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                                                           วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส   
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กําหนดการ 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 5 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-5 

5th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology  

Institutes of Vocational Education Central Region 1-5 

ระหวางวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2564 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) 

 

วันศุกรท่ี 29 ตุลาคม 2564  

09.00-12.00 น.        – ลงทะเบียนผูนําเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร 

13.00-20.00 น.        – ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามประเภทและกลุมผลงาน  

                              ผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)  

 

วันเสารท่ี 30 ตุลาคม 2564  

08.00-09.00 น.       – พิธีเปดและบรรยายพิเศษ โดย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

09.00-09.30 น.       – นําเสนอ Presentation สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-5 

                           – พิธีลงนามความรวมมือระหวางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-5 กับ  

                              องคกรดานวิชาการภายนอก  

                           – บรรยายพิเศษ โดย ผูทรงคุณวุฒ ิ(keynote Speaker) 

11.00-12.00 น.       – นําเสนอผลงานภาคบรรยาย  

12.00-13.00 น.       – พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-17.00 น.       – นําเสนอผลงานภาคบรรยาย (ตอ) 

17.00-17.30 น.       – คณะกรรมการประมวลผล  

17.30-18.00 น.       – ประกาศผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการท่ีไดรับรางวัล 

วัันท่ี่� 29 - 30 ตุุลาคม 2564 ผ่่านส่ื่�ออิเล็กที่รอนิกส์ื่

5th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology

การประชุุมวิิชุาการเทคโนโลยีีและนวัิตกรรมอาชีุวิศึึกษา ระดัับชุาติ ครั�งที� 5



ประชุุมคร้�งที่่� 1 วั้นที่่� 30 พฤศจิิกายน 2563

ประชุุมคร้�งที่่� 2 วั้นที่่� 21 เมษายน 2564



ประชุุมคร้�งที่่� 3 วั้นที่่� 19 พฤษภาคม 2564

ประชุุมคร้�งที่่� 4 วั้นที่่� 21 มิถุุนายน 2564

ประชุุมคร้�งที่่� 5 วั้นที่่� 7 กรกฎาคม 2564



 

 

 

 
 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ครูถือเป็นปัจจัยส าคัญ
อย่างยิ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ทั้งการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา เข้าใจ เข้าถึง ความรู้วิชาการ วิชาชีพ และมีทักษะ
ฝีมือที่เป็นเลิศ ครูต้องพัฒนาและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ  
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่ทันสมัย และปรับตัวในยุคที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล
อย่างเต็มตัว 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์และ 
การจัดการองค์ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับสถาบัน

การอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่งทั่วประเทศ ในการจัดการอาชีวศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการ เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของสถาบันการอาชีวศึกษา จะเป็นก าลังส าคัญของชาติ 
ในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีความต้องการทรัพยากรบุคคลที่เป็นคนดี คนเก่ง ที่มีความรู้ภาคทฤษฎีและ 
มีความเชี่ยวชาญภาคปฏิบัติ ในการที่จะรังสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมให้สังคมและ
ประเทศชาติในส่วนรวม  
  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5 นี้ เป็นการ 
เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ท าให้ เกิด  
การขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษาให้มีความก้าวหน้าในด้านการวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ
ทั่วไป สามารถน าไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ ช่วยท าให้การศึกษาและ 
งานวิจัยของประเทศมีความเข้มแข็งมากข้ึน  
  ผมขอแสดงความยินดีต่อนักวิจัยทุกท่านที่ได้ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ หวังว่า  
การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องและเกิดผลดีต่อการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนอาชีวศึกษา เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับ
สากลต่อไป  
 

 

 

 
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประชุุมคร้�งที่่� ุ6 วั้นที่่� 8 ก้นยายน 2564

ประชุุมคร้�งที่่� 7 วั้นที่่� 8 ตุุลาคม 2564

ประชุุมคร้�งที่่� 8 วั้นที่่� 15 ตุุลาคม 2564



 

 

 

 
 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ครูถือเป็นปัจจัยส าคัญ
อย่างยิ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ทั้งการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เ พ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา เข้าใจ เข้าถึง ความรู้วิชาการ วิชาชีพ และมีทักษะ
ฝีมือที่เป็นเลิศ ครูต้องพัฒนาและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ  
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่ทันสมัย และปรับตัวในยุคที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล
อย่างเต็มตัว 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์และ 
การจัดการองค์ความรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการยกระดับสถาบัน

การอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่งทั่วประเทศ ในการจัดการอาชีวศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการ เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของสถาบันการอาชีวศึกษา จะเป็นก าลังส าคัญของชาติ 
ในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีความต้องการทรัพยากรบุคคลที่เป็นคนดี คนเก่ง ที่มีความรู้ภาคทฤษฎีและ 
มีความเชี่ยวชาญภาคปฏิบัติ ในการที่จะรังสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมให้สังคมและ
ประเทศชาติในส่วนรวม  
  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5 นี้ เป็นการ 
เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ท าให้ เกิด  
การขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษาให้มีความก้าวหน้าในด้านการวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ
ทั่วไป สามารถน าไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ ช่วยท าให้การศึกษาและ 
งานวิจัยของประเทศมีความเข้มแข็งมากข้ึน  
  ผมขอแสดงความยินดีต่อนักวิจัยทุกท่านที่ได้ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ หวังว่า  
การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องและเกิดผลดีต่อการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนอาชีวศึกษา เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับ
สากลต่อไป  
 

 

 

 
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 
 
 

 
การจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “การเพ่ิมศักยภาพ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาประเทศ” 
ระหว่างวันที่  29 -30 ตุลาคม 2564 ดังความทราบแล้วนั้น  
ข้าพเจ้าเองในนามผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1  
ให้ความส าคัญต่อการจัดงานครั้งนี้ เป็นอย่างมาก เพราะครู-อาจารย์ 
นักศึกษา ผู้บริหารสถาบันจะได้น าผลงานมาแสดงให้สังคมได้รับรู้ถึง
ผลสัมฤทธิ์ ในการจัดการศึกษาของสถาบันว่าสามารถตอบโจทย์
สังคมได้หรือไม ่ตามท่ีสังคมคาดหวังอยากได้นักเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีของตัวเองจะได้เป็นต้นทุน 
ในการพัฒนาประเทศต่อไป เพราะสภาพปัจจุบันโลกเศรษฐกิจ
แข่งขันกันในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี  ถ้าใครเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีเป็นที่ต้องการของชาวโลก เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีการศึกษา E-Commerce เป็นต้น 
ก็จะน าความเจริญด้านเศรษฐกิจมาสู่ประเทศ และประชาชนก็จะอยู่ดีมีสุขตลอดกาล 

 
 
 
 
 
 
 

นายนนทพงศ์  ยอดทอง 
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 



 

 
 
 
 

 สถาบันการอาชีวศึกษาได้จัดการประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้ งที่  5 
ประจ าปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “การเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาประเทศ” ในระหว่างวันที่ 29 – 30 
ตุลาคม 2564 เพ่ือเป็นเวทีน าเสนอและเผยแพร่งานวิจัย 
ของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ
บุคคลภายนอก ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย 
ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในอนาคต 
 ในนามคณะกรรมการผู้ จั ดการประชุมวิ ชาการ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ
ด าเนินงานทุกท่าน ที่ เสียสละเวลาอันมีค่าในการคัดเลือก

บทความทางวิชาการ และด าเนินการให้งานประชุมวิชาการในครั้ งนี้  ส า เร็จลุล่วงไปด้วยดี  
และขอขอบคุณนักวิจัยเจ้าของผลงานวิจัยที่น าเสนอ และผู้ เกี่ยวข้องทุกคนที่เสียสละเวลาแรงกาย 
แรงใจ เพื่อให้งานการประชุมวิชาการในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นอีก  
ก้าวหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือเป็นเครือข่ายการสร้างสรรค์งานวิจัย และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย  
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างแท้จริงกับสังคมและประเทศชาติในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

(นายเรวัช ศรีแสงอ่อน) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 



 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีความยินดีอย่างยิ่ง 
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5 
สถาบันการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นการจัดประชุม
วิชาการน าเสนอผลงานที่ช่วยขยายความรู้จากการวิ จัย  
เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอ
ผลงานวิจัย ท้ังแบบบรรยายและโปสเตอร์ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกันผ่านที่ประชุมครั้งนี้ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ต้องปรับรูปแบบ 
การจัดประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 
ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง 23 แห่ง รวมถึงนักวิชาการและบุคคลทั่วไปอย่างมาก จะเห็นได้จาก
มีผลงานทางวิชาการที่ส่งเข้ารับการพิจารณาประมาณ 200 ผลงาน และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  
ได้รับประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการด าเนินงาน จึงจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เพ่ือเสริมเติมเต็มความรู้
เ รื่ อ ง  “การ เ พ่ิ มศั ก ยภาพ เทค โน โลยี แล ะนวั ตก ร รมอาชี ว ศึ กษา เ พ่ื อ พัฒนาประ เทศ”  
โดย ดร. รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนท าให้
การจัดประชุมวิชาการคร้ังนี้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

(นายศิริ จันบ ารุง) 
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

 
 
 
 
 
 



4ทธศาสตร์ผล 
เป็นที่ทราบกันดีว่า . .ประเทศไทยประกาศนโยบาย 

ในการพัฒนาและปฏิรูปประเทศด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
และนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเนื้อหาใจความส าคัญหลักมุ่ง
ผลักดันประเทศไทยไปสู่ “ประเทศแห่งนวัตกรรม” (Innovation 
Nation) เพราะทุกภาคส่วนเล็งเห็นว่าในอนาคตประเทศไทยต้อง
พร้อมที่จะเติบโตและสร้างนวัตกรรมอันน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้ 

สถาบันการศึกษาต้องปรับกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์ส าคัญนี้  
โดยมุ่งที่จะจัดการศึกษาให้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเป็น
กลไกส าคัญในการก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของผู้จบการศึกษาให้มีความรู้ 

ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีเป้าหมายในการน าพาประเทศไทยสู่ยุค 4.0  
ในฐานะผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตระหนักถึงความส าคัญ 

ของการเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงมอบนโยบายให้เกิดการเร่งผลักดันและส่งเสริมกิจกรรม
การเรี ยนการสอน รวมทั้ งจั ดหลักสู ตรการเรียนและเตรียมบุ คลากรให้พร้ อมเพ่ือเดินไปในทิศทาง 
ของการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้ง สนับสนุนให้มี 
การเผยแพร่ผลการวิจัยและผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถเอ้ือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
 

นางสาวอินดา  แตงอ่อน 
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 

 
 

  

 

 

 



   

 

 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รู้สึกเป็นเกียรติ
และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบัน 
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 – 4 ในการจัดการประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5  
ในหัวข้อ “การเ พ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
อาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศ” ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 
ผ่านระบบประชมุทางไกล (Video Conference) โดยมีวัตถุประสงค์ 
เ พ่ื อก า รส่ ง เ ส ริ มสนั บสนุ นก า รส ร้ า ง ผ ล ง านวิ ช าก า ร  
และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย  
และนักวิชาการ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
สู่สาธารณชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
และพัฒนาต่อยอดงานวิจัยอันน าไปสู่การพัฒนาประเทศ  

ในรูปแบบการน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ที่ได้รับการพิชญพิจารณ์ (Peer 
Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของ ก.พ.อ.  

โดยการจัดการประชุมวิชาการในครั้งน้ี ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย  
ในการส่งบทความเข้าร่วมน าเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์เป็นจ านวนมาก  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทุกระดับให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

  ในนามคณะกรรมการด าเนินการจัดการประชุมวิชาการฯ ขอขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เจ้าของบทความ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมจัดการ
ประชุมครั้งนี้ จนลุล่วงประสบความส าเร็จด้วยดีตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 

 

 

 

(นายสมศักดิ์  บุญโพธิ์) 
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

 

 



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ประวัติวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง 
“การเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา 

เพ่ือพัฒนาประเทศ” 
ในการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา 

ระดับชาติ ครั้งที่ 5 
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 
ดร. รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา 

ชื่อ-สกุล นายรอยล  จิตรดอน 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 
วัน เดือน ปี เกิด 2 มกราคม 2496 
สถานที่ท างาน/สถานที่ติดต่อ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) อาคารเลขที่ 901 
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 0 2158 0901 โทรศัพท์มือถือ 08 1804 4119 
โทรสาร 0 2158 0910 
ประวัติการศึกษา 
2530 - 2535 Dr. rer nat in Informatics, Informatics Institute, Innsbruck University, 

Innsbruck, AUSTRIA. 
Dissertation: Parallelization and Vectorization of a Finite Element 
Unsymmetric Equation Solver 

2518 - 2522 ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยานิพนธ์: 
Maximum Flow Rate of BMA. Road Network, A Graph Approach 

2512 - 2517 ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประวัติการท างาน 
2564 กรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2564 กรรมการมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2564 กรรมการบริหารมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2564 กรรมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
2564 ประธานกรรมการการอาชวีศึกษา 
2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการฝ่ายอ้านวยการในคณะกรรมการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า 

หน่วยราชการในพระองค์ 904 ศูนย์อ้านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ  

จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

5th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology

การประชุุมวิิชุาการเทคโนโลยีีและนวัิตกรรมอาชีุวิศึึกษา ระดัับชุาติ ครั�งที� 5

วัันท่ี่� 29 - 30 ตุุลาคม 2564 ผ่่านส่ื่�ออิเล็กที่รอนิกส์ื่



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ประวัติการท างาน (ต่อ) 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง 
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2556 - ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนานโยบายสารสนเทศ สภากาชาดไทย 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2547 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 
2555 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
2540 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

วัันท่ี่� 29 - 30 ตุุลาคม 2564 ผ่่านส่ื่�ออิเล็กที่รอนิกส์ื่
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                                                                วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส   

 
1 

ตารางการนําเสนอบทความในรูปแบบบรรยาย ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ คร้ังที่ 5 

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 

 

ลําดับหอง 
หองประชุม ZOOM  

ประเภทบทความ 
URL Meeting ID Passcode 

NCVET5 lbtech ROOM 1 https://zoom.us/j/

6846213179?pwd

=TVc1VW5ZZFIyV

GhibklTUVRyZUM

xUT09 

684 621 3179 123456 

กลุมสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมอาชีวศึกษา 
 รหัส OI101 – OI106 : ชางยนต 

   รหัส OI201 – OI210 : เคร่ืองกล/ชางกลโรงงาน/    

   ชางเชื่อมโลหะ/ชางเขียนแบบเคร่ืองกล 

NCVET5 lbtech ROOM 2 https://zoom.us/j/

5688288314?pwd

=SlVydlZFdFBzeT

RuSGpHN2lQMnp

FUT09 

568 828 8314 123456 

กลุมสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมอาชีวศึกษา     
 รหัส OI301 – OI309 : ชางไฟฟา/อิเล็กทรอนกิส 
   รหัส OI401 : ชางกอสราง/โยธา 

 รหัส OI501 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

   รหัส OI601 : การบัญชี/การตลาด/การจดัการ    

                    สํานกังาน 

 รหัส OI801 – OI804 : อื่นๆ 

NCVET5 lbtech ROOM 3 https://zoom.us/j/

2422496123?pwd

=MmNOMGc0Nktt

VU5FblhtSzZZMlA

wZz09 

242 249 6123 123456 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
 รหัส OE001 – OE015 

 

NCVET5 lbtech ROOM 4 https://zoom.us/j/

2539602643?pwd

=SmU1aEIyUDR3a

zJqMG1pUWVuUX

pndz09 

253 960 2643 123456 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
 รหัส OE016 – OE027 

NCVET5 lbtech ROOM 5 https://zoom.us/j/

95466260812?pw

d=azhxdmtxTTlBb

VJpODEzdkVLb2V

hdz09 

954 6626 0812 123456 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
 รหัส OE028 – OE029 
กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 รหัส OM001 – OM009 
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ตารางการนําเสนอบทความในรูปแบบบรรยาย ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ คร้ังที่ 5 

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 

 

ลําดับหอง 
หองประชุม ZOOM  

ประเภทบทความ 
URL Meeting ID Passcode 

NCVET5 lbtech ROOM 1 https://zoom.us/j/

6846213179?pwd

=TVc1VW5ZZFIyV

GhibklTUVRyZUM

xUT09 

684 621 3179 123456 

กลุมสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมอาชีวศึกษา 
 รหัส OI101 – OI106 : ชางยนต 

   รหัส OI201 – OI210 : เคร่ืองกล/ชางกลโรงงาน/    

   ชางเชื่อมโลหะ/ชางเขียนแบบเคร่ืองกล 

NCVET5 lbtech ROOM 2 https://zoom.us/j/

5688288314?pwd

=SlVydlZFdFBzeT

RuSGpHN2lQMnp

FUT09 

568 828 8314 123456 

กลุมสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมอาชีวศึกษา     
 รหัส OI301 – OI309 : ชางไฟฟา/อิเล็กทรอนกิส 
   รหัส OI401 : ชางกอสราง/โยธา 

 รหัส OI501 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

   รหัส OI601 : การบัญชี/การตลาด/การจดัการ    

                    สํานกังาน 

 รหัส OI801 – OI804 : อื่นๆ 

NCVET5 lbtech ROOM 3 https://zoom.us/j/

2422496123?pwd

=MmNOMGc0Nktt

VU5FblhtSzZZMlA

wZz09 

242 249 6123 123456 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
 รหัส OE001 – OE015 

 

NCVET5 lbtech ROOM 4 https://zoom.us/j/

2539602643?pwd

=SmU1aEIyUDR3a

zJqMG1pUWVuUX

pndz09 

253 960 2643 123456 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
 รหัส OE016 – OE027 

NCVET5 lbtech ROOM 5 https://zoom.us/j/

95466260812?pw

d=azhxdmtxTTlBb

VJpODEzdkVLb2V

hdz09 

954 6626 0812 123456 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
 รหัส OE028 – OE029 
กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 รหัส OM001 – OM009 
 

วัันท่ี่� 29 - 30 ตุุลาคม 2564 ผ่่านส่ื่�ออิเล็กที่รอนิกส์ื่

5th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology

การประชุุมวิิชุาการเทคโนโลยีีและนวัิตกรรมอาชีุวิศึึกษา ระดัับชุาติ ครั�งที� 5
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การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 

วันท่ี 30 ตุลาคม 2564 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางยนต หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 1 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ผศ.ดร.อนุชา  วัฒนาภา รองประธาน :  ดร.อนิรุทธ  จันทมูล 
 ดร.สุรินทร  บุญสนอง 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

1 OI101 

 

11.00 – 11.15 น. การออกแบบเครื่องกล่ันทินเนอรสําหรับใชลาง

อุปกรณพนสี (หนา 38-45)  

สมชาติ  บุญศรี   

นันทปรีชา  สิงหทอง   

สุพิชัย  แสงสุวรรณ   

ปณิตพล  พัชโรรส   

สุพจน  ทางเณร 

2 OI102 11.15 – 11.30 น. การทดสอบประสิทธิภาพการใชน้ํามันเช้ือเพลิง

ในรถประหยัดน้ํามันฮอนดา เวฟ 110 ไอ      

(หนา 46-52) 

ฉัตรชัย  มวงประเสริฐ   

อุดม  หิรัญพันธุ  

กฤษณพงษ  แสงแกว 

3 OI103 11.30 – 11.45 น. การออกแบบและสรางเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบ

สําหรับรถยนตกระบะอเนกประสงค 

(หนา 53-59) 

ฉัตรชัย  มวงประเสริฐ   

อภิชาติ  สรอยระยา  

อดิศักด์ิ  ภูระยา 

4 OI104 11.45 – 12.00 น. การอบแหงกลวยน้ําวาโดยใชพลังงานความรอน

จากไอน้ํา (หนา 60-65) 

อุทัย  พานกุล    

วีรพัฒน  นามปญญา   

สุริยา  ขจรจิต 

5 OI105 13.00 – 13.15 น. การออกแบบและสรางเครื่องผลิตชีสเชค 

(หนา 66-71) 

กรรณิการ  อมรวาทิน   

วิระศักด์ิ  วัตถุ 

6 OI106 13.15 – 13.30 น. เครื่องเปาทําความสะอาดไสกรองอากาศรถยนต 

(หนา 72-81) 

สมบัติ  อาสนานิ   

กฤษดา  พันธศร ี  

พรเทพ  เดนดวง   

ชินภัทร  แกวโกมินทวงษ  

อนุสรณ  ตวงกระสินธุ 



 
 

วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  

 

2 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เคร่ืองกล/ชางกลโรงงาน/ชางเช่ือมโลหะ 

/ชางเขียนแบบเคร่ืองกล 

หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 1 

ประธานหองนาํเสนอผลงาน : ผศ.ดร.อนุชา  วัฒนาภา รองประธาน :  ดร.อนิรุทธ  จันทมูล 

 ดร.สุรินทร  บุญสนอง 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

1 OI201 13.30 – 13.45 น. การออกแบบพัฒนาเครื่องสับหญาเนเปยร 

(หนา 82-86) 

สุรชาติ  ปะวะละ   

สายชล  ปญจมาตย   

ภักดี  ดําเนินผล   

อดิศร  อุทัยแพน   

พนม  ทิพยเหลือง 

2 OI202 13.45 – 14.00 น. อุปกรณจับยึดเข็มกระทุงแมพิมพสําหรับ     

เครื่องเจียระไนราบ (หนา 87-90) 

สมรรถชัย  บุญโพธิ์   

ทองหลอ  พามนตรี   

โสวัตร  ประพันธมิตร   

ฐิติรัตน  ลีชีทวน   

ทศพร  อินทะนิน 

3 OI203 14.15 – 14.30 น. เครื่องปลูกออยชําขอระบบอัตโนมัติ           

(หนา 91-96) 

ชกร  พลหาญ   

พิริยา  พลหาญ   

กิรติ  พลหาญ  

สุนทร  วีระเดชลิกุล   

พงศกร  อุนสุพรรณ 

4 OI204 14.30 – 14.45 น. การออกแบบและสรางเครื่องพยุงชวยฝกเดิน 

(หนา 97-104) 

ศรายุทธ  ทองอุทัย   

พิพัฒน  ทุกขสูญ  

ฐิติพงษ  วุฒิพงษ   

กรรณภรรท  ประสงคทรัพย   

ปรรณวัฒน  ทองสวัสด์ิ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เคร่ืองกล/ชางกลโรงงาน/ชางเช่ือมโลหะ /
ชางเขียนแบบเคร่ืองกล 

หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 1 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ผศ.ดร.อนุชา  วัฒนาภา รองประธาน :  ดร.อนิรุทธ  จันทมูล 

 ดร.สุรินทร  บุญสนอง 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

5 OI205 14.45 – 15.00 น. เครื่องดูดควันไอเสีย (หนา 105-113) พุทธ  ธรรมสุนา   

ทองแท  ทวีนันท  

วีระชน  เกตุนาค    

ภาคิน  อัศวภูมิ   

ทวีศักด์ิ  โคตรโสภา  

พัสกร  แกวไสย 

6 OI206 15.00 – 15.15 น. ศึกษาพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอรท่ีผาน 

การใชงานแลว เติมเถาแกลบเปนสารเติมแตง 

(หนา 114-118) 

พรมวิวัฒน  พรมเลน   
ธีรพงษ  ดวงทองคํา   
สุนทร  วีระเดชลิกุล   
ณรงคชัย  โอเจริญ 

7 OI207 15.15 – 15.30 น. เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม     

ในครัวเรือน (หนา 119-124) 

อภิชานน  เอี่ยมแกว   

วีรศักด์ิ  วงษแหวน   

ครรชิต  เชิญทอง 

8 OI208 15.30 – 15.45 น. การสรางโตะอาหารไรคนเสิรฟเพื่อลดตนทุน

แรงงาน (หนา 125-129) 

คํารณ  พวงเจริญ   

วันชาติ  พรอมพันธ   

อานนท  ทองคํา 

9 OI209 15.45 – 16.00 น. การเรียนรูเพื่อสรางไซโลเก็บรักษาขาวเปลือก 

(หนา 130-140) 

สายชล  ปญจมาตย   

ภักดี  ดําเนินผล  

บัญญัติ  ขวัญโพน   

มงคล  เถ่ือนฤาชัย  

สมพงษ  ไกยะฝาย 

10 OI210 16.00 – 16.15 น. การออกแบบและสรางแมพิมพ Spilt Cavity 

& Unscrewing Mold กรณีศึกษา แมพิมพ       

ตัวล็อคสายยาง (หนา 141-148) 

ศรายุทธ  ทองอุทัย  

สมชาย  สูญส้ินภัย  

อภิวัฒน  วงศแปน  

ชัยสิทธิ์  พอกสนิท  

วศิน  ไขเพชร  
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 2 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย รองประธาน :  ดร.สุนทรผไท  จันทระ 

 ดร.สุกัญญา  สุขสถาน 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

1 OI301 11.00 – 11.15 น. การสรางเครื่องรับคิวเขาใชบริการอัตโนมัติ    

แบบไมสัมผัสผานคิวอารโคด (หนา 149-156) 

ปรินดา  ปานเพชร   

บุษกร  พิชิตกุล 

2 OI302 11.15 – 11.30 น. การพัฒนาระบบสมารทฟารมสําหรับการปลูก

พืชไรดิน (หนา 157-162) 

บัณฑิตศักด์ิ  ศรีโสภา   

เจริญ  ศรีแสง   

วีรพงษ  พฤกษชาติ   

ทองคํา  แกวสุข 

3 OI303 11.30 – 11.45 น. การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ

ควบคุมระบบฟารมเล้ียงกุงขาว (หนา 163-169) 

วิระศักด์ิ  วัตถุ   

กรรณิการ  อมรวาทิน 

4 OI304 11.45 – 12.00 น. รถพนยาฆาเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

(หนา 170-175) 

ตวงทรัพย  จงใจภักด์ิ   

สุนทร  ดวงแกว   

โสภา  พันธะลี   

สมหมาย  วูวงศ   

สุระเดช  พิมประชาไชย 

5 OI305 13.00 – 13.15 น. การพัฒนาเครื่องดูดส่ิงอุดตันทอน้ําท้ิง

เครื่องปรับอากาศกระแสตรง 

(หนา 176-181) 

เอกชัย  ดีสุข   

นพพร  กอผจญ    

จารุณี  แกวหาดี    

ชลิตา  รุจิณรงค   

สัญญา  ปาลศรี 

6 OI306 13.15 – 13.30 น. การพัฒนาระบบกระจายเสียงไรสาย           

ผานโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง           

โดยใชอุปกรณสมองกลฝงตัว (หนา 182-187) 

ธีระศักด์ิ  ฉวีศักด์ิ   

คมกฤช  ขํายัง    

วินัย  กิจบํารุง 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 2 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย รองประธาน :  ดร.สุนทรผไท  จันทระ 

 ดร.สุกัญญา  สุขสถาน 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

7 OI307 13.30 – 13.45 น. ผลกระทบการติดต้ังระบบสํารองพลังงานแบบ

แบตเตอรี่ในระบบจําหนายแบบไมโครกริด 

(หนา 188-192) 

ประกาศิต  ปราบพาล  

สิษฐ  รัตนคํา   

ชิตวัน  ราชภักดี   

พิริยา  พลหาญ   

ปรีชา  ยุพาพิน 

8 OI308 13.45 – 14.00 น. การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัด

โหลดหมอแปลงไฟฟาผาน Wi-Fi แสดงผลดวย

สมารทโฟน (หนา 193-202) 

ฤกษชัย  ศรีสมบัติ   

ธีระพงศ  แสงสุวรรณ 

9 OI309 14.00 – 14.15 น. การพัฒนาเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบ

แยกชอง (หนา 203-212) 

ภัทร  ทองสามสี   

ภาวิณี  ปานันตา  

รุงโรจน  หวนระลึก 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางกอสราง/โยธา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 2 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย รองประธาน :  ดร.สุนทรผไท  จันทระ 

 ดร.สุกัญญา  สุขสถาน 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

1 OI401 14.15 – 14.30 น. การศึกษาสมบัติของบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนท่ีมี

สวนผสมของหินกรวด (หนา 213-218) 

ชัยฉลอง  เดชบุรัมย   

กรุณาพร  รัตนภูผา   

นรา  รักษาพล 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 2 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย รองประธาน :  ดร.สุนทรผไท  จันทระ 

 ดร.สุกัญญา  สุขสถาน 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

1 OI501 14.30 – 14.45 น. การพัฒนาระบบตรวจสอบการเขาเรียนออนไลน

ดวยกระบวนการวธิีรูจําใบหนา 

(หนา 219-224) 

อาทิตย  กลีบรัง   

กิตต์ิกาญจน  ปฏิพันธ  

เฉลิมราช  ชัยเดช   

สรัญญา  ทบแป   

ธนกร  สมอฝาก 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา การบัญชี/การตลาด               

/การจัดการสํานักงาน 

หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 2 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย รองประธาน :  ดร.สุนทรผไท  จันทระ 

 ดร.สุกัญญา  สุขสถาน 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

1 OI601 14.45 – 15.00 น. การศึกษาความเปนไปไดทางการตลาดผลิตภัณฑ

แปรรูปจากมัลเบอรรี่ในเขตเทศบาลเมืองกระบ่ี 

(หนา 225-232) 

จิรนันท  เสนี   

ธีรวุฒิ  ธวัฒนกุล   

มณทิพย  มโนการ   

สิริบูรณ  ไรใหญ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา อื่นๆ หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 2 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย รองประธาน :  ดร.สุนทรผไท  จันทระ 

 ดร.สุกัญญา  สุขสถาน 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

1 OI801 15.00 – 15.15 น. การพัฒนาสเปรดทาขนมปงโดยใชเนื้อลูกตาล 

(หนา 233-239) 

ปยวรรณ  เตชะศิรินุกูล   

จุฑาทิพย  ภิรมยจิตร 

2 OI802 15.15 – 15.30 น. การประเมินสมรรถนะของโครงสรางวิหาร      

วัดสวนดอกตอแรงแผนดินไหว 

(หนา 240-246) 

เจษฎาพร  ศรีภักดี   

บุปผเวช  พันธุศรี   

อัครพงษ  เทพแกว 

3 OI803 15.30 – 15.45 น. การสรางและหาความเหมาะสมเครื่องมือ

แกะแว็กซ DIY (หนา 247-250) 

จินตจิ  สหรัตนพันธ   

ปริศนา  บุญศักด์ิ   

ปยะพงษ  ปานแกว 

4 OI804 15.45 – 16.00 น. อิทธิพลของสภาพพื้นท่ีท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต

ของขาวพันธุ กข43 ในพื้นท่ีวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุพรรณบุรี (หนา 251-256) 

สุนีย ทรัพยสมบูรณ   

อนุสรณ พิมพอรัญ  

วุฒิชัย ขันทอง 

5 OI805 16.00 – 16.15 น. การสรางตนแบบแว็กซเขียวสําหรับงาน

เครื่องประดับท่ีใชตนแบบจากธรรมชาติ       

ดวยเทคนิคการหลอแมพิมพยางซิลิโคน 

(หนา 257-261) 

ประภาพรรณ ประเสริฐศรี  

มาลาริน  บุญวันต   

วุฒิชัย  วิเชียรศรี 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 3 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.บุญสืบ  โพธิศรี รองประธาน :  ดร.วิชัย  ช่ืนชาติ 

 ดร.กิตติ  จันทรา 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

1 OE001 11.00 – 11.15 น. การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสาร

ประกอบการสอน รายวิชางานเครื่องยนต      

แกสโซลีน รหัสวิชา 20101-2001  

(หนา 262-271) 

ธีระพล  บุญธรรม 

2 OE002 11.15 – 11.30 น. ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณลักษณะ

ของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต 

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต      

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 

(หนา 272-280) 

นวลปรางค  ภาคสาร  

ปริญา  มิศิริ   

บุญเรือน  เอกสนธิ์    

ขวัญดาว  ศิริแพทย 

3 OE003 11.30 – 11.45 น. ชุดฝกระบบควบคุมเครื่องยนตดีเซล            

ดวยอิเล็กทรอนิกส (หนา 281-287) 

ทนงศักด์ิ  มงคลสวัสด์ิ  

เมธาวี  จันจวง   

วิวัฒน  จันทุดม   

ภาคิน  อัศวภูมิ    

ทวีศักด์ิ  โคตรโสภา  

พัสกร  แกวไสย 

4 OE004 11.45 – 12.00 น. การสรางและประเมินความเหมาะสมชุดสาธิต

ระบบปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติ 

(หนา 288-295) 

พุทธ  ธรรมสุนา   

ศุภกร  นวลศรี   

วัชรากร  รัตนอนันต   

พงษธร  ธรรมรกัษา   

ทวีศักด์ิ  โคตรโสภา 

5 OE005 13.00 – 13.15 น. รายงานการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน      

วิชาวงจรพัลสและสวิตชิง (20105–2006) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

(หนา 296-303) 

สุชิน  ชินสีห 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 3 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.บุญสืบ  โพธิศรี รองประธาน :  ดร.วิชัย  ช่ืนชาติ 

 ดร.กิตติ  จันทรา 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

6 OE006 13.15 – 13.30 น. การสรางและหาประสิทธิภาพชุดประลองแขนกล

แบบ 5 แกน ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

(หนา 304-307) 

ปรารถนา  ราชสุภา   

แกวกัลยา  ราชสุภา  

กฤษณะ  บุพศิริ   

ภัทรพงศ  ปานหิรัญ   

ณรงคศักด์ิ  แสงเงิน 

7 OE007 13.30 – 13.45 น. การหาคุณภาพและประสิทธิภาพชุดทดลอง   

ออปแอมปและลิเนียรไอซี (หนา 308-313) 

พัชรินทร  สุวรรณบุตร   

ยงยุทธ  จันทรัตน 

8 OE008 13.45 – 14.00 น. ผลการใช Google Classroom รายวิชา

วิเคราะหรายงานทางการเงิน สําหรับนักศึกษา  

ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชี (หนา 314-321) 

อรทัยภ  ทํามา 

9 OE009 14.00 – 14.15 น. การศึกษาการจัดทําบัญชีและความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับขอมูลการบัญชีของผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม               

ในจังหวัดบึงกาฬ (หนา 322-329) 

 

นงคเยาว  ประสารทอง   

จุฬา  ดอกคํา   

ขวัญฤทัย  นาคดี   

ธัญญนรี  บุรีเพีย   

สุรีย  อวนโพธิ์กลาง 

10 OE010 14.15 – 14.30 น. การพัฒนาและการใชชุดกิจกรรมการสอน    

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชเทคโนโลยี      

ในยุคดิจิทัลอยางปลอดภัย สําหรับนักเรียน    

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลเมือง

ดอนสัก ๑ (วัดทองอาว) (หนา 330-339) 

สารญา  พวงสุวรรณ   

ธนพร  งอกคํา   

กิจจา  บานช่ืน 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 3 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.บุญสืบ  โพธิศรี รองประธาน :  ดร.วิชัย  ช่ืนชาติ 

 ดร.กิตติ  จันทรา 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

11 OE011 14.30 – 14.45 น. การพัฒนาชุดฝกทักษะการควบคุมการทํางาน

ของระบบลําเลียงแบบอัตโนมัติ ดวยพีแอลซี 

(PLC) (หนา 340-345) 

กชกร  ประสิทธิ์สงเสริม  

สุนทร  วีระเดชลิกุล   

กิตติ  สมัครไทย 

12 OE012 14.45 – 15.00 น. กระบวนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ     

เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสูเชิงพาณิชย 

วิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหาร           

เพื่อสงเสริมผลงานส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม

อาชีวศึกษา (หนา 346-356) 

ณัฐวรรณ  แสงสวี 

13 OE013 15.00 – 15.15 น. การพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียด     

ชางยนต รหัสวิชา 20101-2009 ดวยเทคนิค  

การสอนแบบการฝกลงมือปฏิบัติงาน หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(หนา 357-372) 

ธีระพล  บุญธรรม 

15 OE015 15.30 – 15.45 น. การพัฒนาชุดการสอน วิชาวัดละเอียด         

รหัสวิชา 20102-2004 ดวยเทคนิควิธีการสอน

กระบวนการเรียนเปนกลุมโดยจัดการกันเอง 

(SOT) สาขาวิชาชางกลโรงงาน      

วิทยาลัยเทคนิคระยอง (หนา 373-381) 

กฤษณ  ทองคํา 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 4 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.กิจจา  บานช่ืน รองประธาน :  ดร.ภัทรฤทัย  เกณิกาสมานวรคุณ 

 ดร.แสนพล  กลอมหอ 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

16 OE016 11.00 – 11.15 น. การศึกษาความพรอมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

(หนา 382-388) 

ศุภวรรณ  เขตเจริญ   

พรพิมล  ปาปะเก   

ศรัญญา  ภาษี   

ปนฤดี  วิเศษสุวรรณ   

สุรวดี  เอ็มรัตน 

17 OE017 11.15 – 11.30 น. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

ดวยชุดสาธิตเสมือนจริง เรื่อง ความสัมพันธ   

ของการผลิตพลังงานไฟฟาจากของไหล 

(หนา 389-396) 

ณรงค  พรหมศร   

ธารากร  ชํานาญ   

ศิรภัส  อนุกูลเวช 

18 OE018 11.30 – 11.45 น. การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอน

ออนไลน วิชางานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 

เรื่อง ความปลอดภัยในงานเช่ือมอารกโลหะ   

ดวยมือของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี (หนา 397-405) 

วรชัย  มั่นศิลป   

ดิเรก  สุวรรณโชติ   

กมลภัสสร  มั่นศิลป 

19 OE019 11.45 – 12.00 น. การประเมินโครงการคุณธรรมพฒันาจิตอาสา

นักเรียนโรงเรียนวัดปาประดู (หนา 406-416) 

ฉลาด  สมพงษ 

20 OE020 13.00 – 13.15 น. การใชเทคนิคดิจิตอลรูทในรูปแบบเว็บ

แอพพลิเคช่ันเพื่อประเมินครูผูสอนออนไลน 

(หนา 417-423) 

กมลลักษณ  เชาวมาก   

พัฒนสาริทธิ์  มณีเขียว   

รัตนภูมิ  เรืองสอาด 

21 OE021 13.15 – 13.30 น. การจัดการเรียนรูแบบสรางสรรคความรูเปนฐาน

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการและทักษะ

การประยุกตใชความรูเชิงสรางผลงาน 

(หนา 424-432) 

ศักด์ิสกุล  คลังชะนัง   

วราพร  คลังชะนัง 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 4 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.กิจจา  บานช่ืน รองประธาน :  ดร.ภัทรฤทัย  เกณิกาสมานวรคุณ 

 ดร.แสนพล  กลอมหอ 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

22 OE022 13.30 – 13.45 น. ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารงานวิชาการท่ีเนน

การมีสวนรวมของบุคลากร                     

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 

(หนา 433-441) 

นนทพงศ  ยอดทอง   

สมผัด  อินทรมา  

สมนึก  ภาศักดี  

ปราโมทย  กล่ินศรีสุข   

สมชาติ  บุญศรี 

23 OE023 13.45 – 14.00 น. การศึกษาความสามารถในการแกปญหา       

และความสามารถในการเช่ือมโยงความรู      

ทางคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐาน เรื่องเมทริกซ ของนักศึกษา   

ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 

(หนา 442-448) 

พิเชษฐ  ทิพยไธสง   

เปรมปรี  ยังคุมญาติ  

ธนวิชญ  ชินรัตน 

24 OE024 14.00 – 14.15 น. การพัฒนาชุดทดลองและหาประสิทธิภาพ    

ของการประยุกตใชโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอรในการควบคุมหุนยนต         

สถานีการอัดลูกปน (หนา 449-457) 

วันชัย  รัชตะสมบูรณ   

ทองสุข  พวงเพ็ชร    

กนกศักด์ิ  มุธิโต 

25 OE025 14.30 – 14.45 น. การศึกษาการใชกรวดแทนหินในงานคอนกรีต 

(หนา 458-464) 

ทะยาน  จงณรงคชัย   

ฑิพากร  ทรงตระกูล 

26 OE026 14.45 – 15.00 น. การออกแบบและสรางโปรแกรมประมาณการซอม

ทอประปา การประปาสวนภูมิภาค สาขาบานหมี่ 

อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี (หนา 465-470) 

วิรัตน  พานทอง   

พนา  จันทรศิริ 

27 OE027 15.00 – 15.15 น. การสรางและหาประสิทธิภาพชุดประลอง     

การควบคุมเอซีเซอรโวมอเตอรดวยโปรแกรม   

เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรผานระบบโปรฟเน็ต 

(หนา 471-475) 

ณรงคศักด์ิ  แสงเงิน   

มรกต  กองอินทร   

ชุมพล  เภาเสงี่ยมสุขขี   

ธนากร  สงวนเนตร  

กิตชัย  แซต้ัง 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 5 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ณัฐยา  สลับสม รองประธาน :  ดร.นภนต  เก้ือนอย 

ดร.อัจฉรา  ธูปบูชากร 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

28 OE028 11.00 – 11.15 น. การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนการปลูกขาว  

นาดํากับนาหวาน (หนา 476-487) 

เบญจวรรณ  เพชรสังหาร 

สิริรัฐ  กิจชู   

ดวงจิตร  กั้วศรี   

ชนาภา  ภนูาแร   

ปนัดดา  ศรีวิไสย 

29 OE029 11.15 – 11.30 น. ศึกษารูปแบบการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู      

C-PBL21 สําหรับรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ 1 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

มหาสารคาม (หนา 488-496) 

มงคล  แสงอรุณ   

ประมุข  ธรรมศิรารักษ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 5 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ณัฐยา  สลับสม รองประธาน :  ดร.นภนต  เก้ือนอย 

ดร.อัจฉรา  ธูปบูชากร 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

1 OM001 11.30 – 11.45 น. การวิจัยประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สถาบันการอาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร (หนา 497-504) 

จิราภร  คุมมณี   

วิชัย  คุมมณี    

ศรยุทธ  กิจพจน   

เอกอนันต  หวังนิเวศนกุล 

2 OM002 11.45 – 12.00 น. การออกแบบระบบแฟมสะสมผลงาน

อิเล็กทรอนิกส สําหรับอาจารย 

(หนา 505-512) 

ปฏิญญา  กล่ินหอม  

นันทรัตน  กล่ินหอม 

ศศิลักษณ  ไชยตัน 

3 OM003 13.00 – 13.15 น. การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ปการศึกษา 2563 

(หนา 513-517) 

ชูศรี  เกลียวสกุลโกวิท 

อัจรา  เรืองรัตน  

จันทนา  ลัยวรรณา 

4 OM004 13.15 – 13.30 น. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูท่ีปรึกษา

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

(หนา 518-533) 

ไพฑูรย  สุขผลานันท 

5 OM005 13.30 – 13.45 น. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรูแบบ         

ยูเลิรนนิ่ง สําหรับการอาชีวศึกษา (หนา 534-542) 

ประทีป  ผลจันทรงาม 

6 OM006 13.45 – 14.00 น. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาใชบริการโรงแรม

ในจังหวัดชลบุรี ชวงสถานการณการแพรระบาด

ของ COVID-19 (โควิด-19) (หนา 543-553) 

พัฏฐรดา  แสงศรีเมือง 

ณิยดา  ชูวณิชชานนท 

จารุวรรณ  กะวิเศษ 

7 OM007 14.00 – 14.15 น. พฤติกรรมนักทองเท่ียวในเขตพื้นท่ีทหาร: 

กรณีศึกษา ฐานทัพเรือสัตหีบ 

(หนา 554-565) 

จารุวรรณ  กะวิเศษ   

พัฏฐรดา  แสงศรีเรือง 

ณิยดา  ชูวณิชชานนท 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 5 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ณัฐยา  สลับสม รองประธาน :  ดร.นภนต  เก้ือนอย 

ดร.อัจฉรา  ธูปบูชากร 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

8 OM008 14.15 – 14.30 น. การศึกษาคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ    

ท่ีมีผลตอความสําเร็จตามความคิดเห็น         

ของผูประกอบการธุรกิจและนักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑติ สถาบันการอาชีวศึกษา     

ภาคกลาง (หนา 560-575) 

รณภูมิ  นาคสมบูรณ   

วรรณมาส  สืบโถพงษ 

กิจจา  บานช่ืน 

9 OM009 14.30 – 14.45 น. คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีตรง 

ความตองการของสถานประกอบการ 

(หนา 576-586) 

นิมิตร  ศรียาภัย 
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การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 

วันท่ี 30 ตุลาคม 2564 
โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางยนต 

ลําดับ รหัส หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

1 PI101 เครื่องสับเนื้อ (หนา 576-597) ประดิษฐ  จิตจักร    

อเหนก  ดัสกรณ    

ถาวร  อูทรัพย   

จักรพันธ  สิงหเสนา    

ธรรศกร  เกตุวงศ    

สุทธิชัย  กาญจนพงษพร 

สุรชัย  บุญเอื้อ   

2 PI102 ประสิทธิภาพการทดลองของเครื่องตะบันน้ํา 

(หนา 598-601) 

ณัฐวิภา  พันธุสะอาด 

รุกขชาติ  ผลผาด   

วัฒนศักด์ิ  สํารวย    

ธรรศกร  เกตุวงศ   

ประดิษฐ  จิตจักร   

อเหนก  ดัสกรณ   

จักรพันธ  สิงหเสนา  

ถาวร  อูทรัพย 

3 PI103 การศึกษาเพื่อสรางและกําหนดประสิทธิภาพของ

รถไฟฟาเอนกประสงค 4 ลอ (หนา 602-606) 

ประมวล  รอนยุทธ  

ฤทธิศักด์ิ  ฮังกาสี  

จักรี  ตนเช้ือ  

วีระศักด์ิ  โชติกานตกุล 

สุพรรณ  ภูสนิท 

4 PI104 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบ

ระบบไฟฟาหางพวงรถบรรทุก (หนา 607-613) 

ศรายุธ  บุญเพ็ชร   

ไพศาล  สินธุพูล   

ทวีวัฒน  รื่นรวย   

นาเรต  พิมพจันทร 

รังสันต  นุสติ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางยนต 

ลําดับ รหัส หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

5 PI105 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบรีเลย 

(หนา 614-618) 

ทรงพล  เริงเกษตรกิจ   

ฒนิจ  ดวงอ่ํา   

ชัยพร  คลายกมล   

กวีศักด์ิ  แปนขาว   

ออมใจ  ทองยศ 

6 PI106 การศึกษาประสิทธิภาพรถจักรยานยนตไฟฟาท่ีมีมอเตอรขนาด   

2,000 วัตต 60 โวลต (หนา 619-627) 

ประมวล  รอนยุทธ  

ฤทธิศักด์ิ  ฮังกาสี   

ทวีศิลป  จันทรังษี   

สุพล  แนวตัน   

สดใส  อินธิแสง 

7 PI107 เครื่องปอกกระเทียมดวยพลังงานลม (หนา 628-632) วีรศักด์ิ  หวานใจ   

มารุต  อัฒจักร   

วาทยุทธ  ไชยสิงห   

อุทัย  พานกุล   

นภดล  วรรณแกว 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เคร่ืองกล/ชางกลโรงงาน/ชางเช่ือมโลหะ /ชางเขียนแบบเคร่ืองกล 

ลําดับ รหัส หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

1 PI201 การออกแบบและสรางอุปกรณลดความรอนของแมพิมพฉีดพลาสติก 

(หนา 633-636) 

นฤมิตร  ตรีเดช   

ชูชาติ  ทองจันทรฮาด   

ประภาส  กํามหาวงษ   

ถวิล  บุปผาทาโน   

มนวิไชย  วันโพนทอง 

2 PI202 การออกแบบและสรางเครื่องทดสอบระบบหลอเย็นแมพิมพฉีด

อลูมิเนียม (หนา 637-640) 

ศุภชัย  เหลาสมบัติ   

ปริญญา  เพชรกอง   

พิเชษฐ  ศรีทอง 

3 PI203 ตูอบพลังงานแสงอาทิตยรวมกับพลังงานไฟฟา 

(หนา 641-645) 

ประจักษ  ประเสริฐชาติ   

สุระพงษ  แสนบุญรัตน    

มนัส  ปกเขมะยา  

ชวฤทธิ์  ศิริทาน   

สมาน  วันโพนทอง 

4 PI204 การออกแบบสรางเครื่องผสมวัสดุสําหรับการเพาะเห็ด 

(หนา 646-657) 

สุพจน  ภูจอมขํา   

ดํารง  สัพโส    

สุริยา  ขจรจิตร 

5 PI205 การศึกษาและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เครื่องมินิ ซีเอ็นซี 3018 

กับเครื่องมินิ ซีเอ็นซี A4 โดยใชโปรแกรม Inkscape 

(หนา 658-662) 

นิติศักด์ิ  ศรีวัฒนา   

จักรพงศ  ภูวพันธสกุล   

วัฒนา  ขันธะ   

ศุภชัย  เหลาสมบัติ   

ศุภมิตร  กิจเธาว 

6 PI206 การออกแบบและสรางแมพิมพแบบตอเนื่องในการผลิตช้ินสวนประตู

รถยนต (หนา 663-667) 

วีรพัฒน  นามปญญา   

ประสิทธิ์  สุพรรณ   

ธีระชัย  เลิศนาวีพร   

เจริญ  บุญใบ   

อุทัย  พานกุล 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เคร่ืองกล/ชางกลโรงงาน/ชางเช่ือมโลหะ /ชางเขียนแบบเคร่ืองกล 

ลําดับ รหัส หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

7 PI207 อุปกรณจับยึดแครงเครื่องยนตสวนลาง (หนา 668-671) ณรงค  ปานสวัสด์ิ   

ฐิติรัตน  ลีซีทวน   

พงษพิชญ  จันทรโชติ 

ประจักษ  เทพศิลา 

8 PI208 การสรางเครื่องปอกเปลือกมะพราวดวยระบบไฮดรอลิกส 

(หนา 672-675) 

อนุสรณ  จินดารัตน  

ณัฐวฒุิ  ธูปกลาง   

สายชล  ทาประเสริฐ 

ธนา  ออนศรี 

9 PI209 การออกแบบสราง และทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องผสมอาหารสัตว 

(หนา 676-682) 

ณัฐฐินันท  ทองพิมพ 

ปณดา  สีเทา   

สายชล  ปญจมาตย  

นันทชัย  เกตุมาลา   

แมน  ประเสริฐ 

10 PI210 การสรางและหาประสิทธิภาพเครือ่งตัดสายยางพีวีซีแบบกึ่ง

อัตโนมัติ (หนา 683-686) 

สุมิตร  คชวงษ   

สัญญา  พเิคราะห

วิศาล  สมโภชน

ดนุพร  คงบาํเพ็ญ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส 

ลําดับ รหัส หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

1 PI301 การพัฒนาระบบสํารองการจายน้ําอัตโนมัติถังผสมโพลีเมอร         

โดยการแจงเตือนผานระบบโทรศัพทมือถือ กรณีศึกษา            

บริษัท ไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) (หนา 687-695) 

กิตติ  จันทรา 

2 PI302 เครื่องตรวจจับคา pH ในน้ําและแจงเตือนน้ําเสียผานโทรศัพท

อัตโนมัติการเล้ียงปลาทับทิม (หนา 696-702) 

ปยะศักด์ิ  เวียงคํา   

กชพร  พิณพงษ   

สิทธา  จันทรศิริ 

3 PI303 เครื่องกายภาพขอเขาเส่ือม V2 (หนา 703-710) ธนศักด์ิ  ยอดศิริ   

ภัทรศักด์ิ  ประสงสันต   

ธีรภัทท  วงคแสน   

สุกัญญา  จําปาวงษ   

สืบสกุล  โสรัจจ 

4 PI304 การสรางเครื่องต้ังเวลาเตือนและจายยาแบบอัตโนมัติ  

(หนา 711-719) 

เชษฐา  เจริญสุข   

สุริยันต  รักพวก 

5 PI305 การสรางและหาประสิทธิภาพชุดควบคุมมอเตอรไฟฟาออนไลน 

(หนา 720-726) 

โสธร  จันทรประมูล   

สมเดช  เจริญสุข    

ภควัชร  ใจรุง 

6 PI306 เครื่องชารจแบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญอัตโนมัติ 

(หนา 727-730) 

ชัชชัย  จันทะสีลา   

พุฒิพงษ  ไชยราช   

พีระพงษ  สาสิมมา   

ทักษิณ  โสภาปยะ   

เลิศสุวัฒน  โยมะบุตร  

เชิดชัย  เฉิดจินดา 

7 PI307 การพัฒนาอุปกรณฆาเช้ือไวรัสในเหรียญและธนบัตร 

(หนา 731-734) 

เฉลิม  พิเมย   

วงศกร  ชิณโย   

ศุภชัย  คําสอน   

สมพร  หอมอินทร   

รุงเรือง  ธรรมโร 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส 

ลําดับ รหัส หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

8 PI308 ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดลอมแปลงเพาะปลูกกลวยหอม

ผานสมารทดีไวซ (หนา 735-742) 

สุรเดช  ศิริ   

พีระพงษ  จันเขียว   

ลือชา  เทียนหอม 

9 PI309 การพัฒนาโตะครอมเตียงควบคุมแบบไรสาย (หนา 743-747) เสกสรร  ศรีจันทร 

10 PI310 การออกแบบและพัฒนาเครื่องช่ังน้ําหนักใชงานผานเว็บแอพพลิเคช่ัน 

(หนา 748-753) 

วงศกฤต  ทรงประโคน   

ธาตรี  สุภาระโยธิน   

สาคร  แถวโนนงิ้ง  

อภินันท  กอนมณี   

วชิรปญญา  ปญญาวอง 

11 PI311 อุปกรณควบคุมการเปดปดน้ําอัตโนมัติสําหรับการเกษตรใชัพลังงาน

แสงอาทิตยเคล่ือนท่ีได (หนา 754-760) 

ศักด์ิสิทธิ์  แกลวกลา   

สยาม  ปนธรรม  

นงรักษ  ปญสุภารักษ   

ปราณทิพย  ชนวีรจารุณัฐ 

12 PI312 การพัฒนาชุดสแกนนิ้วสตารทมอเตอรไซคขนาด 110cc ควบคุมดวย

ระบบเกียร (หนา 761-766) 

บุษกร  พิชิตกุล   

ปรินดา  ปานเพชร 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลําดับ รหัส หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

1 PI501 การสรางแอพพลิเคชันเพื่อการข้ึนทะเบียนบัณฑิต         

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 (หนา 767-773) 

ศศิลักษณ  ไชยตัน  

ปฏิญญา  กล่ินหอม 

ดนัย  ทับอ่ํา 

2 PI502 ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 (หนา 774-781) สุธีร  แบนประเสริฐ      

ทัตสยุ  ทบัทิมศรี 

เบ็ญจวรรณ  บุญเสวตร
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา การบัญชี/การตลาด/การจัดการสํานักงาน 

ลําดับ รหัส หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

1 PI601 ศึกษาความพึงพอใจ การจัดการขยะมูลฝอยใหเกิดรายไดของโรงงาน

กําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด (หนา 782-788) 

วิภาวดี  โพธิ์ละเดา   

นชนก  ชุปวา   

สันติมา  โหตระไวศยะ 

วิไลพร  ธีรรัตนชูโชค   

สิรินธร  เปรมทวี 

2 PI602 การพัฒนาผลิตภัณฑเกลือสครับจากมะมวงหาวมะนาวโห 

(หนา 789-796) 

กัณคริษฐา  แสวงกิจ   

สรรัตน  ปรีชาโชติ   

ชนิดา  เทียนทับทิม  

ประภารัตน  สมรรถสหัสชัย 

ชรินทรทิพย  เรืองสิทธิ์ 



 
 

วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  

 

26 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา คอมพิวเตอรธุรกิจ/โลจิสติกส/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

ลําดับ รหัส หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

1 PI701 การพัฒนาระบบเบิก – จายยาหองพยาบาล กรณีศึกษา            

บริษัท แทร็กซอินเตอรเทรด จํากัด (หนา 797-806) 

ธนวรรณ  กิริยะ   

ถาวร  วงคคําแกว   

สุระชัย  วิเศษโวหาร   

สุทธิดา  โคตะยันต 

2 PI702 การพัฒนาระบบลางานออนไลนสําหรับนักศึกษาฝกงาน กรณีศึกษา  

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)  

(หนา 807-813) 

สุธี  เกินกลาง   

อังคณา  มองกา โปโล     

ดวงใจ  สมภักดี   

ประกายแกว  วงคคําหูม 

3 PI703 การพัฒนาระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผนอิเล็กทรอนิกส 

กรณีศึกษา บริษัทแคลคอมพ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) (หนา 814-820) 

สุนิสา  อินทนิน   

อุดมลักษณ  สุวรรณัง   

สุดารัตน  ทองสุข 

4 PI704 การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับท่ีดินราชพัสดุ 

เขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุร ี

(หนา 821-830) 

บัวทิพย  ชิตรัตน   

สิริพรรณ  จันทรแสง 

5 PI705 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการซอมบํารุง

กลองโทรทัศนวงจรปด สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุร ี

(หนา 831-837) 

กฤษณุนันท  มีสงา   

กิติพงศ  โกวิทวณิชชา 

6 PI706 กรณีศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประปาเพื่อชุมชน (หนา 838-844) 

วิโรจน  แกวเรือง   

กานตสิรี  อูอรุณ 

7 PI707 การพัฒนากระบวนการตรวจรับวัตถุดิบดวยเครื่องมือแผนผังสายธาร

คุณคา (VSM) กรณีศึกษา บริษัท ซันแพคเกจจ้ิง (2010) จํากัด  

(หนา 845-853) 

กรรณิกา  มานพ   

วิลาวรรณ  นอยวิจิตร 

8 PI708 เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผานระบบ Internet of Things (IOT) 

(หนา 854-860) 

นิพาพรรณ  มลศิริ   

ณธษา  สุจิตโต 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา คอมพิวเตอรธุรกิจ/โลจิสติกส/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

ลําดับ รหัส หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

9 PI709 การพัฒนาระบบการขายสินคาไอทีและหมึกพิมพออนไลน 

กรณีศึกษา รานเพชรดอทคอม (หนา 861-871) 

เพ็ญศรี  ติฐิโต  

จตุพร  ตันติรังสี  

วัชราพร  ปนประดิษฐ 

10 PI710 การพัฒนาระบบลงทะเบียนขอใบรับรองแพทยเพื่อสมัครงาน 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขายอย จังหวัดเพชรบุรี 

(หนา 872-879) 

สงกรานต  ศิรินาวี   

ชัฎฎาพร  ศักด์ิจิรพาพงษ  

สุชาดา  ทรัพยมา 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา อื่นๆ 

ลําดับ รหัส หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

1 PI801 การพัฒนาฟลมบรรจุภัณฑชีวภาพจากหัวไชเทา 

(หนา 880-887) 

รัตนา  ลานทอง   

กมลพรรณ  เรือนอินทร 

2 PI802 ผลของอุณหภูมิไพโรไลซิสตอการสังเคราะหองคประกอบของแกส

ชีวภาพจากผักตบชวา ดวยกระบวนการแกสซิฟเคช่ัน 

(หนา 888-894) 

นิมิต  กันธิยะวงค   

ชนะภัย  วิจิตรขจี   

สุกฤษฏิ์  วิชิต 

3 PI803 การพัฒนาแผนบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติ 

(หนา 895-903) 

ทัชพงษ  จันทรลี   

ชาญ  จับฟน   

สัญญา  โพธิ์วงษ 

4 PI804 การพัฒนาผลิตภัณฑแกนสานปราการศิลปดวยเทคนิควิธีการ       

ทางศิลปะ เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 

(หนา 904-912) 

ปฐมพร  รื่นอน   

รัตนภูมิ  เรืองสอาด   

ปรียา  แขมโคง   

สกุลรัตน  กลัดใจบุญ   

จักรี  ติรพัฒนกบิล 

5 PI805 การพัฒนาผลิตภัณฑโจกขาวกลองหอมมะลิเสริมจ้ิงหรีดผงกึ่ง

สําเร็จรูป (หนา 913-922) 

นภาพร  กอนมณี   

นเรศ  บางศิริ    

สมปอง  นันดี  

บันดาร  เชยชะนันท   

อัธยา  พามนตร ี

6 PI806 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑสเปรยดับกล่ินเทาท่ี

ทําจากใบชา (หนา 923-928) 

เบญจมาภรณ  อินทรพิมาย 

พิศมัย  บุณยโสภณ  

รักพงษ  ขอลือ  

ศุภกิจ  ดวงไพสิฐ   

สุนิตา  โพธื์ตาทอง 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา อื่นๆ 

ลําดับ รหัส หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

7 PI807 การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกปลาทูแบบแหง 

(หนา 929-937) 

มาลัยพร  สายชมดี   

บุศรินทร  บุญกอ   

ยุภาพักตร  ประทุมมาศ   

สุนิสา  พรรณไวย   

พีรพงษ  จันเขียว 

8 PI808 สรางเรือตนแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับ 

(หนา 938-944) 

นพพร  สุขีวัฒน 

9 PI809 การศึกษารปูแบบการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel 

กรณีศึกษาเขตพื้นท่ีจังหวัด เชียงใหม 

(หนา 945-955) 

มนทิรา  อภิรัตนโยธิน   

จุไรรัตน  เตชะสัตยา   

กนกอร  ชมชาติ   

ตะติยา  อุอิ่ม 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

1 PE001 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

หนองบัวลําภู (หนา 956-972) 

ทองใหม  สุรธรรม   

ทตมัล  เเสงสวาง   

ฐิตารีย  ศิริมงคล 

2 PE002 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันสําหรับส่ือสารภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

มหาสารคาม (หนา 973-978) 

นพมาตร  วาดเมือง   

ผองศรี  บัวบุตร   

จิรภา  บุญจิรา   

ปยะนันท  ประครอง   

วทัญู  เชาวพานิช 

3 PE003 การพัฒนาส่ือโมช่ันกราฟกเพื่อการเรียนรูและปองกันโรคหลอดเลือด

หัวใจตีบ (หนา 979-987) 

ศริญญา วรจันทร    

ณัฐชานันท ศรีสมบัติ   

อาณัติ เหล่ือมศรี   

ศิริวรรณ  นามเทพ 

4 PE004 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อสงเสริมความสามารถ   

ในการส่ือสารภาษาอังกฤษของผูเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 

(หนา 988-997) 

ฤชวี  ฉัตรวิริยาวงศ 

5 PE005 การพัฒนาและการใชแบบฝกเสริมทักษะวิทยาการคํานวณ         

เรื่อง ข้ันตอนวิธีการแกปญหาสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี (หนา 998-1010) 

วุฒิสรณ  ธรรมอุปกรณ   

อรอัญ  ศิริรักษ   

กิจจา  บานช่ืน 

6 PE006 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีสงผลตอการดําเนิน

ธุรกิจท่ีพักแรมในจังหวัดชลบุรี ชวงวิกฤตการณ COVID-19 

(หนา 1011-1018) 

ณิยดา  ชูวณิชชานนท  

จารุวรรณ  กะวิเศษ   

พัฎฐรดา  แสงศรีเรือง 

7 PE007 การบริหารจัดการการบริการท่ีมีคุณภาพในโรงพยาบาลองครักษ 

(หนา 1019-1029) 

จิรวัฒนา  แสนขาว   

นลินรัตน  จันทรนอย   

หทัยภัทร  อินทรคํา 
 

 

 



 
 

วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  

 

31 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

8 PE008 คุณภาพการบริการของพนักงานสงผลตอความพึงพอใจของผูเขาใช

บริการรานสะดวกซื้อ : กรณีศึกษา เซเวน อีเลฟเวน (7-Eleven)  

สาขา อนุบาลมหาสารคาม (0705) (หนา 1030-1036) 

ประทุมวรรณ  คันยุไร   

สมชาติ  สุขแสน   

ปาริชาต  เรืองฤทธิ์    

สิรินทร  เขียนสีออน   

สุภัสสร  อุนศิริ 

9 PE009 การหาคุณภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Nano  

ประกอบการเรียนการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร รหัส 20105-2105 

ดวยการเรียนการสอนแบบ Active Learning (หนา 1037-1045) 

กฤษณา  เฮ็งฉุน 

10 PE010 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการสอนท่ีมีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี             

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เรื่องอากาศรอบตัวเรา (หนา 1046-1052) 

วนิดา  อนุอินทร   

กรกนก  เกิดบุญมาก   

ณรัณ  ศรีวิหะ 

11 PE011 ปจจัยท่ีสงผลตอความคาดหวังการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม   

ของนักศึกษาแผนกโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

 (หนา 1053-1061) 

จิตติมา  เกลาเกล้ียง   

จริยาวดี  สุวรรณดิษฐกุล 

12 PE012 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชาการออกแบบส่ือในระบบดิจิทัล 

โดยใช Google Classroom (หนา 1062-1068) 

สุมณฑมาศ  บุตรรัก   

พัชรา  เอกสินิทธกุล 

ธรรมนญู  เศวตสุทธิสิริกุล 

13 PE013 การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน              

วิชา การติดต้ังไฟฟา 1 รหัสวิชา 3104-2001 (หนา 1069-1075) 

ภควัชร  ใจรุง 

14 PE014 การพัฒนาส่ือการสอนชุดปฏิบัติการเก็บตัวอยางแกสสําหรับ       

งานปโตรเคม ี(หนา 1076-1079) 

สุกัญญา  แกวแสง   

เริงฤทธิ์  เวชชูศักด์ิชัย   

วัชรพล  จันทรหอม 

15 PE015 การลดข้ันตอนการทํางานของสํานักงานบัญชีในเขตอําเภอเมือง

ขอนแกน จังหวัดขอนแกน ดวยการลดข้ันตอน การทํางานตามแนวคิด

แบบลีน (LEAN) (หนา 1080-1085) 

อภิญญา  เปาอินทร   

รจนา  วิ่งเดช   

กนกวรรณ  แสนสุรินทร  

ฉลวยสิริ  สิริรัตนากุล  

กาญจนา  สุขแสงรัตน 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

16 PE016 การสรางชุดการสอน วิชาเครื่องจักรกลไฟฟา (18-4104-2402)     

ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 

พุทธศักราช 2563 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม (หนา 1086-1044) 

คมสัน  กลางแทน   

ทัดดาว  ช่ืนดวง 

17 PE017 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดควบคุม Smart Farm            

ดวย Application Blynk (หนา 1095-1105) 

นรัท  พูนเพิ่มสุขสมบัติ  

กฤษณา  เฮ็งฉุน   

ศักด์ิวิชิต  มั่นคง   

สมศักด์ิ  สมบูรณ 

18 PE018 การพัฒนาเว็บไซตส่ังอาหาร รานอาหารกังหัน จังหวัดเลย 

(หนา 1106-1114) 

อัญชลี  บุญฤทธิ์  

กตัญู  คําทา  

ประจิตร  เลขตะระโก 

บังอร  เลขตะระโก  

รุงนภา  อัศวภูมิ 

19 PE019 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนยุคใหมดวยเทคโนโลยี

ออนไลนเพื่อสนับสนุนการเรียนรูระดับอาชีวศึกษา ในชวง           

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 (หนา 1115-1121) 

สมัย  สีลาดเลา   

กนกกาญจน  แสนสุวรรณ  

ดวงเนตร  ยศคําลือ   

สมปรารถนา  ศรีรัมย 

20 PE020 การสรางส่ือ Animation เรื่องการทําความสะอาดหองพักในโรงแรม 

(หนา 1122-1127) 

ทิพวรรณ  บัวอินทร   

ชลาทิพย  คงเทพ 

21 PE021 ผลของการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกสผสมผสานการสอนแบบทองจํา

คําศัพทท่ีมีตอทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน     

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 (หนา 1128-1137) 

ชวัลลักษณ  พิทักษ   

ปรางทิพย  สุขสะอาด  

สุวิมล  เดนสุนทร 

22 PE022 การสรางอุปกรณชวยขนยายส่ิงของเคล่ือนท่ีอัตโนมัติตามตําแหนง 

GPS ผานแอปพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด 

(หนา 1138-1145) 

กัญญภัคญา  อินนุรักษ   

สุนารี  ขุนณรงค   

นุชจรีย  เมืองรมย 

พรรณสุภา  พอธานี 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

23 PE023 การศึกษาระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของ

โครงการหมูบานหรรษา (หนา 1146-1152) 

ชลธิดา  โพธิสา   

พรรณณิภา  บุษบา   

ณัทญา  ญาณพลดิลก 

24 PE024 การสรางและหาคุณภาพชุดจําลองระบบกระจายเสียงแบบ VoIP 

(หนา 1153-1157) 

ประสิทธิ์  ภูมิภาค  

กุศล  อินทรทองหลาง 

ดํารัส  คําเมืองใหม   

กวิน  พุทธรวี  

สมชาย  ซือ่ตรง 

25 PE025 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ         

เรื่องพุทธประวัติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน 

บานคลองปญญา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี  

(หนา 1158-1164) 

จุไรรัตน  จิตจํา   

กนกพรรณ  พึ่งถ่ิน 

ณรัน  ศรีวิหะ 

26 PE026 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ      

ในการจัดการเรียนรู วิชาวงจรไฟฟากระแสตรงของนักเรียน    

ระดับช้ัน ปวช. 1 สาขาวิชาไฟฟากําลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุร ี

(หนา 1165-1176) 

ณัฐชยา  มูลอาย   

ฉัตรสุดา  พรหมเพชร 

ดวงตา  อินทรนาค 

27 PE027 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยการสอนแบบบูรณาการ     

วิชา การจัดการซัพพลายเชน เรื่อง องคประกอบของซัพพลายเชน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 

(หนา 1177-1186) 

นวพร  สิมะวัฒนา 

ชัยวัสส  ติวสรอย

รณรงค  มั่นสาย 

28 PE028 ความสัมพันธระหวางแนวปฏิบัติท่ีดีทางการบัญชีกับคุณภาพขอมูล

ทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

(หนา 1187-1196) 

ฤทัยชนก  มงคลเสริม 

สุพรรณี  จันทะเกิด    

พนาวัลย  ชูศรีพัฒน  

จินตนา  คําทอง   

พรรทิพย  ฤทธิ์เต็ม 

29 PE029 การพัฒนาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใชชุดการสอน

ออนไลน ตามกรอบ มาตรฐาน ซีอีเอฟอาร (หนา 1197-1208) 

วราพร  สิมมา 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเร่ือง ผูนําเสนอ 

30 PE030 การพัฒนาเทมเพลตสําเร็จรูปโปรแกรมเวิรดเพรสสําหรับสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (หนา 1209-1213) 

เผด็จ  อ่ํานาเพยีง   

ชญานิตย  ภาสวาง   

อัจฉรา  กองพลพรหม   

มัธยม  ออนจันทร   

บังอร  พลมิตร 

31 PE031 การสรางส่ือการสอนดิจิทัลคอนเทนทบนอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา 
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การออกแบบเครื่องกลั่นทนิเนอร์สำหรับใช้ล้างอุปกรณ์พ่นสี 
Design of a Thinner Distiller for Washing Paint Spray Equipment 
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บทคัดย่อ 
     งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและศึกษาประสิทธิภาพของ
เครื่องกลั่นทินเนอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยมีวัตถปุระสงค์ 
1) เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องกลั่นทินเนอร์ 2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นทินเนอร์ และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพของทินเนอร์ที่
กลั่นได้ การดำเนินการวิจัยเริ่มจากการออกแบบ การสร้าง
เครื ่องกลั ่นทินเนอร์ขนาด 7 ลิตร ให้ความร้อนโดยขด
ลวดความร้อนขนาด 1,500 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 
ดำเนินการศึกษาการกลั่นทินเนอร์ที่ผ่านการล้างกาพ่นสีแล้ว 
โดยอุณหภูมิที่ใช้ในการกลั่นแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 60 80 
และ 100 องศาเซลเซียส และเวลาในการกลั่นท่ี 30 และ 60 
นาที กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญสาขาช่าง
ยนต์ ด้านตัวถังและสีรถยนต์  แผนการทดลองโดยกำหนด
อุณหภูมิที ่ใช้ในการกลั่นแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 60 80  
และ 100 องศาเซลเซียส เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
เครื่องกลั่นทินเนอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ผลการวิจัย พบว่า 
สภาวะการกลั่นทินเนอร์ที่เหมาะสมที่สุด คือ การกลั่นที่ใช้ 

อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และเวลา 60 นาที ซึ่งทำให้ได้
ปริมาณทินเนอร์มากท่ีสุดถึงร้อยละ 66 โดยปริมาตร และยัง
สามารถใช้งานได้จริงเมื่อทำการกลั่นทินเนอร์ที่ปริมาณ 4 
ลิตร ใช้เวลาต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายในการกลั่นเพียง 
23 บาทต่อครั ้ง นอกจากนี ้แล้วทินเนอร์ที ่กลั ่นได้ยังมี
คุณภาพในการล้างอุปกรณ์พ่นสีได้ในระดับดีเมื่อเทียบกับ 
ทินเนอร์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน ที่สำคัญนอกจากจะสามารถนำ
ทินเนอร์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ ยังช่วยลดการปลดปล่อย
มลพิษสู่ธรรมชาติได้ด้วย 

คำสำคัญ : เครื่องกลั่นทินเนอร์, ถังตม้ทินเนอร์, ถังกลั่นทินเนอร ์

Abstract 
This research is to design and study the 

efficiency of used thinner distiller. The objectives 
were 1) To design and build a thinner distiller, 2) To 
study the efficiency of a thinner distiller, and 3) To 
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study the satisfaction of experts with the quality of 
the distilled thinner. Conducting research starts with 
design. Construction of a 7 liter thinner distillation 
machine, heated by a 1,500 watt heating coil, 220 
volt. The distillation temperature differs in 3 levels: 
60, 80 and 100 °C and the distillation time is 30 and 
6 0  minutes. The results of the study It was found 
that the most suitable conditions for thinner 
distillation were distillation at 80 °C and 60 min. 
Which resulted in the highest amount of thinner up 
to 66%. It is also practical when distilling 4 liters of 
thinner, with a distillation cost of only 23 baht/time. 
In addition, refined thinners have a good quality in 
washing paint spray equipment compared to 
unused thinners. More importantly, in addition to 
being able to reuse used thinners It also helps to 
reduce emissions of pollution to nature. 

Keywords : Thinner distillation apparatus, Thinner 
distillation tank, Thinner distillation tank 

1. บทนำ
ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการประกอบและผลิต

รถยนต์มีการพัฒนาและเติบโตไปอย่างรวดเร็ว สอดคลองกับ
เนื่องจำนวนประชากรทั้งในประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการในด้านของการบริโภคสินค้า
หรือในด้านของการบริการต่าง ๆ รวมถึงความต้องการความ
สะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรถยนต์ส่วนบุคคลถือเป็นอีกหนึ่ง
ความต้องการของผู้คนส่วนมากที่ต้องการมีไว้สำหรับใช้ใน
การเดินทางสัญจรหรือการท่องเที ่ยวในที ่ต่าง ๆ ทำให้
อุตสาหกรรมผู ้ผลิตรถยนต์ต้องออกแบบสินค้าที ่ตรงกับ
ความต้องการของผู ้บร ิโภคทั ้งในด้านของเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ความสวยงาม ความสะดวกสบาย และประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 

จากการใช้งาน ทั้งนี้ในอตุสาหกรรมการผลิตรถยนต์ก็มักจะ
มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวถังและการทำสีรถยนต์ที่มี
ความสำคัญต่อการเลือกซื้อรถยนต์เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
สีสันท่ีสวยงามที่ลงตัวกับรูปลักษณ์ของรถยนต์สามารถดึงดดู 
ผู้ซื้อได้มากนั่นเอง 

อุตสาหกรรมการทำสีรถยนต์ในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยี
ต ่าง ๆ มาใช้ร ่วมกับการทำสีรถยนต์  เพื ่อให ้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยการทำสีรถยนต์มี
หลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป นอกจากสีและ
น้ำยาเคลือบเงาที่เป็นองค์ประกอบหลักของการทำสีรถยนต์
ย ังมีส ่วนประกอบสำค ัญที ่ขาดไม ่ได้  ก ็ค ือ ท ินเนอร์  
(Thinner) เป ็นผลิตภัณฑ์ท ี ่ประกอบด้วยตัวทำละลาย
อินทรีย์ระเหยง่ายหลายชนิดผสมกันมีลักษณะเป็นของเหลว
ใส ระเหยง่าย และมีกลิ่นฉุน เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับละลาย
และเจือจางสีหรือน้ำยาเคลือบเงาเพื่อลดความหนืดของสใีห้
มีความเหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้แล้วยังมี
การนำทินเนอร์ไปใช้สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์พ่นสี 
เช่น แปรงทาสี กาพ่นสี และถังผสมสี เป็นต้น ทั้งในโรงงาน
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ ่งในโรงงานส่วนใหญ่มีวิธีการ
กำจัดหรือจัดเก็บทินเนอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้วอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม แต่ในบางครั้งอู่พ่นสีขนาดกลางและขนาดเลก็
ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการกำจัดหรือการจัดเก็บทินเนอร์
มักจะมีการนำไปทิ้งแบบผิดวิธี เช่น เทลงไปในท่อระบายน้ำ
หรือเทท้ิงลงในแม่น้ำลำคลอง ซึ่งเป็นวิธีท่ีไม่ถูกต้องทำให้เกดิ
มลพิษทางน้ำสารเคมีตกค้างและส่งผลทำให้เกิดสภาวะโลก
ร้อนขึ ้นด้วย (สมดี ไชยพงศ์, 2555 และ จริง ดินเชิดชู, 
2559) ดังนั้น หากสามารถนำทินเนอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
กลับมาใช้ใหม่ได้จะสามารถช่วยลดมลพิษรวมถึงช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อทินเนอร์ใหม่เข้ามาใช้งาน 

ดังนั ้นงานวิจ ัยนี ้มีแนวคิดที่จะออกแบบเครื ่องกลั่น 
ทินเนอร์ที่ใช้แล้วจากอู่พ่นสีรถยนต์สำหรับนำมาใช้ในในการ
ล้างอุปกรณ์พ่นสี โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้
อุณหภูมิในการกลั่นที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 60 80 และ  
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100 องศาเซลเซียส และเวลาในการกลั่นท่ี 30 และ 60 นาที 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นทินเนอร์ 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องกลั่นทินเนอร์
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นทินเนอร์
2.3 เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี ่ยวชาญที่มีต่อ

คุณภาพของทินเนอร์ที่กลั่นได้ 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
3.1 ทินเนอร์ (Thinner) มีลักษณะเป็นของเหลวใส

และระเหยง่าย เป็นตัวทำละลายทีป่ระกอบด้วยสารเคมหีลกั 
คือ โทลูอีนประมาณร้อยละ 66 รวมกับสารเคมีชนิดอื่น 
ได้แก่ คีโทนประมาณร้อยละ 17 และแอลกอฮอล์ประมาณ
ร้อยละ 17 ซึ่งทินเนอร์สามารถระเหยตัวได้ที่อุณหภูมิห้อง
และระเหยตัวได้ดีที่อ ุณหภูมิประมาณ 50-100 องศา
เซล เซ ี ยส  (REZA, SALAZAR, & TREJO, 1997 ; "มอก .      
ท ินเนอร ์สำหร ับแล ็กเกอร์ ," 2550 ; "มอก.ท ินเนอร์
สำหรับแล็กเกอร์," 2553; "มอก.ทินเนอร์สำหรับพ่นสีแห้ง
เร็วไนโตรเซลลูโลส," 2553; "มอก.วิธีทดสอบทินเนอร์," 
2553) งานวิจ ัยนี้จ ึงเลือกใช้อุณหภูมิที ่ 60-100 องศา
เซลเซียส สำหรับต้มทินเนอร์เพื ่อทำให้ทินเนอร์ระเหยได้  
เร็วข้ึนและสามารถควบแน่นไดด้ี รวมถึงออกแบบเครื่องกลั่น
ทินเนอร์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย 

4. วิธิการดำเนินการวิจัย
การออกแบบเครื่องกลั่นทินเนอร์สำหรับใช้ล้างอุปกรณ์

พ่นสี ผู้จัดทำได้ดำเนินการวิจัยโดยเริ่มต้นจากการศึกษาหา
ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที ่เก ี ่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
หลักการระเหยตัวของทินเนอร์ การออกแบบเครื่องกลั่น 
หลักการควบแน่นไอร้อนให้กลายเป็นของเหลว และการ
สร้างเครื่องกลั่น จากนั้นดำเนินการออกแบบและสร้างเครือ่ง
กลั่นทินเนอร์พร้อมทั้งทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน โดย
มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานดังภาพท่ี 1 

4.1 การออกแบบเครื่องกลั่นทินเนอร ์
แนวคิดในการออกแบบเครื่องกลั่นกลั่นทินเนอร์มี

จุดเด่นคือ การใช้วัสดุที่มีตามท้องตลาดทั่วไปที่มีราคาไม่แพง
สามารถหาซื้อได้ง่ายและเน้นในเรื่องของความสะดวกใช้งาน
หลักการทำงานที่ไม่ซับซ้อน ในส่วนของการออกแบบเครื่อง
กล ั ่นท ิน เนอร ์ด ั งภาพท ี ่  2  โดยมี รายละเอ ียดของ
ส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 1 แผนภาพการดำเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ่ผ่าน 

ออกแบบ

  ก า
 ้อ  ล 

เลือกวัสดุ 

ให้ผ ้เชี่ยวชาญประเ ิน 

สร้างอุปกรณ์ 

ปรับปรุงแก้   

เครื่องกลั่นทินเนอร์ 

จบ

 ทดลองใช้

เร่ิ  
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ภาพที่ 2 ส่วนประกอบ องเคร่ืองกลั่นทนิเนอร์ 

4.1.1 ตู้เครื ่องกลั่นทินเนอร์ออกแบบให้เป็นตู้  
สี่เหลี่ยมที่มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 55 x 55 x 80 
เซนติเมตร ซึ่งภายในประกอบด้วยเครื่องกลั่นทินเนอร์และ
ระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับหล่อเย็น 

4.1.2 ถังต้มทินเนอร์ทำจากวัสดุสแตนเลส มี
ลักษณะเป็นท่อทรงกระบอกทีม่ีปริมาตรประมาณ 7 ลิตร ให้
ความร้อนโดยใช้ขดลวดความร้อนที ่มีกำลังไฟฟ้าขนาด 
1,500 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ โดยถังต้มสามารถปรับ
ค่าอุณหภูมิได้ 3 ระดับ คือ 60 80 และ 100 องศาเซลเซียส 
มีสวิตซ์เปิดหรือปิด ปุ่มปรับอุณหภูมิ และมิเตอร์อ่านค่า
อุณหภูมิอยู่บริเวณด้านล่างของเครื่อง ในส่วนของฝาปิดถัง
ต้มทินเนอร์ได้ออกแบบให้มีท่อสำหรับให้ไอระเหยของ     
ทินเนอร์จากถังต้มไหลผ่านไปยังถังกลั ่นเพื ่อให้เกิดการ
ควบแน่นกลายเป็นสถานะของเหลวและถูกส่งไปยังถังเก็บ
ทินเนอร์ต่อไป 

4.1.3 ถ ั งกล ั ่ นท ิน เนอร ์มี ล ั กษณะเป ็นท่ อ
ทรงกระบอกขนาดกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 23 x 23 x 30 
เซนติเมตร ด้านในมีลักษณะเป็นทรงกรวยแบบปิด ด้านบน
ของกรวยเป็นระบบน้ำหล่อเย็นหมุนเวียนที่มีท่อน้ำเย็นเข้า 

และออก โดยใต้กรวยมีถ้วยขนาด 5 เซนติเมตร สำหรับ
รองรับทินเนอร์ที่ควบแน่นกลายเป็นของเหลวและไหลผ่าน
ท่อไปยังถังเก็บทินเนอร์ที ่กลั ่นแล้ว หลักการก็คือเมื่อ 
ไอระเหยของทินเนอร์ลอยขึ้นไปสัมผัสกับผิวของกรวยที่มี
อุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส จะทำให้ทินเนอร์  
เกิดการควบแน่นกลายเป็นของเหลวไหลไปรวมตัวที่ปลาย
ของกรวย จากนั ้นจะหยดลงไปบนถ้วยที ่เชื ่อมต่อกับท่อ
ลำเลียงทินเนอร์ไปยังถังเก็บทนิเนอร์ 

4.1.4 ถังน้ำหล่อเย็นมีขนาดกว้าง x ยาว x สูง 
เท่ากับ 15 x 15 x 20 เซนติเมตร สำหรับบรรจุน้ำหล่อเย็น
โดยอาศัยแรงดันจากปั๊มน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าไปให้หอกลั่นและ
หมุนเวียนลงมาในถังโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ถังน้ำนี้
ตั้งอยู่ทางด้านหลังของเครื่องกลั่นทินเนอร์  

4.2 ขั้นตอนการใช้งานของเครื่องกลั่นทินเนอร์ 
ในส่วนของการดำเนินการทดลองกลั่นทินเนอร์มี

รายละเอียดขั้นตอนการทดลองดังต่อไปนี้ 
4.2.1 ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เป็นทินเนอร์ที่

ได้จากการล้างอุปกรณ์พ่นสี ที่มีเนื้อสีผสมอยู่มีลักษณะเป็น
ของเหลวสีขุ ่นบรรจุไว้ในภาชนะปิดสนิทเพื่อป้องกันการ
ระเหยตัวของทินเนอร์ 

4.2.2 การเตรียมทินเนอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
ปริมาณ 1 ลิตร ใส่ลงไปในถังต้มทินเนอร์และปิดฝาให้สนิท
เพื่อป้องกันไม่ให้ไอระเหยรั่วซึมออกจากถังต้ม  

4.2.3 นำถังกลั่นทินเนอร์ประกอบเข้ากับถังต้ม
ทินเนอร์ โดยสวมท่อของถังต้มและถังกลั่นเข้าด้วยกันและ
ขันให้แน่นด้วยแคลมป์รัดท่อ 

4.2.4 ต่อสายน้ำหล่อเย็นเข้าที่ถังกลั่นทินเนอร์
ทั ้งขาเข้าและขาออก พร้อมทั้งเปิดสวิตซ์การทำงานของ 
ปั๊มน้ำหล่อเย็น 

4.2.5 ต่อถังเก็บทินเนอร์เข้ากับท่อรองรับทินเนอร์
ที่กลั่นแล้ว 

4.2.6 เปิดสวิตซ์เครื่องกลั่นทินเนอร์ จากนั้นปรับ
ค่าอุณหภูมิการกลั ่นที ่ 60 80 และ 100 องศาเซลเซียส 
พร้อมท้ังจับเวลาการกลั่น 

28 

ต ้เครื่องกลั่นทินเนอร์

ถังต้ ทินเนอร์

ถังกลั่นทินเนอร์

ถังน  าหล่อเย น

ท่อน  าหล่อเย น

สวิต ์เป ด / ป ด

ท่อส่งทินเนอร์
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4.2.7 เมื่อเครื่องกลั่นทำงานครบตามเวลาที่ตั้งไว้
ให้ทำการปิดสวิตซ์การทำงานของเครื่องกลั่นเพื่อหยุดการ
ทำงาน และปิดสวิตซ์ปั ๊มน้ำหล่อเย็น จากนั ้นนำถังเก็บ 
ทินเนอร์ไปเทใส่ในกระบอกตวงเพื ่อวัดปริมาตรหลังการ
ทดลองและบันทึกผล  

4.2.8 นำทินเนอร์ที่หลือจากการกลั่นในถังต้มไป
วัดปริมาตรหลังการทดลองและบันทึกผล จากนั้นนำหม้อต้ม
ทินเนอร์ไปทำความสะอาดก่อนการทดลองครั้งต่อไป 

4.3 แผนการทดลอง 
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นทินเนอร์ได้

ดำเนินการทดลองโดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือ
การหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกลั่นทินเนอร์และ
ทดสอบคุณภาพของทินเนอร์ที่กลั่นได้สำหรับล้างอุปกรณ์
พ่นสี โดยมีรายละเอียดแผนการทดลองดังต่อไปนี้ 

4.3.1 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื ่องกลั่น 
ทินเนอร์ ผู้วิจัยได้ออกแบบการทดลองโดยการกลั่นทนิเนอร์
ที่ผ่านการใช้งานแล้วปริมาณ 1 ลิตรต่อการทดลอง อุณหภูมิ
ที่ใช้ในการกลั่นแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 60 80 และ 100 
องศาเซลเซียส เวลาในการกลั่น 30 และ 60 นาทีตามลำดับ 
ซึ ่งมีรายละเอียดแผนการทดลองดังตาราง 1 แผนการ
ทดลองเครื่องกลั่นทินเนอร์ 

ตาราง 1 แผนการทดลองเครื่องกลั่นทินเนอร ์

ลำดับ 
อุณหภูมิกลั่น เวลาการกลั่น 

(องศาเซลเซียส) (นาที) 
1 60±5 

30 2 80±5 
3 100±5 
4 60±5 

60 5 80±5 
6 100±5 

4.3.2 การทดสอบความสามารถในการทำงานเต็ม
ประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นทินเนอร์ในระยะเวลาต่อเนื่อง 

โดยเลือกสภาวะการทดลองที่ให้ปริมาณทินเนอร์มากที่สุด  
มาทำการทดลอง โดยเพิ่มปริมาณทินเนอร์ที่ใช้แล้วประมาณ 
4 ลิตร ในการทดลองแบบต่อเนื่อง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ในการในการใช้งานจริง  

4.3.3 การศึกษาค่าใช้จ่ายในการกลั่นทินเนอร์ 
จากการคำนวณกำลังไฟฟ้าของหม้อต้มทินเนอร์ขนาด 
1,500 วัตต์ และปั ๊มน้ำหล่อเย็นขนาด 35 วัตต์ โดยใช้
ระยะเวลาจากการใช้งานจริงตามผลที่ได้จากหัวข้อ 4.3.2 
และสามารถคำนวณหาค่าไฟฟ้าได้จากวิธีการคำนวณของ
การไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กอธ. 2564)  

4.3.4 การทดสอบคุณภาพของทินเนอรท์ี่กลั่นได้
สำหรับการล้างอุปกรณ์พ่นสี ทำการทดลองโดยนำทินเนอร์
ที่ได้จากการกลั่นไปล้างกาพ่นสีที่ผ่านการใช้งานแล้ว เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการล้างคราบสีที ่ติดอยู่ใน
อุปกรณ์เทียบกับการล้างด้วยทินเนอร์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน 
โดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานใน
ด้านงานสีรถยนต์ การวิเคราะห์ปัญหาการพ่นสี และการ
แก้ปัญหาด้านการพ่นสี ทีม่ีประสบการณ์ทำงานมาอย่างนอ้ย 
5 ปี จำนวน 5 คน (บริษัท ซ. แสงมงคลอยุธยา สายเอเชีย 
จำกัด) โดยใช้แบบประเมินซึ่งมีเกณฑ์การแปรความหมาย
ของค่าเฉลี่ย (Mean) ดังนี ้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 อยู่ในเกณฑ์ดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 อยู่ในเกณฑ์แก้ไขปรับปรุง 

5. ผลการวิจัย
5.1  ผลของอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการกลั่นทินเนอร์

จากผลการทดลองดังภาพที่ 3 พบว่า การเพิ่มอุณหภูมิใน
การกลั่นทินเนอร์จาก 60 80 และ 100 องศาเซลเซียส ที่ใช้
เวลาในการกลั่น 30 นาที ทำให้ได้ปริมาณทินเนอร์ได้ร้อยละ 
50 63 และ 62 โดยปริมาตร และเมื่อระยะเวลาในการกลั่น
เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณทินเนอร์ที่ได้ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 55  

42



6 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

และ 66 โดยปริมาตร ซึ่งสภาวะการกลั่นที่ทำให้ได้ปริมาณ
ทินเนอร์มากที ่ส ุด คือ การกลั ่นที ่ใช้อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส และเวลาในการกลั ่น 60 นาที ล ักษณะทาง
กายภาพของทินเนอร์ที ่กลั ่นได้เป็นของเหลวสีใสไม่มีการ
แยกช้ันและมีกลิ่นฉุน 

ภาพที่ 3 ผล องอุณหภ  ิและเวลาที่ใช้ในการกลัน่ 
ทินเนอร์ต่อปริ าณทินเนอร์ที่ ด้ 

      5.2  ผลการทดสอบความสามารถในการทำงานเต็ม
ประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นทินเนอร์ในระยะเวลาต่อเนื ่อง 
โดยผู้วิจัยได้เลือกสภาวะการกลั่นทินเนอร์ที่อุณหภูมิ 80 
องศาเซลเซียส เวลาการกลั่น 60 นาทีต่อลิตร ซึ่งเป็นสภาวะ
ที่ให้ปริมาณ  ทินเนอร์มากที่สุดถึงร้อยละ 66 โดยปริมาตร 
มาทำการทดลองโดยเพิ ่มปริมาณทินเนอร์ที ่ใช้แล้วเป็น 
4 ลิตร และทำการกลั่นเป็นเวลาต่อเนื ่อง 240 นาที หรือ 
4 ช่ัวโมง จำนวน 3 การทดลอง จากผลการทดลองดังกล่าว 
พบว่ามีปริมาณทินเนอร์ที่กลั่นได้อยู่ที่ร้อยละ 66-68 โดย
ปริมาตร หรือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65.67 โดยปริมาตร 
ดังนั้น เครื่องกลั่นทินเนอร์สามารถ ใช้งานต่อเนื่องได้จริงเมื่อ
เทียบกับการทดลองที่ใช้ปริมาณทินเนอร์ 1 ลิตร  

ภาพที่ 4 ผลการทดสอบควา สา ารถในการทำงาน อง
เคร่ืองกลั่นทินเนอร์ 

      5.3 ผลการศึกษาค่าใช้จ่ายในการกลั่นทินเนอร์ ได้จาก
การคำนวณกำลังไฟฟ้าของหม้อต้มทินเนอร์ขนาด 1,500 
วัตต์ และปั๊มน้ำหล่อเย็นขนาด 35 วัตต์ โดยใช้ระยะเวลา
จากการใช้งานจริงที ่ 4 ชั ่วโมง พบว่าการกลั ่นทินเนอร์
ปริมาณ 4 ลิตร มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 6,140 วัตต์ โดยมี
รายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้ 
      กำลังไฟฟ้าของเครื่องกลั่น (Pหม้อต้ม)  
(Pหม้อต้ม) = 1,500 (W) x 4 (hr) = 6,000 W.hr 
      กำลังไฟฟ้าของปั๊มน้ำ (Pปั๊มน้ำ) 
(Pปั๊มน้ำ) = 35 (W) x 4 (hr) = 140 W.hr 
      กำลังไฟฟ้ารวมเป็น 6,000 + 140 = 6,140 W.hr 
การคำนวณหาค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการกลั่น สามารถคำนวณได้
จากวิธีการคำนวณของการไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่ง
ค่าไฟฟ้าที่ใช้ที่ใช้ในการกลั่นทินเนอร์ปริมาณ 4 ลิตร อยู่ที่
ประมาณ 22.86 บาท โดยมีรายละเอียดการคำนวณ 
ดังตารางที่ 2  
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ตาราง 2  การคำนวณค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการกลั่นทินเนอร์ 
       (กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า, 2564) 

ส่วนที่ 1 ค่า ฟฟ้าฐาน 
ค่าพลังงานไฟฟ้า 14.09 บาท 
ค่าบริการ 8.19 บาท 
รวมค่าไฟฟ้าฐาน 22.28 บาท 
ส่วนที่ 2 ค่า ฟฟ้าผันแปร ( Ft ) 
จำนวนพลังงานไฟฟ้า x ค่า Ft -0.92 บาท 
ส่วนที่ 3 ค่าภา ี  ลค่าเพ่ิ  7% 
(ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft) x 7/100 1.50 บาท 
รวมเงินค่าไฟฟ้า 22.86 บาท 

*อัตราปกติ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน

  5.4  ผลการทดสอบคุณภาพของทินเนอร์ที่กลั่นได้ใน
การล้างอุปกรณ์พ่นสี ทำการทดสอบโดยผู้เชี ่ยวชาญที ่มี
ประสบการณ์ 5 คน ผลการประเมินจากตาราง 3 พบว่า 
การประเมินประสิทธิภาพในการล้างมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.14 นอกจากนี้แล้วการประเมินความสามารถในการกลั่น 
ทินเนอร์ได้ร้อยละ 66 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 และความ
ปลอดภัยในการใช้งานมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  4.35 ซึ ่งการ
ประเมินทุกด้านมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  ความเห็นของผู้ประเมินในด้านคุณภาพของ      
  ทินเนอร์ที่กลั่นได้ในการล้างอุปกรณ์พ่นสี 

ลำดับ การประเ ิน X̅ S.D. 
ประสิทธิ 

ภาพ 

1 

สามารถล้างอุปกรณ์
พ่นสีได้เม่ือเทียบกับ
ทินเนอร์ท่ียังไม่ผ่าน
การใช้งาน 

4.14 0.69 มาก 

2 
สามารถกลั่นทินเนอร์
ได้ถึงร้อยละ 60% 

4.28 0.48 มาก 

3 
ด้านความปลอดภัยใน
การใช้งาน 

4.35 0.43 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.26 0.53 มาก 

6. สรุปผลการวิจัย
การออกแบบเครื ่องกล ั ่นทินเนอร์ที ่ใช ้แล้วสำหรับ

นำมาใช้ในในการล้างอุปกรณ์พ่นสี จากการทดลองพบว่า 
เครื่องกลั่นทินเนอร์สามารถกลั่นทินเนอร์ที่ใช้แล้วได้กลับมา
ใช้ใหม่ได้มากถึงร้อยละ 66 โดยใช้อุณหภูมิการกลั่นที่ 80 
องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้จริงเมื่อเพิ่ม
ปริมาณทินเนอร์ในการกลั่นในการทำงานเต็มประสิทธิภาพ
ของเครื่องกลั่นทินเนอร์ อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องที่ใช้งานง่ายไม่
ซับซ้อนและมีขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย 

นอกจากความสามารถในการกลั่นทินเนอร์แล้ว ในด้าน
คุณภาพของทินเนอร์ที่กลั่นได้นั้น ยังสามารถใช้ล้างอุปกรณ์
พ่นสีได้ในระดับดีเมื่อเทียบกับทินเนอร์ใหม่ และยังมีขอ้ดีใน
เรื่องของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในการกลั่นทินเนอร์ 
โดยใช้พลังงานเพียง 6.14 kW.hr หรือคิดเป็นเงินประมาณ 
23 บาท ในการกลั่น 1 ครั้ง ที่ได้ทินเนอร์ประมาณ 2.6 ลิตร 
ในการกลั ่นทินเนอร์ปริมาณ 4 ลิตร ซี ่งสามารถช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อทินเนอร์ใหม่และการใช้ทินเนอร์เหลือท้ิง
ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด  

7. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาการกลั่นทินเนอร์ที่ใช้แล้วสำหรับนำมาใช้ใน

การล้างอุปกรณ์พ่นสี พบว่า เครื่องกลั่นทินเนอร์สามารถ
กลั่นทินเนอร์ได้ปริมาณมากถึงร้อยละ 66 โดยใช้อุณภูมิใน
การกลั่นที่ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งใช้อุณหภูมิต่ำกว่างานวิจัย
ที่ผ่านมาที่ใช้อุณหภูมิการกลั่นที่ 100-150 องศาเซลเซียส 
(นิลวรรณ ไชยทนุ, 2561) ซึ่งแน่นอนว่าการใช้อุณหภูมิใน
การกลั่นท่ีต่ำกว่าย่อมใช้พลังงานน้อยกว่าด้วย และนอกจาก
สามารถกลั่นทินเนอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
ได้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทินเนอร์ อีกทั้งยังช่วยลด
การปลดปล่อยสารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษสู่ธรรมชาติได้ด้วย 

ประสิทธิภาพของเครื ่องกลั่นทินเนอร์พบว่า การเพิ่ม
อุณหภูมิการกลั่นจาก 60 เป็น 80 องศาเซลเซียส ช่วยเพิ่ม
ปริมาณทินเนอร์ที่กลั่นได้จากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 66 แต่ 
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เมื่อเพิ่มอุณหภูมิการกลั่นเป็น 100 องศาเซลเซียส ไม่ทำให้
ปริมาณทินเนอร์เพิ ่มขึ ้น เนื ่องจากทินเนอร์ระเหยตัวได้ดี
ตั ้งแต่อุณหภูมิ 50-100 องศาเซลเซียสเซลเซียส (มอก., 
2553) เมื ่อการกลั่นที่อุณหภูมิสูงทำให้ทินเนอร์เกิดการ
ระเหยตัวรวดเร็ว ทำให้ถังกลั่นทินเนอร์ไม่สามารถควบแน่น
ไอระเหยได้ทัน ทำให้ไอระเหยบางส่วนไหลออกผ่านทางท่อ
ลำเลียงทินเนอร์ จึงทำให้ปริมาณทินเนอร์ที่ได้ลดลง ดังนั้น  
การกลั่นที่เหมาะสมสำหรับเครื ่องกลั่นทินเนอร์เครื ่องนี้  
ควรใช้อุณหภูมิการกลั่นที่ 80 องศาเซลเซียส และใช้เวลา 
การกลั่นประมาณ 1 ช่ัวโมงต่อลิตร  

8.  ้อเสนอแนะ
8.1 การออกแบบถังกลั่นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือยาวขึ้น

และเป็นลักษณะการไหลในท่อทรงกระบอกโดยให ้น้ำ 
หล่อเย็นไหลสวนทางกับทิศทางการไหลของไอระเหยจะช่วย
ให้สามารถควบแน่นได้ดี 

8.2 ควรมีการทดสอบสมบัติทางกายภายและทางเคมี
ของทินเนอร์ที่กลั่นได้เพื่อเปรียบเทียบกับทินเนอร์ใหม ่

8.3 การพัฒนาต่อยอดเครื่องกลั่นใหส้ามารถเพิ่มกำลัง
ในการกลั่นแบบอัตโนมัตไิด ้

9. บรรณานุกร 
REZA, J., SALAZAR, G., & TREJO, A. (1997). 

Valuation of composition and evaporation 
behavior of commercial thinner samples 
expended in Mexico City. Rev. Int. Contam. 
Ambient., 13 (2), 87-95.  

กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า. (2564). ระบบประมาณค่าไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.  

จริง ดินเชิดชู. (2559). เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์ใช้เเล้ว. UBU 
Research and Innovations Expo (RISE 2016). 

นิลวรรณ ไชยทนุ. (2561). การคืนสภาพทินเนอร์ที ่ใช้ใน
กระบวนการล้างอุปกรณ์ทำสี. การประชุมวิชาการ
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน, ครั้งท่ี 11, 355-362.  

มอก.ทินเนอร์สำหรับพ่นสีแห้งเร็วไนโตรเซลลโูลส. (2553). 
มอก.ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์. (2550). 
มอก.ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์. (2553). 
มอก.วิธีทดสอบทินเนอร์. (2553). 
สมดี ไชยพงศ์. (2555). การบำบัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่

ปลดปล ่อยจากกากทินเนอร ์จากอ ู ่ซ ่อมพ ่นสี . 
วิทยานิพนธ์ วศ.ม (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

45



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การทดสอบประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงในรถประหยัดน้ำมันฮอนด้า เวฟ 110 ไอ 
A Study on a Fuel-Efficient of Eco Motorcycle, Honda Wave 110i  
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บทคัดย่อ 
 การทดสอบประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรถ
ประหยัดน้ำมันฮอนด้า เวฟ 110 ไอ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบและสร้างรถประหยัดน้ำมนัฮอนดา้ หาประสิทธิภาพ
ของรถประหยัดน้ำมันเชื ้อเพลิงฮอนด้า โดยทดลองกับ
รถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพตามกติกาที ่ใช้ในการ
แข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge ประเภทรถตลาด 
นำไปทดสอบกับน้ำมันเชื ้อเพลิง 4 ชนิด และคำนวณ
ประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน 1 ลิตรต่อระยะทางที่ขับได้ 
ผลการทดสอบประสิทธ ิภาพของรถประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงฮอนด้า พบว่า น้ำมันเชื้อเพลิง E20 อัตราการ
สิ้นเปลือง 204.260 กิโลเมตรต่อลิตร น้ำมันเชื้อเพลิง E85 
อัตราการสิ ้นเปลือง 146.352 กิโลเมตรต่อลิตร แก๊ส
โซฮอล์ 91 อัตราการสิ้นเปลือง 137.121 กิโลเมตรต่อลติร 
และแก๊สโซฮอล์ 95 อัตราการสิ้นเปลือง 131.679 กิโลเมตร
ต่อลิตร สรุปได้ว่า น้ำมันเชื้อเพลิง E20 มีประสิทธิภาพใน
การประหยัดน้ำมันมากที่สุด รองลงมาเป็น E85 แก๊สโซฮอล์ 
91 และแก๊สโซฮอล์ 95 ตามลำดับ  

คำสำคัญ : รถประหยัดน้ำมันฮอนด้า, ประสิทธิภาพการ
ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง, อัตราการสิ้นเปลือง 

Abstract 
 The fuel efficiency test in the Honda Wave 110i 
fuel-efficient vehicle is intended to design and 
build Honda fuel-efficient vehicles. Find out the 
efficiency of the Honda fuel economy car. by 
experimenting with modified motorcycles according 
to the rules used in the competition Honda Eco 
Mileage Challenge, a market vehicle, was tested on 
four fuel types and calculated the efficiency of 1 
liter of fuel per mileage driven. The results of 
testing the efficiency of the Honda fuel economy 
car found that the E20 fuel consumption rate is 
204.260 km per liter. E85 fuel consumption 146.352 
kilometers per liter Gasohol 91 fuel consumption 
137.121 kilometers per liter and gasohol 95, the 
consumption rate is 131.679 kilometers per liter. It 
can be concluded that E20 fuel has the most fuel 
efficiency, followed by E85, Gasohol 91 and Gasohol 
95, respectively. 

Keywords : Honda fuel economy, fuel efficiency, 
fuel consumption 
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1. บทนำ
การสอนด้านเทคโนโลยีจักรยานยนต์สมัยใหม่เป็น

วิชาเฉพาะทางสำหรับช่างยนต์สมควรมีการประยุกต์  
ดัดแปลงใช้ความรู้มาเพื่อสร้างความคุ้มค่าในการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงคุ้มค่าสูงที่สุด โดยแยก
ตามประเภทการใช้น้ำมัน โดยการทดสอบประสิทธิภาพ
ของการใช้น้ำมันมีให้เห็นในการแข่งขัน Honda Eco 
Mileage Challenge ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มี
การดัดแปลงและทดสอบความคุ้มค่าในการใช้เชื้อเพลิง
ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดขึ้น 
 การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco 
Mileage Challenge เป็นการแข่งขันบนพื้นฐาน
แนวความคิดที่ว่า “น้ำมัน 1 ลิตร จะสามารถว่ิงไปไดไ้กล
แค่ไหน” โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนได้สนุกสนานไปกับ
การประดิษฐ์ คิดค้น ทดสอบ ทดลอง พร้อมกับคำนึงถึง
การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ด้วยแนวความคิด
ที่ว่า “พลังงานเชื้อเพลิงเป็นสิ่งมีค่า และนับวันมีแต่จะ
หมดไป” ด ังน ั ้น ถ ้าเราสามารถประดิษฐ์ยานยนต์  
ที่ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากเท่าไร สามารถชะลอการหมด
ไปของเชื้อเพลิงบนโลกได้มากเท่านั้น รวมทั้งยังช่วยลด
มลภาวะที ่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื ้อเพลิงได ้อีก 
ทางหนึ่ง และด้วยความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โลก และเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการคิดค้นเทคโนโลยี
เพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดที่ว่า “พยายามอย่างเต็ม
ความสามารถในการประหยัดพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่
จำกัด และทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ไกลที่สุด” (บริษัท 
เอ.พี.ฮอนด้า, 2563) 
 ผู้วิจัยจึงได้คิดค้นจัดทำรถจักรยานยนต์ประหยัด
พลังงานเชื้อเพลิง เพื่อสะดวกในการเรียนรู้ และสามารถ
เข้าใจในการทำงานของระบบน้ำมันเชื ้อเพลิง แต่ละ
ประเภท เห็นความแตกต่างระหว่างก่อนการปรับแต่ง
และหลังปรับแต่งระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงว่ามีการ
ทำงานของเครื่องยนต์อย่างไร มีการลดการใช้ปริมาณ
น้ำมันเชื ้อเพลิงมากน้อยเพียงใด ผู ้ศ ึกษาจึงนำเอา
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาดัดแปลงให้สามารถใช้งาน
ได้ดี และลดการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื ้อเพลิงได้มาก
ยิ ่งขึ ้น และสอดคล้องกับการรณรงค์ให้ใช้พลังงาน
ทางเลือกของประเทศไทยต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบและสร้างรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ฮอนด้า 
 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการใช้น้ำมันของรถประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิงฮอนด้า 
3. สมมติฐานของการวิจัย

3.1 การออกแบบและสร้างรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ฮอนด้าที่สามารถนำมาทดสอบได้จริง 
 3.2 ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันของรถประหยัดน้ำมัน
เชื ้อเพลิงฮอนด้าที่ได้ระยะทางสูงที ่สุดเทียบกับการใช้
น้ำมันชนิดต่าง ๆ  

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
4.1 การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื ้อเพลิง  Honda

Eco Mileage Challenge จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ประกอบด้วยประเภทรถประดิษฐ์ และประเภทรถตลาด 
สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพเพื่อเก็บผลวิจัยครั้งนี้จะ
ใช้ประเภทรถตลาด กำหนดกติกาให้ประเภทรถตลาด  
จะอนุญาตให้ดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 
110 ไอ โดยสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ได้โดยเอาอุปกรณ์
มาตรในรถคงไว้ตามกติกากำหนดในวันท่ี 15-16 ธันวาคม 
2563 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั ่นเนลเซอร์กิต จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยลงแข่งขันโดยใช้น้ำมันแก๊ซโซฮอลล์ E20 เป็น
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ส่วนน้ำมันประเภทอื่นจะทดสอบใน
สนามทดสอบจริง ภายนอกการแข่งขันครั้งนี้ 

ภาพที่ 1 การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda 
Eco Mileage Challenge คร้ังท่ี 23 ปี 2563 
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 4.2 ก่อนการทดสอบรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสร้าง
ขึ้นจะนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ คือ ครูที่สอนวิชาจักรยานยนต์
และช่างชำนาญการในศูนย ์บร ิการรถจักรยานยนต์
ประเมินให้คำแนะนำและแก้ไขให้สมบูรณ์ 
 4.3 การวัดค่าประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง จะคำนวณจาก
น้ำหนักของน้ำมันที่ใช้ไปในระหว่างการแข่งขัน ทีมที่มี
อัตราการใช้น้ำมันเชื ้อเพลิงน้อยที่สุดจะมีสถิติที ่ดีที่สุด  
การทดสอบประสิทธิภาพของรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 
ด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง 4 ประเภท ได้แก่ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 
E20, E85, 91 และ 95 นี้เท่านั้น 
 4.4 การทดสอบประสิทธิภาพของรถประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงฮอนด้าทดสอบด้วยน้ำหนักของน้ำมันที่ใช้ไปใน
ระหว่างการวิ่ง นำมาคำนวณด้วยสูตรหาอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงและนำมาจัดลำดับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประสิทธิภาพ 
ในการประหยัดน้ำมันมากท่ีสุด 

ภาพที่ 2 สูตรหาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 

 4.5 กำหนดความเร็วในการวิ่ง ต้องมีความเร็วเฉลี่ย 
ไม่ต่ำกว่า 30 กม./ชม. ระยะทางที่ใช้จำนวน 2 รอบเป็น
ระยะทาง 8,893 เมตร กำหนดเวลาไม่เกิน 17 นาที 47 
วินาที ทั ้งการทดสอบในสนามจริงและสนามทดสอบที่
ผู้วิจัยใช้เก็บข้อมูล 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
การทดสอบประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื ้อเพลิงใน

รถประหยัดน้ำมันฮอนด้า เวฟ 110 ไอ มีวิธีการดำเนินการ
วิจัย ตามหลักการทฤษฎีดังนี ้
 5.1 ศึกษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในรถ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงฮอนด้า จากสื่อประเภทต่าง ๆ 
เช่น หนังสือ เว็ปไซด์และสอบถามข้อมูลการปฏิบัติงาน
จริงของผู้มีประสบการณ์หรือชำนาญการ 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดขอบเขตในการศึกษา
ตลอดจนกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน เพื่อเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน ศึกษาการสร้างการออกแบบ
และการพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
ในรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงฮอนด้า 
 5.3 จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อออกแบบและสร้างรถ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงฮอนด้า 

 5.4 ออกแบบและสร้างรถประหยัดน้ำมันเชื ้อเพลิง
ฮอนด้าตามขั้นตอน ดังนี ้

 5.4.1 เตร ียมรถจ ักรยานยนต์  Honda Wave 
110i ตามลักษณะรถใช้งานปกติในท้องตลาด 

ภาพที่ 3 รถจักรยานยนต ์Honda Wave 110i 

 5.4.2 ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงระบบน้ำมันเช้ือเพลิง 

ภาพที่ 4 ติดต้ังอุปกรณ์ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 

 5.4.3 ติดตั้งระบบปั๊มส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตรงตาม
หลักเกณฑ์กติกาที่บริษัทฮอนด้ากำหนด 

ภาพที่ 5 ติดต้ังระบบปั๊มส่งน้ำมนัเชื้อเพลิง 

 5.4.4 เดินสายไฟปั๊มน้ำมันเชื ้อเพลิงและติดตั้ง
กล่องควบคุมสำหรับเลี้ยงปั๊มน้ำมันเช้ือเพลิง 
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ภาพที่ 6 ติดต้ังสายไฟและกล่องควบคุมปั๊มน้ำมนั 

 5.4.5 ติดตั้งเกจวัดแรงดันน้ำมันเชื ้อเพลิงและ
เดินสายน้ำมันเข้าระบบเกจวัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 

ภาพที่ 7 ติดต้ังและเดินสายเกจวัดแรงดันน้ำมัน 

 5.4.6 เปลี่ยนสเตอร์หน้าแบบธรรมดาเป็นสเตอร์
หน้าแบบฟรีเตอร์และหาอัตราทดที่เหมาะสมกับการส่งตัว
ของรถจักรยานยนต์มาตรฐาน 

ภาพที่ 8 สเตอร์หน้าแบบฟรีเตอร์ 

 5.4.7 ดัดแปลงชุดดิสก์เบรกแบบสริงถ่าง ให้มี
การเสียดสีกับจานเบรกให้น้อยท่ีสุด  

ภาพที่ 9 ดัดแปลงชุดดิสก์เบรกแบบสริงถ่าง 

 5.5 ประเมินประสิทธิภาพของรถประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงฮอนด้า โดยผู้เชี่ยวชาญก่อนนำมาทดสอบ ดังนี ้

 5.5.1 นำเสนอการด ัดแปลงอ ุปกรณ์ ของรถ
ประหย ัดน ้ำม ันเช ื ้อเพล ิงฮอนด ้า และการทดสอบ
ประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน 

 5.5.2 ครูผู้เชี่ยวชาญหรือช่างประจำศูนย์บริการ
ตรวจสอบให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ภาพที่ 10 ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 

6. ผลการวิจัย
การทดสอบประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรถ

ประหยัดน้ำมันฮอนด้า เวฟ 110ไอ จากการทดสอบตาม
ขั้นตอนท่ีผู้วิจัยกำหนดภายใต้การควบคุมและกติกา ดังนี ้ 
 6.1 ผลการออกแบบและสร้างรถประหยัดน้ำมัน
เชื ้อเพลิงฮอนด้า ผู ้ว ิจัยได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
ดัดแปลงสภาพระบบต่างๆ จำนวน 5 ชนิดตัวแปร คือ 
1. กล่องควบคุมไฟของปั๊มน้ำมันเชื ้อเพลิง ทำหน้าที่ส่ง
ไฟฟ้า ไปที่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงให้จ่ายไฟได้เสถียรมากขึ้น
สามารถปรับควบคุมแรงดันน้ำมันเช้ือเพลิงได้ตามต้องการ 
2. ชุดสเตอร์แบบธรรมดาเป็นแบบฟรีสเตอร์หน้า ช่วยลด
ภาระแรงเสียดสีแรงฉุดกำลังจากเครื่องยนต์ 3. ชุดเกียร์  
ที่มีผลต่อการไหลของรถ ให้รถมีประสิทธิภาพในการไหล
มากขึ้น 4. ระบบเบรกแบบเดิมเมื่อทำการเบรก ผ้าเบรก
จะคืนกับตำแหน่งเดิมค่อนข้างช้าหรือไม่คืนกลับตำแหน่ง
เดิม จึงทำการปรับปรุงจากระบบเดิมให้ผ้าเบรกมีอิสระ
เมื่อทำการเบรกรถแล้ว ผ้าเบรกเป็นอิสระไม่เกิดการเสียดสี 
ของหน้าผ้าเบรก 5. ลูกปืนดุมล้อหน้า – ดุมล้อหลัง จากลูกปืน
ดุมล้อของเดิมมีความหนืด คล่องตัวน้อย จึงทำการเปลี่ยน
ลูกปืนเป็นแบบลูกปืนเซรามิค ทำให้การไหลของรถดียิ่งข้ึน 

จ านวนครั้งที่
ทดสอบ 

เวลา 
 (นาท)ี 

ใช้ปริมาณน้ ามัน 
 (กรัม) 

อัตราการสิ้นเปลือง 
(กิโลเมตร/ลิตร) 

1 
2 
3 

เฉลี่ย 
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ภาพที่ 11 รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงฮอนด้าที่สร้างขึ้น 

 6.2 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้น ้ำมัน
เชื้อเพลิงของรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงฮอนด้า โดยใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณ 1 ลิตร ในระยะทาง 8,893 เมตร 
ความเร็วเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

ตารางที่  1   แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของรถ
ประหยดัน้ำมันเช้ือเพลิงฮอนด้าโดยใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ E20 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ
ของรถประหยัดน้ำมันเชื ้อเพลิงฮอนด้า  โดยใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิง E20 ใช้เวลาเฉลี่ย 15.69 นาที ใช้ปริมาณน้ำมัน 
32 กรัมและอัตราการสิ้นเปลือง 204.260 กิโลเมตร/ลิตร 

ตารางที่  2   แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของ 
รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงฮอนดา้โดยใช้ 
น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 

จากตารางที ่2 พบว่าผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ
ของรถประหยัดน้ำมันเชื ้อเพลิงฮอนด้า โดยใช้น้ำมัน
เชื ้อเพลิง E85 ใช้เวลาเฉลี่ย 15.27 นาที ใช้ปริมาณน้ำมัน 
44.47 กรัมและอัตราการสิ้นเปลือง 146.352 กิโลเมตร /

ลิตร  

ตารางที่  3   แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของ 
รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงฮอนดา้โดยใช้ 
น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91 

จากตารางที ่2 พบว่าผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ
ของรถประหยัดน้ำมันเชื ้อเพลิงฮอนด้า  โดยใช้น้ำมัน
เชื ้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ 91 ใช้เวลาเฉลี่ย 16.44 นาที ใช้
ปร ิมาณน้ำม ัน 47.66 กร ัมและอ ัตราการส ิ ้นเปล ือง 
137.121 กิโลเมตร/ลิตร 

ตารางที่  4   แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของ 
รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงฮอนดา้โดยใช้ 
น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 

 จากตารางที ่4 พบว่าผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ
ของรถประหยัดน้ำมันเชื ้อเพลิงฮอนด้า  โดยใช้น้ำมัน
เชื ้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 ใช้เวลาเฉลี่ย 16.01 นาที ใช้
ปร ิมาณน้ำม ัน 49.67 กร ัมและอัตราการสิ ้นเปลือง 
131.679 กิโลเมตร/ลิตร 

 เมื่อน าค่าอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเช้ือเพลิงใน
ตาราง 1-4 มาแสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของ
รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงฮอนด้าโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
รวมทั้ง 4 ชนิด คือ E20, E85, แก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊ส
โซฮอล์ 91 ที ่ทดสอบเพื ่อนำมาเปรียบเทียบอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง สรุปได้ดังภาพนี ้
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ภาพที่ 12 เปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงของน้ำมนัแต่ละชนิด 

 จากรูปที่ 11 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ
ของรถประหยัดน้ำมันเชื ้อเพลิงฮอนด้า  โดยใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิง E20, E85, แก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 
แสดงให้เห็นว่าน้ำมันเชื้อเพลิง E20 อัตราการสิ้นเปลือง 
204.260 กิโลเมตร/ลิตร มีประสิทธิภาพในการประหยัด
น้ำมันมากที่สุด รองลงมาเป็น E85 อัตราการสิ้นเปลือง 
146.352 กิโลเมตร  /ล ิตร  แก๊สโซฮอล์  91 อัตราการ
สิ้นเปลือง 137.121 กิโลเมตร/ลิตร และแก๊สโซฮอล์ 95 
อัตราการสิ้นเปลือง 131.679 กิโลเมตร/ลิตร ตามลำดับ 

7. สรุปผลการวิจัย
การทดสอบประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรถ

ประหยัดน้ำมันฮอนด้า เวฟ 110ไอ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบและสร้างรถประหยัดน้ำมันเชื ้อเพลิงฮอนด้า 
หาประสิทธิภาพการใช้น้ำมันของรถประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงฮอนด้า มีผลการวิจัยดังนี้ 
 7.1 สรุปผลการออกแบบและสร้างรถประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงฮอนด้า ผู้วิจัยได้ดัดแปลงรถจักรยานยนต์เวฟ 
110ไอ ดัดแปลงสภาพจำนวน 5 ชนิดตัวแปร ดังนี ้ 

 7.1.1 ดัดแปลงชนิดกล่องควบคุมไฟของปั๊มน้ำมนั
เชื้อเพลิงทำหน้าที่ส่งไฟฟ้าไปควบคุมการทำงานปั๊มน้ำมัน
เชื้อเพลิงให้จ่ายไฟได้เสถียรมากที่สุด  

 7.1.2 ดัดแปลงออกแบบชุดสเตอร์เป็นแบบฟรี
สเตอร์หน้า ที่สามารถช่วยลดภาระแรงเสียดสีแรงฉุดกำลัง
จากเครื่องยนต์ทำให้ระบบส่งกำลังสมดุลลื่นไหลมากขึ้น 

 7.1.3 ล้างกัดเฟืองชุดเกียร์ด้วยการลดขนาดที่มี
ผลต่อการไหลของรถ ให้รถมีประสิทธิภาพในการไหลมาก 

      7.1.4 ดัดแปลงระบบเบรกแบบเดิมเมื ่อทำการ
เบรก ผ้าเบรกจะคืนกับตำแหน่งเดิมค่อนข้างช้าหรือไม่คืน
กลับตำแหน่งเดิม โดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบรค 

 7.1.5 เปลี่ยนลูกปืนดุมล้อหน้า – ดุมล้อหลัง จาก
ลูกปืนดุมล้อของเดิมมีความหนืด คล่องตัวน้อย จึงทำการ
เปลี่ยนลูกปืนเป็นแบบลูกปืนแบบเซรามิกส์ 
 7.2 สร ุปผลการทดสอบหาประสิทธ ิภาพของรถ
ประหยัดน้ำมันเชื ้อเพลิงฮอนด้า โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 
E20, E85, แก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 เป็นดังนี ้

 7.2.1 ผลการทดสอบ โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E20 
พบว่าใช้เวลาเฉลี่ย 15.69 นาที ใช้ปริมาณน้ำมัน 32 กรัม
และอัตราการสิ้นเปลือง 204.260 กิโลเมตร/ลิตร 

 7.2.2 ผลการทดสอบโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E85 
พบว่าใช้เวลาเฉลี่ย 15.27 นาที  ใช้ปริมาณน้ำมัน 44.47 
กรัม และอัตราการสิ้นเปลือง 146.352 กิโลเมตร/ลิตร 

 7.2.3 ผลการทดสอบโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ส
โซฮอล์ 91 พบว่าใช้เวลาเฉลี ่ย 16.44 นาที ใช้ปริมาณ
น้ำมัน 47.66 กรัม และอัตราการสิ ้นเปลือง 137.121 
กิโลเมตร/ลิตร 

 7.2.4 ผลการทดสอบโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ส
โซฮอล์ 95 พบว่าใช้เวลาเฉลี ่ย 16.01 นาที ใช้ปริมาณ
น้ำมัน 49.67 กรัมและอัตราการสิ ้นเปลือง 131.679 
กิโลเมตร/ลิตร 

 7.2.5 สรุปน้ำมันเชื้อเพลิง E20 มีประสิทธิภาพใน
การประหยัดน้ำมันมากที ่ส ุด รองลงมาเป็น E85 แก๊ส
โซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 ตามลำดับ 

8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ออกแบบและสร้างขึ้น

สามารถนำใช้งานและเข้าทดสอบได้จริง การดัดแปลง
สภาพต่าง ๆ ทำให้ระบบไฟไปที่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงจา่ยไฟ
ได้เสถียรมากขึ้น และสามารถปรับควบคุมแรงดันน้ำมัน
เชื้อเพลิงได้ตามต้องการ ช่วยลดภาระแรงเสียดสีแรงฉุด
กำลังจากเครื่องยนต์และชุดเกียร์ที่มีผลต่อการไหลของรถ 
ให้รถมีประสิทธิภาพในการไหลมากขึ้น ทำให้ผ้าเบรกมี
อิสระเมื่อทำการเบรกรถแล้ว ผ้าเบรกเป็นอิสระไม่เกิดการ
เสียดสีของหน้าผ้าเบรก ลูกปืนดุมล้อหน้า – ดุมล้อหลัง 
จากลูกปืนดุมล้อของเดิมมีความหนืด คล่องตัวน้อย จึงทำ
การเปลี่ยนลูกปืนเป็นแบบลูกปืนเซรามิค ทำให้การไหล
ของรถดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ การเทียบคุณสมบัติรถ Honda 
Wave110i ของ ประณาม (2563, online) 
 8.2 การหาประส ิทธ ิภาพของรถประหยัดน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงฮอนด้าโดยใช้น้ำมันเชื ้อเพลิง E 20 E85 แก๊ส
โซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 แสดงให้เห็นว่าน้ำมัน
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เชื้อเพลิง   E 20 มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันมาก
ที ่ส ุด ตามแนวทางของ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ (2559) 
รองลงมาเป็น E85 แก๊สโซฮอล์  91 และแก๊สโซฮอล์  95 
ตามลำดับ ตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงและการศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานทดแทน 
ของบริษัทกลุ่ม ปตท. (2562, online) 

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 การออกแบบและสร้างรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ฮอนด้า สามารถปรับปรุงดัดแปลงด้านต่าง ๆ เพิ่มได้ อาทิ 
เช่น ระบบกล่องควบควบไฟฟ้า ระบบล้อต่าง ๆ  ตามกรอบ
กติกาท่ีบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด กำหนดขึ้น 
 9.2 ในการทดสอบในสนามจริงจะตรวจสอบปั๊มน้ำมัน
เชื้อเพลิงทุกครั้งก่อนนำไปใช้งาน ตรวจสอบท่อยางและ
สายน้ำมันเป็นประจำ หากเกิดความเสียหายควรเปลี่ยน
ใหม่ท้ังระบบเพื่อความสมบูรณ์ของการขับขี่ 
 9.3 การติดตั้งชุดอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง การ
ปรับโครงสร้างการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้สั้นลง จะทำให้
การทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเชื ้อเพลิง
ได้มากยิ่งขึ้น 
 9.4 สภาวะอากาศ ความชื้น อุณหภูมิ ความเร็วลม 
ความชื ้นในอากาศ ตลอดจนทักษะการขับขี ่ม ีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันและอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิง 
 9.5 สภาพสนามทดสอบ กรรมการ ผู้ตัดสิน การจับ
เวลาต่างๆ การบันทึกข้อมูลและการคำนวณผล สามารถ 
มีความคลาดเคลื่อนได้ตามเกณฑ์ และจำนวนครั้งที่วัด
และทดสอบ 
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การออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ 
Designing and Creating a Leaf Spring Extruder for a Multi-Purpose  

Pickup Truck 

ฉัตรชัย ม่วงประเสริฐ1* อภิชาติ สร้อยระย้า2 อดิศักดิ์ ภู่ระย้า3  
Chatchai Muangparsert1* Apichart Soiraya2 Adisak Phuraya3 

*1,2 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
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*1,2 Department of Automotive Technology, Prachuap Khiri Khan Technical College, Institute of Vocational
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3 Department of Automotive Technology, Phetchaburi Technical College, Institute of Vocational Education: 
Central Region 5 

บทคัดย่อ 
     การออกแบบและสร้างเครื ่องอัดรีดจัดทรงแหนบ
สำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบและสร้างเครื ่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับ
รถยนต์กระบะอเนกประสงค์ หาประสิทธิภาพและหาค่า
ความพึงพอใจของผู ้ใช้งานเครื ่องอัดรีดจัดทรงแหนบ
สำหร ับรถยนต ์กระบะอเนกประสงค ์  โดยทดสอบ 
เปรียบเทียบการใช้งานกับแท่นอัดไฮดรอลิกด้วยจำนวน
คนแบบเดิม กับการใช้เครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ผลการออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดจัดทรง
แหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ พบว่า สามารถ
นำไปใช้งานได้ตามสภาพจริง ผลการทดสอบประสิทธิภาพ
กำหนดตัวแปรกรณีที่ 1 ใช้อัดรีดจัดทรงแหนบให้มีความ
สูงลดลงกว่าเดิม 2 น้ิว ใช้เวลาเฉลี่ย 9.236 นาที ซึ่งน้อยกว่า
ใช้วิธีการแบบเดิม คิดเป็นร้อยละ 39.12 ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพกำหนดตัวแปร กรณีที ่ 2 ใช้อัดรีดจัดทรง
แหนบทีละแผ่นใช้เวลาเฉลี ่ย 2.846 นาที ซึ ่งน้อยกว่า 
ใช้วิธีการแบบเดิม คิดเป็นร้อยละ 56.15 เง่ือนไขการทดลอง
ทั้ง 2 กรณี ใช้จำนวนพนักงานลดลงร้อยละ 50 และผล    
การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานด้านการออกแบบ ด้าน
การพัฒนาและด้านการใช้งาน มีระดับความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก  

คำสำคัญ : เครื่องอัดรีด, การจัดทรงแหนบ, รถยนต์
กระบะอเนกประสงค ์

Abstract 
 Design and manufacture a leaf spring extruder 
for a multi-purpose pickup truck. The objective is 
to design and build a tweezers forming extruder 
for multi-purpose pickup trucks. By testing and 
comparing the use with the hydraulic press with 
the same number of people. with the use of an 
extruder to shape the tweezers created by the 
researcher The result of the design and construction 
of a spring styling extruder for a multi-purpose 
pickup truck. found to be able to use according to 
actual conditions. The results of the efficiency test 
determined the variable in Case 1, using extrusion 
to shape the tweezers to have a height of 2 inches 
lower than the original. It was found that the average 
time spent 9.236 minutes, which is 39.12 percent 
less than using the traditional method. Case 2 Use 
extrusion to arrange the tweezers one sheet at a 
time. It was found that it took an average of 2.846 
minutes, which is 56.15% less than the traditional 
method, with less than half the number of people 
using the test, 50 percent. and user satisfaction 
assessment results in design Development and 
usability The overall satisfaction level was high

OI103
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Keywords : Extruder, Leaf Shaper, Utility Pickup 

1. บทนำ
สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย

ภาคการผลิตรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ เพื ่อการ
ส่งออกคาดว่าภาพรวมจะหดตัวต่อเนื่อง เนื่องจากถูก
กดดันจากปัจจัยหลายประการ อันได้แก่ 1) การชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจและภาคการค้าโลก 2) นโยบายลดการ
นำเข้ารถเครื่องยนต์ดีเซล เนื่องจากปล่อยก๊าซ CO2 สูง 
เช่นในตะวันออกกลาง ประกอบกับประเด็นมาตรฐาน
มลพิษที่จะเริ่มเข้มข้นมากขึ้นในหลายประเทศ และ 3) 
แนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในต่างประเทศกำลัง
ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด เป็นต้น สำหรับ
แนวโน้มปี 2564 คาดว่าการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
และเพื่อส่งออกอาจมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง หากไม่มี
ปัจจัยบวกที่จะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมพลิกกลับมา
เติบโตได้อีกครั ้ง (กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ , 2563)
 ในส่วนของประเทศไทยมีความนิยมในการใช้รถยนต์
ประเภทรถกระบะ เพื่อการบรรทุก การขนส่ง การใช้งาน
อเนกประสงค์ด้านการเป็นรถยนต์นั ่ง  และสามารถ
บรรทุกของได้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านการค้า
ซึ่งเต็มไปด้วยคู่แข่ง จึงมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อยอดขาย
ของแต่ละค่ายรถยนต์ ซึ่งโปรโมชั่นของแต่ละค่ายรถยนต์
ก็จะคล้ายๆกันในบางอย่าง เช่น ของแถมต่าง ๆ เปลี่ยน
ยางละ ล้อแม็ก โหลด-ยกสูง ตามที่ลูกค้าต้องการ และ
ในจังหวัดภาคกลางได้รับความนิยมในการออกรถพร้อม
ของแถม เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการจัดโปรโมช่ัน
รถยนต์กระบะอเนกประสงค์ในเรื่อง ยาง-ล้อแม็ก โหลด
ยกสูง พร้อมจัดทรง ซึ่งค่ายรถยนต์ที่ทำความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ ได้แก่ ISUZU และนิยมมากในรุ่น  
D-max ตั้งแต่ปี 2010-2021 แม่ (ดวงกมล อยู่หนุน, 2563)  
 การจัดทรงโหลดต่ำจัดได้ว่าเป็นที่นิยมส่วนมากของ
เจ้าของรถจึงมีการทำการโหลดต่ำที่บ่อยครั้งในสถาน
ประกอบการจากยอดเฉลี่ยประมาณ 13-19 คันต่อเดือน 
การโหลดเตี้ยนั้นมีทั้งการใส่ก้อนโหลดและการดัดแหนบ 
ความนิยมส่วนมากคือใส่ก้อนโหลดและดัดแหนบ และ
การดัดแหนบใช้แรงงานคนอย่างน้อยสองคน และใช้
เวลานานมากและการดัดนั้นต้องดัดให้สม่ำเสมอ ถ้าดัด
ไม่เสมอจะทำให้แหนบเสียทรงแหนบเป็นคลื่นเป็นลอน 
การขับขี่ก็จะไม่นิ ่มนวล (สามมิตรโอโตพาร์ท, 2563) 

ผู ้วิจัยเล็งเห็นถึงความจำเป็นและโอกาสทางการค้า
ดังกล่าวจากความนิยมการขอเข้ารับการบริการดัดแปลง
สภาพแหนบรถยนต์มีแนวโน้มสูงขึ้นจึงได้คิดการออกแบบ
และสร้างเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะ
อเนกประสงค์ขึ้นดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดจัดทรง

แหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ 
 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพเครื ่องอัดรีดจัดทรงแหนบ
สำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ 
 2.3 เพื่อหาค่าความพึงพอใจเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบ
สำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ 

3. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
3.1 เครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะ

อเนกประสงค์สามารถนำมาใช้ทำงานได้จริง 
 3.2 เครื ่องอัดร ีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์นั่ง
อเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเทียบกับการใช้งาน
อุปกรณ์แบบเดิมและจำนวนคนลดลง 
 3.3 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบ
สำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์อยู่ในเกณฑ์ มาก 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี)
4.1 เครื ่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์

กระบะอเนกประสงค์เป็นอุปกรณ์เสริมในการใช้งาน
ร่วมกับแท่นอัดไฮดรอลิกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยเพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการทำงาน ลดเวลาและจำนวนคนในการ
ทำงานจริง   

4.2 เครื ่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์
กระบะอเนกประสงค์ สร้างจากเหล็กแผ่นหนา เหล็กกลม 
มีส่วนประกอบการในการงาน คือ ลูกปืน เฟืองโซ่ โซ่ขับ
เฟืองสเตอร์ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  

4.3 เป็นเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อการอัดรีดจัด
ทรงแหนบโดยเฉพาะในการจัดทรงโหลดต่ำหรือยกสูงของ
รถยนต์ที่ใช้แหนบเท่าน้ัน 

4.4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาค่าความพึงพอใจ 
ประกอบด้วยผู้เชี ่ยวชาญทางด้านเครื ่องมือ ช่างสถาน
ประกอบการ ผูท้ดลองใชง้านและผูเ้ขา้รบับรกิาร เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจโดยรวมในทกุ ๆ ดา้น
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 4.5 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องอัดรีดจัดทรง
แหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ ทำประกอบการ
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการดัดแปลงสภาพ
ชิ้นส่วนรถยนต์นี้จะไม่ขัดแจ้งกับกฎหมายด้านการตกแต่ง
หรือดัดแปลงสภาพแต่อย่างใด 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
การออกแบบและสร้างเครื ่องอัดรีดจัดทรงแหนบ

สำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ มีวิธีการดำเนินการ
วิจัย ตามหลักการดังนี ้
 5.1 ศึกษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับ
รถยนต์กระบะอเนกประสงค์ จากสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น 
หนังสือ เว็ปไซด์ สถานประกอบการหรือร้านที่ให้บริการ
และสอบถามข้อม ูลจากเจ ้าของรถกระบะที ่ม ีความ
ต้องการดัดแปลงสภาพ 
 5.2 กำหนดว ัตถ ุประสงค์  กำหนดขอบเขตใน
การศึกษาตลอดจนกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน 
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ การออกแบบ และ
สร้างเครื ่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะ
อเนกประสงค์ 
 5.3 จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการออกแบบ และสร้าง
เครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ 
 5.4 ศึกษาแบบและสร้างเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบ
สำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ดังนี ้

 5.4.1 นำแบบชิ ้นงานมาเข ียนแบบ แยกช้ิน
ประกอบการนำเสนอปรึกษากับอาจารย์ที ่ปรึกษาและ
ปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งานจริงได้ 

 5.4.2 นำแบบที่ปรับแก้แล้วไปให้ช่างหรือเจ้าของ
อู่ช่วงล่างที่มีประสบการณ์การทำงานให้คำแนะนำด้าน
การใช้งานร่วมกับเครื่องมือประจำร้านหรือที่อู่ใช้งานได้ 

ภาพที่ 1 แบบสมบูรณ์เคร่ืองอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับ
รถยนต์กระบะอเนกประสงค ์

 5.4.3 ตัดเหล็กตามขนาดที่ออกแบบจนครบทุก
ช้ิน และทำการเชื่อมเหล็กประกอบตามที่ออกแบบไว้ 

ภาพที่ 2 ตัดเหล็กและเชื่อมเหลก็ประกอบตามแบบ 

 5.4.4 ทำสีโครงสร้างหลักก่อนประกอบ เพื่อ
ความสวยงาม และป้องกันการเกิดสนิมที่อุปกรณ์ 

ภาพที่ 3 ทำสีโครงสร้างหลักของอุปกรณ์ 

 5.4.4 เตรียมอุปกรณ์ประกอบ เพลา โซ่ สเตอร์ 
ลูกปืนและมอเตอร์เกียร์เข้าด้วยกัน 

ภาพที่ 4 ประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

 5.4.5 ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบรับแรงกดจากแท่น
อัดไฮดรอลิกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานจริง 

ภาพที่ 5 ติดต้ังอุปกรณ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน 
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 5.4.6 ทดสอบการทำงานของเครื่องอัดรีดจัดทรง
แหนบฯ ร่วมกับแท่นอัดไฮดรอลิก 

ภาพที่ 6 ทดสอบการทำงานของเคร่ืองฯ กับแท่น 
อัดไฮดรอลิก 

    5.4.7 นำเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์
กระบะอเนกประสงค์ไปทดลองใช้จริงที่ร้าน และอู่ที่มีงาน
ด้านช่วงล่างรถยนต์ 

ภาพที่ 7 ทดลองใช้จริงท่ีร้านและอู่ที่มีงานด้าน 
ช่วงล่างรถยนต์ 

 5.5 การออกและการสร้างแบบบันทึกผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ เครื่องสร้าง
เครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ 
ดังนี ้

 5.5.1 สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพเครื่องอัดรีด
จัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ 

 5.5.2 สร้างแบบแบบประเมินความพึงพอใจเครื ่อง
อัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ 

 5.5.3 นำไปให้ผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

6. ผลการวิจัย
การออกแบบและสร้างเครื ่องอัดรีดจัดทรงแหนบ

สำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ มีผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้ 
 6.1 ผลการออกแบบและสร้างเครื ่องอัดรีดจัดทรง
แหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ พบว่าสามารถ
ทำงานได้จริง รวดเร็ว และลดจำนวนคนทำงานได้ โดย
อุปกรณ์ที ่ใช้ออกแบบและสร้างคือมอเตอร์เกียร์ CPG 
ขาตั้ง 1/4 แรงม้า 220V 2สาย อัตราทด 1:30 ใช้จารบี 
มอเตอร์เกียร์แบบตั้งพื้น ประกอบเข้ากับโครงเครื่องอัดรีด
จัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ การใช้งาน
เครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์นั่งอเนกประสงค์
ประกอบเข้ากับแท่นอัดไฮดรอลิก ใช้แท่นอัดไฮดรอลิกกด
เพื่อให้แหนบเปลี่ยนรูปทรงแล้วใช้มอเตอร์เกียร์ทำหน้าที่
ขับเคลื่อนแหนบ การทำงานนำเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบ
สำหรับรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ประกอบเข้ากับแท่นอัด
เป็นตัวกดแล้วใช้มอเตอร์เกียร์เป็นตัวขับเฟืองสเตอร์
เพื่อให้แหนบเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่กลับไปมาจนได้ขนาดที่
เหมาะสม  

ภาพที่ 8 เคร่ืองอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์
กระบะอเนกประสงค ์ที่สร้างขึ้น 

 6.2 ผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องอัดรีด
จัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ 

 6.2.1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
จัดทรงแหนบให้มีความสูงลดลงกว่าเดิม 2 นิ้ว กับการใช้
แท่นไฮดรอลิกแบบเดิม (คนทำงาน 2 คน) ใช้เวลาเฉลี่ย 
23.846 นาที กับกรณีที่ 1 โดยใช้เครื่องอัดรีดจัดทรง
แหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ (คนทำงาน 1 
คน) ใช้เวลาเฉลี่ย 14.52 นาที พบว่าใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่า
เป็นเวลา 9.236 นาที คิดเป็นเวลาที่ทำได้เร็วกว่าการ
ทำงานแบบเดิม 39.12 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่  1   ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสทิธิภาพจัด
ทรงแหนบให้มีความสูงลดลงกว่าเดิม 2 นิ้ว 
กับการใช้แท่นไฮดรอลิกแบบเดิม 

   ทดสอบ 
  คร้ังท่ี   

เวลาดัด
แหนบ 

เคร่ืองมือเดิม 
2 คน 
(นาที) 

เวลาดัด
แหนบ 

เคร่ืองมือ
ใหม่ 1 คน 

(นาที) 

เวลาท่ี
แตกต่าง  
(นาที) 

ร้อยละ  

1 23.45 15.24 8.21 35.01 

2 25.14 15.48 9.66 38.42 

3 24.26 14.52 9.74 40.14 

4 23.24 14.12 9.12 39.24 

5 23.14 13.24 9.9 42.78 

ค่าเฉลี่ย 23.846 14.52 9.326 39.12 

 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
จัดทรงแหนบให้มีความสูงลดลงกว่าเดิม 2 นิ้วกับการใช้
แท่นไฮดรอลิกแบบเดิม สามารถแสดงได้ดังกราฟรูปภาพ
ต่อไปนี ้

ภาพที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ ผลการทดสอบ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพจัดทรงแหนบให้มีความสูง
ลดลงกว่าเดิม 2 นิ้วกับการใช้แท่นไฮดรอลิกแบบเดิม 

 6.2.2 ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
โดยใช้อัดรีดจัดทรงแหนบทีละ 1 แผ่นกับการใช้แท่น 
ไฮดรอลิกแบบเดิม (คนทำงาน 2 คน) ใช้เวลาเฉลี่ย 5.062 
นาที กับกรณีที ่2 โดยใช้เครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับ
รถยนต์กระบะอเนกประสงค์ (คนทำงาน 1 คน) ใช้เวลา
เฉลี่ย 2.216 นาที พบว่าใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าเป็นเวลา 

2.846 นาที ค ิดเป ็นเวลาที ่ทำได ้เร ็วกว่าการทำงาน
แบบเดิม 56.15 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 2 

ตารางที ่ 2   ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
โดยใช้อัดรีดจัดทรงแหนบทีละแผ่นกับการ 
ใช้แท่นไฮดรอลิกแบบเดิม 

   ทดสอบ 
  คร้ังท่ี   

เวลาดัด
แหนบ 

เคร่ืองมือเดิม 
2 คน 
(นาที) 

เวลาดัด
แหนบ 

เคร่ืองมือ
ใหม่ 1 คน 

(นาที) 

เวลาท่ี
แตกต่าง  
(นาที) 

ร้อยละ  

1 5.24 2.45 2.79 53.24 

2 5.15 2.31 2.84 55.14 

3 4.58 2.15 2.43 53.05 

4 5.21 2.12 3.09 59.30 

5 5.13 2.05 3.08 60.03 

ค่าเฉลี่ย 5.062 2.216 2.846 56.15 

 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
โดยใช้อัดรีดจัดทรงแหนบทีละ 1 แผ่นกับการใช้แท่น 
ไฮดรอลิกแบบเดิม สามารถแสดงได้ดังกราฟรูปภาพ
ต่อไปนี้ 

ภาพที่ 10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ ผลการทดสอบ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยใช้อัดรีดจัดทรงแหนบ 

ทีละแผ่นกับการใช้แท่นไฮดรอลิกแบบเดิม 

 6.3 ผลการหาค่าความพึงพอใจเครื ่องอัดรีดจัดทรง
แหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ จากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเครื่องมือ ช่างสถานประกอบการ ผู้ทดลองใช้งาน
และผู้เข้ารับบริการ ได้ผลดังนี ้
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ตารางที่  3   ผลการหาค่าความพึงพอใจเครื่องอัดรีด    
จัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะ
อเนกประสงค์ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึง

พอใจ 
แปล

ความหมาย 
 SD 

1 . ด้านการออกแบบ 4.40 0.70 มาก 
1.1 เป็นชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นใหม่มี

ความคิดสร้างสรรค์              
1.2 รูปแบบเหมาะสมกับการใช้งาน

จริง 
4.70 0.48 มากที่สุด 

1.3 สามารถใช ้งานได ้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

4.50 0.53 มาก 

1.4 มีขนาดและรูปทรงที่เหมาะสม  4.20 0.79 มาก 
1.5 วัสดุที่ใช้เหมาะสมกับงาน  3.90 0.74 มาก 

1.6 การออกแบบมีความมั่นคงและ
แข็งแรง 

4.40 0.70 มาก 

รวมด้านการออกแบบ 4.27 0.62 มาก 
2 . ด้านการใช้งาน 4.80 0.42 มากที่สุด 

2.1 ความง่ายในการใช้งาน  
2.2 ลดค่าใช้จ่ายแรงงาน 4.70 0.48 มากที่สุด 
2.3 มีประโยชน์ต่อช่างซ่อมบำรุง 4.20 0.42 มาก 
2.4 ประหยัดเวลาได้จริง 4.90 0.32 มากที่สุด 

รวมด้านการใช้งาน 4.61 0.48 มากที่สุด 
เฉลี่ยภาพรวม 4.36 0.54 มาก 

 จากตารางที่ 3 ผลการหาค่าความพึงพอใจเครื่องอัดรีด
จัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์พบว่า 
มีระดับความพึงพอใจ ด้านการออกแบบอยู่ในเกณฑ์มาก 
(=4.27, SD=0.62) ด้านการใช้งานอยู่ในเกณฑ์มากทีส่ดุ 
( =4.61, SD=0.48) และความพึงพอใจโดยภาพรวม 
อยู่ในเกณฑ์มาก (=4.36, SD=0.54) 

7. สรุปผลการวิจัย
ผลการออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบ

สำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับ
รถยนต์กระบะอเนกประสงค์ หาประสิทธิภาพฯ และหาค่า
ความพึงพอใจ สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 7.1 สรุปผลการออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดจัดทรง
แหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ 
สามารถทำงานได้จริง รวดเร็ว และยังสามารถลดจำนวน
คนทำงานได้ครึ่งหนึ่ง 

 7.2 สรุปผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องอัดรีด
จัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ เป็น
ดังนี ้

 7.2.1 การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพจัด
ทรงแหนบให้มีความสูงลดลงกว่าเดิม 2 นิ้ว กับการใช้
แท่นไฮดรอลิกแบบเดิม (คนทำงาน 2 คน) กับโดยใช้เครือ่ง
อัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ 
(คนทำงาน 1 คน) พบว่าสามารถทำงานได้เร็วกว่า 39.12 
เปอร์เซ็นต์ 

 7.2.2 การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดย
ใช้อัดรีดจัดทรงแหนบทีละ 1 แผ่นกับการใช้แท่นไฮดรอลิก 
แบบเดิม (คนทำงาน 2 คน) กับการใช้เครื่องอัดรีดจัดทรง
แหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ (คนทำงาน 1 
คน) พบว่าสามารถทำงานได้เร็วกว่า 56.15 เปอร์เซ็นต์ 

 7.2.3 ผลการทดสอบในข้อ 7.2.1 และข้อ 7.2.2 
ใช้จำนวนคนน้อยครึ่งหนึ่งคิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ 

 7.2.4 ผลการหาค่าความพึงพอใจเครื่องอัดรีดจัด
ทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ พบว่ามี
ระดับความพึงพอใจจากผู้ใช้งานและผู้เข้ารับบริการโดย
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ มาก ( =4.36, SD=0.54) 

8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 การออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบ

สำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ สามารถทำงานได้
จริงตามวัตถุประสงค์ที่สร้างขึ้น เนื่องจากการเตรียมข้อมูล
และทำแบบร่างที่เหมาะสม อีกทั้งยังนำแบบร่างไปให้
ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎีการออกแบบจากอาจารยท์ีม่ี
ความรู้ความสามารถ ทั้งยังนำไม่ใช้นายช่างระดับหัวหน้า
งาน เจ้าของอู่ช่วงล่างที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริง
ช่วยให้ความเห็นให้คำแนะนำปรับปรุงและร่วมแก้ไขแบบ
ร่างตามความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการ
ให้บริการด้านงานช่วงล่างระบบรองรับน้ำหนักรถกระบะ 
(แหนบ) ของบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด (2563) 
 8.2 ประสิทธิภาพของเครื ่องอัดร ีดจัดทรงแหนบ
สำหร ับรถยนต ์กระบะอเนกประสงค์  เป ็นไปตามที่
สมมติฐานกำหนดไว้ เนื่องจากการใช้เครื่องมือเครื่องช่วย
เป็นอุปกรณ์พิเศษในการปฏิบัติงานทางช่างสามารถช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดเวลาการทำงานได้จริง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของประวิทย์ ท้าวมั่น และคณะ. 
(2560) และยังสามารถลดจำนวนคนในการทำงานได้เป็น
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อย่างมากโดยคุณภาพงานที ่ออกมาดีไม ่แพ้จำนวน
คนทำงานเท่าเดิม สอดคล้องกับการวิจัยด้านเครื ่องมือ
เครื ่องทดสอบของ ยุทธนา เจริญพลนภาชัยและสมชัย 
สมกาว.ิ (2549) 
 8.3 ความพึงพอใจเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับ
รถยนต์กระบะอเนกประสงค์ มีค่าอยู่ในระดับ มาก เป็น
เพราะผู้วิจยัได้สำรวจความคิดเห็นท้ัง 2 ด้าน จากผู้ใช้งาน
เคร ื ่องม ือที ่ เป ็นช่างผ ู ้ปฏ ิบัต ิงานจร ิงและยังสำรวจ
ความเห็นจากลูกค้าผู้ใช้บริการดัดแปลงแหนบรถยนต์จริง
จึงทำให้ได้ผลอยู่ในระดับที่พ่ึงพอใจมาก 

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องอัดรีดจัดทรง

แหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์  สามารถ
ทดสอบประสิทธิภาพในลักษณะอื่น ๆ ได้ เพื่อให้ผลการ
ทดสอบมีความหลากหลายและน่าสนใจ 
 9.2 การออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบ
สำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ สามารถพัฒนาให้
สามารถทำได้มากกว่าครั้งละ 1 แผ่นของแหนบได ้
 9.3 สามารถพัฒนาด้วยการติดตั้งชุดอุปกรณ์ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติเพิ่มเติมเข้าไปได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานและแม่นยำมากยิ่งขึ้น 
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การอบแห้งกล้วยน้ำว้าโดยใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ำ 
Drying of Bananas Using Energy from Steam Dryer System 
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บทคัดย่อ 
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบตู้อบแห้ง
พลังงานไอน้ำด้วยการถ่ายเทความร้อนแบบอิสระ 2) เพื่อ
หาประสิทธิภาพของตู้อบแห้งพลังงานไอน้ำที่ใช้อบแห้ง
ด้วยการพาความร้อนอิสระ 3) เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลา
ในการอบแห้งกับน้ำหนัก การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิง
ทดลองใช้กล้วยน้ำว้าครั้งละ 50 กิโลกรัมต่อครั้ง ทำการ
อบแห้งที่ความดันไอน้ำ 3 ระดับ เครื ่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
ตู้อบแห้งที่สร้างขึ้นและแบบบันทึกการทดลอง ผลการวจิยั 
1) ระบบตู้อบแห้งประกอบด้วยหม้อไอน้ำขนาดความจุ
200 ลูกบาศก์เมตร ตู้อบแห้งขนาด 0.75 ลูกบาศก์เมตร 
ทำจากเหล็กสแตนเลสหุ้มฉนวนป้องกันความร้อน ติดตั้ง
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้านล่างแบบสลับท่อขนาด 
0.6 เมตร x 0.8 เมตร ติดตั้งท่อสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 
2.54 เซนติเมตร ระบายความร้อนแบบเกลียวและจัดวางท่อ 
2 แถว 2) ทดลองที ่ความดันไอน้ำ 0.5, 1 และ 1.5 บาร์ 
ไหลผ่านตู้อบแห้งเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับกล้วยน้ำว้า 
โดยการพาความร้อนแบบอิสระ ซึ่งในการอบแห้งสภาวะที่
เหมาะสม คือ ความดันไอน้ำที่ 1 บาร์ อุณหภูมิภายในตู้อบ
แห้ง 70-75 องศาเซลเซียส ส่วนการอบแห้งที่ความดันไอน้ำ
ที่ 0.5 บาร์ อุณหภูมิในตู้อบแห้ง 65-70 องศาเซลเซียส จะใช้
เวลาในการอบแห้งนาน ผิวของกล้วยจะมีสีเหลืองยังไม่เป็น

ที่ต้องการของตลาด และความดันไอน้ำที่ 1.5 บาร์ อุณหภูมิ
ในการอบแห้ง 75-80 องศาเซลเซียสกล้วยมีสีน้ำตาลเข้ม 
มีผิวเหี ่ยวย่น 3) เปรียบเทียบระยะเวลาการอบแห้งกับ
น้ำหนัก ที่ระดับความดันไอน้ำ 0.5 บาร์ ใช้เวลา 10 ชั่วโมง 
น้ำหนัก 29.50 กิโลกรัม ที่ระดับความดันไอน้ำ 1 บาร์ เวลา 
9 ชั่วโมง น้ำหนัก 28.40 กิโลกรัม และระดับที่ความดัน  
ไอน้ำ 1.5 บาร์ เวลา 8 ชั่วโมง น้ำหนัก 28.00 กิโลกรัม 
ตามลำดับ 

คำสำคัญ : การอบแห้ง, ตู้อบ, ไอน้ำ, การพาความร้อน
แบบอิสระ 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to 
develop a steam drying cabinet system with 
independent heat transfer 2) to determine the 
efficiency. 3) To compare the drying time and 
weight. The research is experimental. Use 50 
kilograms of bananas per time. Drying was 
performed at 3 steam pressure levels. Built-in 
drying cabinet system and experimental log 
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Results 1) The drying cabinet system consists of a 
boiler with a capacity of 200 cubic meters, a 
drying cabinet of 0.75 cubic meters, made of heat-
insulated stainless steel. Install a heat exchanger 
below with an alternating pipe size 0.6 m x 0.8 m. 
Install stainless steel pipes. Diameter 2.54 cm, 
spiral cooling and 2 rows of pipes 2) Experiment 
with steam pressure of 0.5, 1 and 1.5 bar flowing 
through the drying cabinet for heat exchange. with 
bananas by independent convection in which the 
optimum drying conditions are Steam pressure of 
1 bar, temperature inside the drying cabinet 70-
75 degrees Celsius, while drying at 0.5 bar steam 

เกิดความเสียหายแก่กล้วยได้ การอบแห้งเป็นกระบวนการ
หนึ่งที ่คนไทยใช้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการถนอม
อาหาร และเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษาให้ได้นานขึ้น
อย ่ างไรก ็ตามการนำเคร ื ่ องอบแห ้ งมาใช ้ งานนั้น 
จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ หลายประการด้วยกัน 
ปัจจัยต่าง ๆ หลายประการด้วยกัน ได้แก่ ชนิดของเครื่อง
อบแห้ง ตัวกลางที่ใช้ในการอบแห้ง อุณหภูมิตัวกลางที่ใช้ 
ในการอบแห้ง  เพื่อให้ได้คุณคุณภาพตามความต้องการ
และคุ้มกับการลงทุน ซึ่งตัวกลางท่ีใช้ในการอบแห้งต่างกัน
จะทำให้อัตราการอบแห้งกล้วยต่างกันด้วย ปัจจุบันจึงได้มี 
การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการอบแห้ง ซึ่งใน 
การอบแห้งจำเป็นต้องใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม เป็นต้น ซึ่งในการนำ 

pressure, drying cabinet temperature 65-70 degrees 
Celsius takes a long time to dry. The yellow skin 
of bananas is not yet in demand in the market. 
and steam pressure of 1.5 bar, drying temperature 
75-80 องศาเซลเซียส. Bananas are dark brown. with 
wrinkled skin. 3) Compare the drying time with 
the weight. at a steam pressure of 0.5 bar for 10 
hours weight 29.50 กิโลกร ัม , at a steam pressure 
of 1 bar for 9 hours weight 28.40 กิโลกรัม and at a 
steam pressure of 1.5 bar for 8 hours weight 28.00 
กิโลกรัม, respectively.  

Keywords : drying, Oven, steam, Free Convection 

1. บทนำ
กล้วยเป็นผลไม้ที่มีจำนวนมากโดยทั่วไป กล้วยที่สุกแล้ว

จะสามารถเก็บได้ประมาณ 3-5 วัน ก็จะเริ่มเกิดเช้ือรา ซึ่ง
เป็นสาเหตุทำให้เกิดการเน่าได้ ดังนั้นจึงมีการลดความชื้น 
เพื่อให้สามารถเก็บได้นาน และรักษาคุณค่าทางโภชนาการ 
ทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าของกล้วยได้อีก สำหรับการลด
ความชื ้นก็มีอยู ่หลายวิธี สมัยก่อนอาศัยหลักการทาง
ธรรมชาติ นั่นคือการนำไปตากแดด ซึ่งต้องใช้เวลานาน 
และอาจทำให้กล้วยที ่นำไปตากแดด สัมผัสกับฝุ่น ดิน 
และสิ่งสกปรกท่ีอยู่ตามธรรมชาติอันเป็นเหตุทำให้เกิดเช้ือ
รา หรือบางครั้ง อาจไม่แห้งได้ เนื ่องจากไม่มีแสงแดด
โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ทำให้ผลผลิตเกิดเชื ้อราทำให้

ต้นทุนในการอบแห้งเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการลดต้นทุน และ
ใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้มีการนำพลังงาน
ความร้อนจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการอบแห้ง วิวัฒนาการ
เทคโนโลยีของการอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหาร โดยคำนึงถึง
การประหยัดพลังงาน และผลกระทบที่เกิดจากการใช้
พลังงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ 
จากการสร้างเครื ่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ธรรมชาติ แบบมีตัวรับรังสี จนมาถึงการทำตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ แต่เทคโนโลยีต่าง ๆ นั้น ยังไม่สามารถใช้ใน
เชิงอุตสาหกรรมได้ เพราะอบแห้งผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณ
ไม่มากนัก กระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะ
เหมือนกัน จะแตกต่างที่การใช้แหล่งของพลังงานความ
ร้อน  ซึ่งส่วนใหญ่แหล่งพลังงานความร้อนจะใช้น้ำมันเตา
ต้มหม้อไอน้ำเพื่อใช้ในการอบแห้ง สำหรับการอบแห้ง
ขนาดเล็กอาจจะใช้พลังงานความร้อนจากไฟฟ้า  

หม้อไอน้ำถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที ่ใช้ก ันอย่าง
กว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเส้นใย
สังเคราะห์ อุตสาหกรรมยาง ถ้าสามารถนำผลิตภัณฑ์ 
อื ่น ๆ มาใช้ร่วมกับหม้อไอน้ำในการอบแห้งที่ต้องการ
ความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการผลิตสินค้า ทำให้ลด
ค่าใช้จ่ายให้กับการผลิตสินค้าได้ จึงทำการวิจัยทดลองการ
อบแห้งกล้วยน้ำว้าด้วยความดันไอน้ำ โดยใช้หลักการ
ถ่ายเทความร้อน แบบการพาความร้อนแบบอิสระขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาระบบตู้อบแห้งพลังงานไอน้ำด้วยการ

ถ่ายเทความร้อนแบบอิสระ 
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพ ของตู้อบแห้งพลังงานไอน้ำ

ที่ใช้อบแห้งด้วยการพาความร้อนอิสระ 
2.3 เพื ่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการอบแห้งกับ

น้ำหนัก 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
การอบแห้งโดยใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ำมี

ขั้นตอนดังน้ี 
3.1 นำกล้วยจัดวางเรียงในถาด โดยไม่ให้เบียดแน่น

เกินไป เพื่อให้อากาศร้อนภายในตู้อบไหลผ่านได้ 
3.2 เลือกปรับแรงดันไอน้ำที่ใช้ในการอบแห้งที่ความ

ดนัระดับต่าง ๆ เช่น 0.5 บาร์ 1 บาร์ และ1.5 บาร์ 
3.3 ควบคุมแรงดันไอน้ำ ให้ไหลผ่านชุดแลกเปลี่ยน

ความร้อนภายในตู้อบแห้ง และสตรีมแทรปก่อนคอนเดนเสท
กลับถังพักน้ำป้อน 

3.4 สลับถาดภายในตู้อบแห้งทุก ๆ 1 ช่ัวโมง 
3.5 เลือกสภาวะการอบแห้งแบบการพาความร้อน

แบบอิสระ โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของ
ผลิตภัณฑ์เทียบกับเวลา และการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง 

 
รูปที่ 1 ระบบผลิตไอน้ำและกระบานการอบแห้ง 

ส่วนประกอบของระบบตู้อบแห้ง  
1. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
2. หม้อไอน้ำ
3. ปั๊มแรงดันสูง
4. มาตรวัดอัตราการไหลน้ำป้อน

5. ถังน้ำ
6. ถังกรองน้ำป้อน
7. ปั๊มน้ำป้อน
8. ตู้อบแห้ง
9. ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน
10. สตรีมแทรป
11. วาวล์
12. ท่อไอน้ำ
13. ท่อน้ำคอนเดนเสต

รูปที่ 2 การควบคุมการไหลของอากาศภายในตู้อบแห้ง 

4. วิธีการทดลอง
4.1 คัดเลือกกล้วยน้ำว้าสุก ซึ่งสังเกตจากสีเหลืองจัด

ของเปลือกกล้วย ไม่มีจุดดำและมีกลิ่นหอม นำมาล้างด้วย
น้ำ ทำความสะอาดทิ้งไว้ให้แห้ง ปอกเปลือกและดึงเส้นใย
ออกให้หมด 
      4.2 ชั่งน้ำหนักกล้วยน้ำว้าก่อนอบแห้ง ลำเลียงเข้า
ตู้อบแห้ง 
      4.3 ทำการสตาร์ทเครื่องระบบผลิตไอน้ำ แล้วปรับ
ระดับแรงดันของหม้อไอน้ำที่ 0.5, 1 และ 1.5 บาร์ สำหรับ
การอบกล้วย พร้อมทำการบันทึกค่าอุณหภูมิภายในตู้อบ 
และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
      4.4 เป ิดวาล ์วควบคุมให้ไอน้ำไหลผ่านอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนท่ีอยู่ภายในตู้อบแห้ง 
      4.5 ทำการอบแห้งกล้วยที่น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ด้วย
กระบวนการอบแห้งแบบการพาความร้อนแบบอิสระ 

13 

12 
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 6.6 ขณะทำการอบแห้ง บันทึกข้อมูลค่าต่าง ๆ  
    7.7 นำกล้วยอบแห้งมาชั่งน้ำหนักในทุก ๆ 1 ชั่วโมง 
บันทึกข้อมูล และทำการสลับถาดกล้วยทุก ๆ  1 ช่ัวโมง 

 8.8 ทดลองไปจนกระทั่งได้ปริมาณความชื้นของกล้วย
ใกล้เคียงกับค่าท่ีต้องการ (ประมาณ 55% dry basis) 

5. ผลการวิจัย
5.1 ระบบตู ้อบแห้งประกอบด้วยหม้อไอน้ำขนาด

ความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร  ตู้อบแห้งขนาด 0.7 เมตร x 
0.90 เมตร x 1.2 เมตร (0.75 ลูกบาศก์เมตร) มีตระแกง
วางกล้วยจำนวน 5 ชั้น ทำจากเหล็กสแตนเลสหุ้มฉนวน
ป้องกันความร้อน และผนังของตู้อบแห้งพับขึ้นรูปแบบ 2 
ชั้น มีฉนวนใยหินกันความร้อนอยู่ระหว่างผนังตู้ ด้านบน
ของตู้อบเป็นท่อระบายอากาศและลิ้นคงบคุมการไหลของ
อากาศด้านล่างของตู้อบแห้งมีช่องเปิดอากาศเข้าจาก
ภายนอก ติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้านล่างแบบ
สลับท่อขนาด 0.6 เมตร x 0.8 เมตร ติดตั้งท่อสแตนเลส 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.54 เซนติเมตร ติดครีบระบายความ
ร้อนแบบเกลียว และจัดวางท่อ 2 แถว  

5.2 การอบแห้งกล้วยน้ำว้า โดยใช้วิธีการอบแห้งด้วย
การพาความร้อนแบบอิสระที่ระดับแรงดันไอน้ำที่ 0.5 บาร์ 
1 บาร์ และ 1.5 บาร์ ซึ่งอาศัยหลักการของความหนาแน่น
ของอากาศ โดยปล่อยให้อากาศร้อนภายในตู ้อบแห้ง
ลอยตัวสูงขึ้น แล้วไหลผ่านถาดอบกล้วย ทำการสลับถาด
และช่ังน้ำหนักทุก ๆ 1 ช่ัวโมง 

5.2.1 การอบแห้งที่ความดันไอน้ำ 0.5 บาร์ 

รูปที่ 3 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักกับเวลา   
การอบกล้วยที่ความดัน 0.5 บาร์ 

จากรูปที่ 3  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักกับเวลา 
การอบกล้วยน้ำว้าโดยการพาความร้อนแบบธรรมชาติที่
ความดันไอน้ำ 0.5 บาร์ พบว่าการอบกล้วยน้ำว้าที่แรงดันไอน้ำ 
0.5 บาร์ อุณหภูมิภายในตู้อบอยู่ที่ 65 – 70 องศาเซลเซียส ใช้
เวลาในการอบแห้ง 10 ช่ัวโมง สิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 5.2 ลิตร       

   5.2.2 การอบแห้งที่ความดันไอน้ำ 1 บาร์ 

รูปที่ 4  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักกับเวลา   
การอบกล้วยที่ความดัน 1 บาร์ 

จากรูปที่ 4  กราฟเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก
เทียบกับเวลาการอบกล้วยน้ำว้าโดยการพาความร้อนแบบ
ธรรมชาติอบกล้วยที่ความดันไอน้ำ 1 บาร์ พบว่าการอบกล้วย
น้ำว้า โดยการพาความร้อนแบบอิสระที่แรงดันไอน้ำ 1 บาร์ 
อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู้อบอยู่ที่ 70 –75 องศาเซลเซียส ใช้เวลา
ในการอบแห้ง 9 ช่ัวโมง สิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 5.6 ลิตร    

5.2.3 การอบแห้งที่ความดันไอน้ำ 1.5 บาร์ 

รูปที่ 5  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักกับเวลา  
การอบกล้วยที่ความดัน 1.5 บาร์ 
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   จากรูปที่ 5 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักเทียบกับ
เวลา การอบกล้วยน้ำว้าโดยการพาความร้อนแบบธรรมชาติ
อบกล้วยที ่ความดันไอน้ำ 1.5 บาร์ พบว่าการอบอุณหภูมิ
ภายในตู้อบอยู่ที ่75–80  องศาเซลเซียส  ใช้เวลาในการอบแห้ง 
8 ช่ัวโมง สิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 5.8 ลิตร    

รูปที่ 6  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักเทียบกบั
เวลา ที่ความดัน 0.5 บาร์ 1 บาร์ และ 1.5 บาร์ 

จากรูปที่ 6 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักกลว้ย
เทียบกับเวลาของตู ้อบแห้งโดยพลังงานไอน้ำด้วยการ
ถ่ายเทความร้อนแบบอิสระที ่ความดันไอน้ำ  0.5 บาร์ 
1 บาร์ และที่ 1.5 บาร์ โดยปล่อยให้อากาศร้อนภายใน
ตู้อบแห้งลอยตัวสูงขึ้น แล้วไหลผ่านถาดอบกล้วย ทำการ
สลับถาดและชั่งน้ำหนักทุก ๆ 1 ชั่วโมง เพื่อให้กล้วยใน
ตู้อบแห้งมีความสม่ำเสมอ น้ำหนักกล้วยที่ทดลอง 50 
กิโลกรัม 

5.3 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเวลาของการอบแหง้
กับน้ำหนัก โดยพลังงานไอน้ำด้วยการถ่ายเทความร้อน
แบบอิสระ ที่ความดันไอน้ำ 0.5 บาร์ 1 บาร์ และ 1.5 บาร ์
โดยปล่อยให้อากาศร้อนภายในตู้อบแห้งลอยตัวสูงขึ้น 
แล้วไหลผ่านถาดอบกล้วย  ทำการสลับถาดและช่ังน้ำหนกั
ทุก ๆ 1 ชั ่วโมง น้ำหนักกล้วยที ่ทดลอง 50 กิโลกรัม  
พบว่า การอบกล้วย ที่ความดันไอน้ำที่สูงกว่าซึ่งมีอัตรา
การถ่ายเทความร้อนที่สูง ทำให้การลดความชื้นใช้เวลาใน
การอบกล้วยสั้นกว่า จากผลการทดลองที่ความดันไอน้ำ 
1.5 บาร์ จะมีการเปลี่ยนน้ำหนัก มากกว่า การอบกล้วย ที่
ความดันไอน้ำที่ 1 บาร์ และ 0.5 บาร์ ตามลำดับ โดย
ทดสอบการอบกล้วย 50 กิโลกรัม เพื่อให้ได้ค่าความช้ืน

มาตรฐานแห้งที่ต้องการ โดยอบที่ความดันไอน้ำ 1.5 บาร์ 
ใช้เวลาในการอบกล้วย 8 ชั ่วโมง น้ำหนักสุดท้าย 28 
กิโลกรัม  ที่ความดันไอน้ำ 1 บาร์ ใช้เวลาในการอบกล้วย 
9 ชั่วโมง  น้ำหนักสุดท้าย 28.4 กิโลกรัม และ ที่ความดัน
ไอน้ำ 0.5 บาร์ ใช้เวลาในการอบกล้วย 10 ช่ัวโมง น้ำหนัก
สุดท้าย 29.50 กิโลกรัม  

รูปที่ 7 กล้วยอบแห้งที่
ความดันไอน้ำ 0.5 บาร์ 

รูปที่ 8 กล้วยอบแห้งที่
ความดันไอน้ำ 1บาร์ 

รูปที ่9  กล้วยหลังจากอบแห้งท่ีความดันไอน้ำ 
0.5 บาร์ 

6. สรุปผลการวิจัย
6.1 การอบแห้งโดยการพาความร้อนแบบอิสระ โดย

ปล่อยให้อากาศร้อนภายในตู้อบแห้งลอยตัวสูงขึ้น แล้ว
ไหลผ่านถาดอบกล้วย ปรับแรงดันไอน้ำและอุณหภูมิใน
การอบที่เหมาะสม จะช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการ
อบแห้งผลิตภัณฑ์ เช่นการอบกล้วยใช้แรงดันไอน้ำที่ 1 
บาร์  อุณหภูมิภายในตู้อบ 70-75 องศาเซลเซียส จะได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของตลาด 

6.2 การวิเคราะห์และทดลองการอบแห้งที่ความดันไอ
น้ำ 0.5 บาร์ 1 บาร์ และ 1.5 บาร์ ในการอบแห้งที่สภาวะ
ที่เหมาะสมคือ ความดันไอน้ำที่ 1 บาร์ อุณหภูมิเฉลี่ย
ภายในตู ้อบแห้งอยู ่ที ่ 70-75 oC จากการทดลองพบว่า 
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การอบที่ความดันไอน้ำที่ 0.5 บาร์ อุณหภูมิภายในตู้อบ
แห้งอยู่ที ่ 65-70 oC จะใช้ระยะเวลาในการอบนาน ผิว
ของกล้วยจะมีสีเหลืองยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด และ
ความดันที่ 1.5 บาร์ อุณหภูมิที่ใช้ในการอบกล้วย จะอยู่ที่ 
75-80 oC กล้วยมีสีน้ำตาลเข้ม ผิวเหี่ยวย่นมาก 

6.3 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเวลาของการ
อบแห้งกับน้ำหนัก โดยการทดลองการอบกล้วย  50 
กิโลกรัม ที่ความดันไอน้ำ 1.5 บาร์ ใช้เวลาในการอบแห้ง 
8 ชั่วโมง น้ำหนักสุดท้าย 28 กิโลกรัม ที่ความดันไอน้ำ 1 
บาร์ ใช้เวลาในการอบแห้ง 9 ช่ัวโมง น้ำหนักสุดท้าย 28.4 
กิโลกรัม และที่ความดันไอน้ำ 0.5 บาร์ ใช้เวลาในการ
อบแห้ง 10 ช่ัวโมง น้ำหนักสุดท้าย 29.50 กิโลกรัม 

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 การอบแห้งด้วยการปล่อยให้อากาศร้อนภายใน

ตู้อบแห้งลอยตัวสูงขึ ้น แล้วไหลผ่านถาดการอบกล้วย 
ปรับแรงดันไอน้ำและอุณหภูมิในการอบที่เหมาะสมจะ
ช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการอบแห้ง เช่น การอบกล้วย
ใช้แรงดันไอน้ำที่ 1 บาร์ อุณหภูมิในตู้อบ 70-75  องศา
เซลเซียส จะได้กล้วยน้ำว้าที่มีคุณภาพ และตรงกับความ
ต้องการของตลาด 
  7.2 การอบแห้งในสภาวะที่เหมาะสม คือ ความดันไอน้ำ 
ที่ 1 บาร์ อุณหภูมิภายในในตู้อบ 70-75  องศาเซลเซียส 
ส่วนการอบแห้งที่ความดันไอน้ำ 0.5 บาร์ อุณหภูมิภายใน
ตู้อบแห้งอยู่ที่ 65-70 องศาเซลเซียส จะใช้ระยะเวลาใน
การอบนาน ผิวของกล้วยจะมีสีเหลือง ยังไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด และความดันที่ 1.5 บาร์ อุณหภูมิภายในตู้อบ
แห้งอยู ่ที ่ 75-80 องศาเซลเซียส กล้วยมีสีน้ำตาลเข้ม 
ผิวเหี่ยวย่น 
   7.3 การเปรียบเทียบการเปลี ่ยนแปลงเวลาของการ
อบแห้งกับน้ำหนัก โดยการทดลองการอบกล้ วย 50 
กิโลกรัม ที่ความดันไอน้ำ 1.5 บาร์ ใช้เวลาในการอบแห้ง 
8 ชั่วโมง น้ำหนักสุดท้าย 28 กิโลกรัม ที่ความดันไอน้ำ 1 
บาร์ ใช้เวลาในการอบแห้ง 9 ช่ัวโมง น้ำหนักสุดท้าย 28.4 
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บทคัดย่อ 
     การวิจัยเรื่อง ออกแบบและสร้างเครื่องผลิตชีสเชค 
มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องผลิตชีสเชค 
หาประสิทธิภาพเครื ่องผลิตชีสเชค และหาค่าความ 
พึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องผลิตชีสเชค เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ เครื่องผลิตชีสเชค แบบประเมินประสิทธิภาพ
และแบบหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องผลิตชีสเชค 
ผลการวิจัย พบว่า เครื ่องผลิตชีสเชคมีผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพโดยวิธีแบบเดิม ซึ ่งใช้คนในการผลิตกับ
เครื่องผลิตชีสเชค เมื ่อทดลองจับเวลา 1 นาที กรรมวิธี  
การผลิตแบบเดิมได้จำนวน 9 ชิ ้น และเมื่อใช้เครื ่องผลิต 
ชีสเชคได้จำนวน 45 ชิ ้น สรุปได้ว่าเครื ่องผลิตชีสเชคที่  
ออกแบบและสร้างขึ ้นมีประสิทธิภาพเพิ ่มจำนวนได้
มากกว่าวิธีแบบเดิม 5 เท่า และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ด้านการใช้งานภาพรวมอยู ่ในระดับมากที ่ส ุดอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ : ชีสเชค, ประสิทธิภาพ 

Abstract 
    Research on cheese shakes the objective is to 
design and construct a cheese shake machine. To 
determine the efficiency of the cheese shake 
machine and to find the satisfaction of the 
cheese shake machine users, the research was 
conducted by using the research instrument, 
namely the cheese shake machine. The efficiency 
evaluation form and the user satisfaction form of 
cheese shake production equipment half the 
results of the results of testing the efficiency of 
the cheese shake machine compared to the 
original maker found that after 1 minute, it was 
possible to use the same shake maker 9. slices 
when using 45 slices cheese shake machine, 
cheese shake machine created 5 times more 
efficient than before, when users used the cheese 
shake machine, they found a level of satisfaction 
with the design with satisfaction with quality. The 
level of satisfaction with use and the level of 
overall satisfaction was the highest among the 
criteria. 

Keywords : Cheese Shake, Pineapple Paste, Efficiency 
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1. บทนำ
สับปะรดเป็นพืชเศรษฐก ิจสำคัญชนิดหนึ ่ งของ

ประเทศไทย ซึ ่งสามารถส่งออกได้ทั ้งสับปะรดผลสด 
สับปะรดแปรรูปซึ่งประกอบด้วย น้ำสับปะรด สับปะรด
กระป๋อง เป็นต้น ไทยส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์
รวม 462,722 ตัน มูลค่า 13,597 ล้านบาท สำหรับประเทศ
ไทยปี 2556 มีเนื ้อที ่เพาะปลูกสับปะรด 593 ,714 ไร่ 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 553,367 ไร่ ผลผลิตรวม 2.057 ล้านตัน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สับปะรด คือ พืชเศรษฐกิจหลัก
ของจังหวัด และมีเนื ้อที ่เพาะปลูกมากที่สุดในประเทศ 
โดยมีพ ื ้นที ่เพาะปลูก 258 ,996 ไร ่ เน ื ้อที ่ เก ็บเกี ่ยว 
250,341ไร่ เกษตรกร 11,786 ราย (สำนักงานเกษตร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2562) เนื่องจากปี 2563-2564 
เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ซึ ่งได้รับผลมาจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึง
ส่งผลให้สับปะรดล้นตลาด ดังนั้น การศึกษาแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรด เป็นการเพิ่มศักยภาพและ
คุณภาพของสับปะรด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู ้บริโภค และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู ้ปลูก
ส ับปะรด ในด ้านการวางแผนการผล ิตส ับปะรดให้
สอดคล้องกับการแปรรูปสับปะรดเป็นวิธีการเพิ่มมูลค่า
สับปะรด ซึ่งการแปรรูปสับปะรดทำได้หลายประเภท เช่น 
กวน อบ บรรจุกระป๋อง แยม ไวน์ น้ำส้มสายชู ผลิตภัณฑ์
ชีสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น เนื่องจากสับปะรดเป็นพืชที่
ปลูกมากในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมากที่สุดของ
ประเทศไทย จึงเป็นแหล่งของวัตถุดิบที่จะใช้ในการแปร
รูป ต้นทุนการผลิตจึงไม่สูงมากนัก ซึ่งจะช่วยขยายตลาด
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด ังกล ่าวให้กว ้างไกลอีกด้วย โดย 
นางเทพินทร์ ชำติสุวรรณ ประธานแม่บ้านเกษตรกร 
เขาน้อยพัฒนา ซึ่งเมื่อประมาณ 30 ปีท่ีแล้วกลุ่มได้ดำเนิน
กิจกรรมกวนสับปะรดขาย และมีความคิดว่าน่าจะซื้อขนม
ปังจากโรงงานมาประกบไส้สับปะรดเอง เมื่อทำแล้วก็ได้
แจกให้คนรู้จักได้ช่วยชิม ซึ่งปรากฏว่าเป็นที่ถูกปากและ
ได้รับคำชมว่าอร่อย จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน และถือว่าเป็นต้นตำรับผลิตภัณฑ์แครกเกอร์  
ไส้สับปะรดหรืออีกชื่อ คือ ชีสเชคสับปะรดเจ้าแรก และ
ต่อมาก็มีผู้ประกอบการอีกหลายรายที่ผลิต และจำหน่าย
ผล ิตภ ัณฑ ์ช ีสเชคส ับปะรด อ ีกท ั ้ งย ั งพบว ่า จ ั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามที่นักท่องเที่ยว
พากันมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์ชีสเชคสับปะรด
เป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจซื้อกลับไป ชีสเชค
สับปะรดจงึเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดประจวบครีขีนัธ์ 
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัญหา

ส่วนใหญ่ที ่พบจากการผลิตชีสเชคสับปะรดนั้น คือการ
ป้ายไส้สับปะรดที่มีความเหนียวลงบนแผ่นแครกเกอร์ต้อง
ใช้เวลา และพนักงานเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่ทันต่อ
ความต้องการของตลาดที ่มียอดสั ่งซื ้อเป็นจำนวนมาก 
ทางผู้วิจัย จึงแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการผลิต “เครื่องผลิต
ชีสเชค” ข้ึน 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องผลิตชีสเชค
2.2 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้วิธีแบบเดิม

กับเครื่องผลิตชีสเชค 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องผลิต

ชีสเชค 

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 เครื่องผลิตชีสเชคที่ออกแบบและสร้างขึ้นสามารถ

ใช้งานได้ 
3.2 เครื่องผลิตชีสเชคแบบใหม่มีประสิทธิภาพมากกว่า

วิธีแบบเดิม 
3.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องผลิตชีสเชคอยู่ใน

ระดับมาก 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ดังแสดงดังภาพท่ี1

ภาพที1่  ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากร

 ประชากรที ่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานท่ีมีต่อเครื่องผลิตชีสเชค โดยแบ่งเป็นครูที่มีความรู้
ทางด้านเครื่องกล และกลุ่มผู้ผลิตแครกเกอร์ชีสเชค 

  5.2  กลุ่มตัวอย่าง 
        กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่องผลิตชีสเชค โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบ่งเป็นครู
ที่มีความรู้ทางด้านเครื่องกล และกลุ่มผู้ผลิตแครกเกอร์  
ชีสเชค จำนวน 20 คน 
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     5.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
        ตัวแปรที่ศึกษาคือ ประสิทธิภาพและความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งาน 
  5.4  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
        การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื ่องมือ

ผู้วิจัยได้ดำเนิน การดังนี้ 
  5.4.1 ออกแบบเครื่องผลิตชีสเชค 
  5.4.2 สร้างเครื่องผลิตชีสเชค  
  5.4.3 สร้างชุดควบคุมระบบเครื่องชีสเชค 
  5.4.4 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานท่ีมีต่อเครื่องผลิตชีสเชค 
  5.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        5.5.1 การเก็บผลการทำงานใน 1นาที สามารถ

ผลิตได้กี่ช้ินเมื่อเทียบกับวิธีเดิม 
        ทางผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการทำงานผลิตชีสเชคไส้

สับปะรดแบบดั้งเดิม จากนั้นได้ออกแบบและสร้างโครงสรา้ง
ตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน โดยสำรวจลักษณะ
ความต้องการจากกลุ่มแม่บ้านที่ผลิตชีสเชค และออกแบบ
โครงสร้างทั้งในส่วนของตัวเครื ่อง ร่วมกับการควบคุม
ระบบโดบ PLC โดยแลดเดอร์ไดอะแกรม เมื ่อผู ้วิจัยได้
ออกแบบและสร้างเสร ็จแล ้ว ได้ให้ผ ู ้ เชี ่ยวชาญด้าน
สาขาวิชาที ่เกี่ยวข้อง รวมทั ้ง ผู ้ประกอบธุรกิจจริงได้
ประเมินคุณภาพของตัวเครื่อง เมื่อผ่านการประเมินแล้ว
จึงไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามจุดประสงค์เครื่องผลิตชีสเชค 

       นำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มี
ต่อเครื่องผลิตชีสเชคไปใช้ตามข้อมูลที่ได้ ตามแบบประเมิน
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  มาเทียบ
ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้  

5   หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
4   หมายถึง เห็นด้วยค่อนข้างมาก 
3   หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2   หมายถึง เห็นด้วยค่อนข้างน้อย 
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

  5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
        การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบการทำงานของ

เครื่องผลิตชีสเชค 

        5.6.1 ทดสอบระบบการทำงานของเครื ่องผลิต
ชีสเชค ข้อมูลจำนวน 5 ครั้ง โดยเปรียบเทียบร้อยละของ
จำนวนครั้งท่ีสำเร็จ  

        5.6.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่
มีต่อเครื่องผลิตชีสเชค  
จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดย
ทำการวิเคราะห์เป็นรายข้อ และภาพรวม หลังจากนั้นนำ
ค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย  0.50-1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

6. ผลการวิจัย
การออกแบบและสร้างเครื ่องผลิตชีสเชค  แสดงดัง

ภาพที1่ และภาพที2่ 

ภาพที ่2  แสดงการออกแบบเคร่ืองผลิตชีสเชค 
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ภาพที ่3 แสดงการสร้างเคร่ืองผลิตชีสเชค 

ภาพที ่4  แสดงเคร่ืองผลิตชีสเชค 

ภาพที ่5  แสดงเคร่ืองผลิตชีสเชค 

  6.1 ผลทดสอบเครื่องผลิตชีสเชค 
       ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่อง
ผลิตชีสเชคกับวิธีเดิม โดยวิธีเดิมคือกลุ่มแม่บ้านใช้วิธปีา้ย

ไส้สับปะรดบนแผ่นแครกเกอร์ กับเครื ่องผลิตชีสเชคที่   
ออกแบบและสร้างขึ้น พบว่า 
ตารางที่ 1 ผลทดสอบเครื่องผลิตชีสเชค 

     ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่อง
ผลิตชีสเชคกับวิธีเดิมพบว่า ค่าเฉลี่ยในการทดสอบ 5 ครั้ง 
โดยใช้เวลา 1นาที ในการเปรียบเทียบเครื่องผลิตชีสเชค
กับวิธีเดิม พบว่า การใช้เครื่องผลิตชีสเชคมีประสิทธิภาพ
มากกว่าวิธีเดิม 5 เท่า  

ภาพที ่6 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
เคร่ืองผลิตชีสเชคกับวิธีเดิม 

ตารางที่ 2 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 ประสิทธิภาพเครื่องผลิตชีสเชค ผลการ 
 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 และประสิทธิภาพเครื่องผลิตชีสเชค          
 กลุ่มตัวอย่าง 
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ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานประสิทธิภาพ
เครื่องผลิตชีสเชค แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานเครื่องผลิตชีสเช
คมีระดับ ความพึงพอใจด้านการออกแบบโดยรวมอยู่ใน

เกณฑ์มากที่สุด ( X = 4.79, SD = 0.29) ความพึงพอใจ 

ด้านการออกแบบ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ( X = 
4.79, SD = 0.29) ความพงึพอใจด้านการใช้งาน โดยรวม

อยู ่ใน เกณฑ์มากที ่ส ุด ( X =4.79, SD = 0.31) และ
ผู้ใช้งานเครื่องผลิตชีสเชค มีระดับความพึงพอใจโดยภาพ

รวมอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด ( X =4.80, SD = 0.07) 

7. สรุปผลการวิจัย
การออกแบบและสร้างเครื ่องผลิตชีสเชค ในศึกษา

หลักการการผลิตชีสเชคที่ทำในปัจจุบันและวิธีการผลิต
อาหารในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก แล้วทำการออกแบบและ
สร ้างเคร ื ่องผล ิตช ีสเชค และศ ึกษาเปร ียบเท ียบ
ประสิทธิภาพของการใช้เครื ่องผลิตชีสเชคเทียบกับ
แบบเดิม ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่อง
ผลิตชีสเชคนั้น พบว่า ทางผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการทำการ
ผลิตชีสเชคไส้สับปะรดแบบดั้งเดิม จากนั้นได้ออกแบบ
และพัฒนาโครงสร้างตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน 
โดยสำรวจลักษณะความต้องการจากกลุ่มแม่บ้านที่ผลิต
ชีสเชค  และออกแบบโครงสร้างทั้งในส่วนของตัวเครื่อง 
ร่วมกับการควบคุมระบบด้วยระบบนิวเมติกส์ โดย PLC  
โดยแลดเดอร์ไดอะแกรม เมื่อผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้าง
เสร็จแล้ว ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั ้ง ผู ้ประกอบธุรกิจจริง ได้ประเมินคุณภาพของ
ตัวเครื่อง เมื่อผ่านการประเมินแล้ว จึงไปทดลองใช้งาน
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง เครื ่องผลิตชีสเชคที่ออกแบบและ
สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้จริง 
     การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้เครื่อง
ผลิตชีสเชคเทียบกับแบบเดิม พบว่า เมื ่อเทียบเวลา 1 
นาที การผลิตชีสเชคแบบเดิมได้จำนวน 9 ชิ้น เครื่องผลิต
ชีสเชคผลิตได้ 45 ช้ิน โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
5 เท่า ส่วนผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานเครื่องผลิตชีสเชค จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน 
ผลของความพึงพอใจ พบว่า เครื ่องผลิตชีสเชคมีระดับ
ความพึงพอใจด้านการออกแบบโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาก

ที่สุด ( X = 4.79, SD = 0.29) ความพึงพอใจด้านการ

ออกแบบ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สดุ  ( X  = 4.79, SD 
= 0.29) ความพึงพอใจด้านการใช้งานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์

มากที่สุด ( X =4.79, SD = 0.31) และผู้ใช้งานเครื่องผลติ
ชีสเชคมีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในเกณฑ์

มากที่สุด ( X =4.80, SD = 0.07) 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 
X SD

1. ด้านการออกแบบ
   1.1 เป็นชิน้งานที่พัฒนาขึน้ใหม่มี
ความคิดสร้างสรรค ์

4.80 0.41 มากที่สุด 

   1.2 รูปแบบเหมาะสมกับการใช้
งานจริง 

4.85 0.37 มากที่สุด 

   1.3 สามารถใช้งานไดต้รงตาม
วัตถุประสงค ์

4.70 0.47 มากที่สุด 

   1.4 มีขนาดและรูปทรงที่
เหมาะสม  

4.75 0.44 มากที่สุด 

   1.5 มีน้ำหนักที่เหมาะสม 4.70  0.57 มากที่สุด 
   1.6 วัสดทุี่ใช้เหมาะสมกับงาน 4.80  0.41 มากที่สุด 
   1.7 การออกแบบมีความมั่นคง
และแข็งแรง  

4.90 4.90 มากที่สุด 

    โดยรวม 4.79  0.29 มากที่สุด 
2. ด้านคุณภาพ
   2.1 อุปกรณม์ีความปลอดภัยตอ่
การใช้งาน  

4.75  0.44 มากที่สุด 

   2.2 วัสดทุี่ใชป้ระดิษฐ์มีความ
คงทน แข็งแรง และ ปลอดภัย  

4.80  0.41 มากที่สุด 

   2.3 ชิ้นงานสามารถทำงานได้
อย่างตอ่เนื่อง  

4.80 0.41 มากที่สุด 

   2.4 ชิ้นงานสามารถก่อให้เกิด
ผลงานที่คุม้ค่าต่อการลงทนุ  

4.85  0.37 มากที่สุด 

   2.5 ชิ้นงานสามารถพัฒนาไปสู่
เชิงพาณิชย์ได้  

4.85  0.37 มากที่สุด 

   2.6 ความน่าสนใจของ
สิ่งประดิษฐ์  

4.75  0.44 มากที่สุด 

   2.7 ชิ้นงานเหมาะสมกับราคา 4.70  0.47 มากที่สุด 

  โดยรวม 4.80  0.31 มากที่สุด 
3. ด้านการใช้งาน
   3.1 ความง่ายในการใช้งาน 4.80  0.52 มากที่สุด 
   3.2 ความสะดวกในการ
เคลื่อนย้าย  

4.70  0.47 มากที่สุด 

   3.3 ลดค่าใช้จ่ายแรงงาน 4.75  0.44 มากที่สุด 
   3.4 มีสมรรถนะในการใช้งาน 4.95  0.31 มากที่สุด 
   3.5 มีประโยชน์ตอ่ผู้ปฏิบัติงาน 4.75 0.44 มากที่สุด 
   3.6 ประหยัดเวลาได้จริง 4.90 0.22 มากที่สุด 

 โดยรวม 4.79  0.31 มากที่สุด 
โดยภาพรวม 4.80  0.07 มากที่สุด 
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8. อภิปรายผลการวิจัย
ออกแบบและสร้างเครื่องผลิตชีสเชค ให้สามารถลด

เวลาและสะดวกในการปฏ ิบ ัต ิงาน และงานว ิจ ัยนี้
ทำการศึกษาเอกสารทางทฤษฎีและความต้องการของ
กลุ่มแม่บ้านที่ทำชีสเชค หลังจากได้ทำการออกแบบและ
สร ้างเคร ื ่องผล ิตช ีสเชคตามผลการว ิ เคราะห ์แล้ว   
ได้ดำเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องผลิต
ชีสเชค ซึ่งในการทดลองนั้นได้ให้ผู ้ปฏิบัติงานที่มีความ
เชี ่ยวชาญมาดำเนินการทดลอง ส่วนผลการทดลองนั้น
แสดงให้ทราบว่าเครื ่องผลิตชีสเชค นั้นสามารถใช้งาน 
ได้จริง และสามารถทำให้เวลาให้การปฏิบัติการลดลง โดย
ภาพรวมแล ้วเคร ื ่องผล ิตช ีสเชคน ั ้นสามารถทำให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
ซึ่งเครื่องผลิตชีสเชคเพื่อช่วยลดปัญหาของกลุ่มแม่บ้านท่ี
ผลิตชีสเชค ให้มีความสะดวกและง่ายขึ้นต่อการทำงาน 
และยังสามารถลดระยะเวลาในการทำงานได้ และยังเป็น
ท ี ่พอใจของผ ู ้ ใช ้งานเป ็นอย ่างมาก ซ ึ ่ งเป ็นไปตาม
สมมติฐานที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ 

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 เครื ่องผลิตชีสเชค สามารถช่วยลดเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 
     9.2 เครื่องผลิตชีสเชค สามารถช่วยลดต้นทุนในการ
ผลิต มีความคุ้มทุนในการประกอบอาชีพ 
    9.3 เป็นต้นแบบในการศึกษาและพัฒนาการผลิตชีส
เชคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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เครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ 
Air Filter Cleaning Machine   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่อง

เป ่าทำความสะอาดไส ้กรองอากาศรถยนต์  เพ ื ่อหา
ประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรอง
อากาศรถยนต์ ผลการดำเนินการ พบว่า ออกแบบและสร้าง
เครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ มีลักษณะ
รูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 51 x 51 x 152 เซนติเมตร มีประตู 
เปิด–ปิด ทำด้วยแผ่นพลาสติกใส ด้านในมีพัดลมดูดฝุ่น
ละอองและถุงกักเก็บฝุ่นละอองและมีฐานยึดไส้กรอง
อากาศที่สามารถหมุนรอบแกนได้ 360 องศา ผลการหา
ประสิทธิภาพซึ ่งได้ทำการทดลองกับรถยนต์กระบะยี ่ห้อ 
Toyota รุ ่น Vigo กำหนดแรงดันลมที ่ 3 บาร์ 5 บาร์ และ 
7 บาร์ พบว่า ที่แรงดัน 7 บาร์นั้นมีความเหมาะสม และ  
มีประสิทธิภาพสูงสุด ค่าเฉลี่ยน้ำหนักกรองอากาศก่อนเป่า
ทำความสะอาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 711 กรัม และค่าเฉลี่ย  
ที่เป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์โดยใช้เครื่อง
เป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์แล้ว มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 698 กรัม และไส้กรองอากาศรถยนต์ มีค่าเฉลี่ย
น้ำหนักลดลงที ่ 13 กรัม ซึ ่งจะมีค่าเฉลี ่ยใกล้เคียงกับ
รถยนต์ใหม่มากท่ีสุด   

คำสำคัญ : กรองอากาศรถยนต์, ระบบนิวแมติกส,์ ประสิทธภิาพ    

Abstract 
   The purposes of this research is to design and 
make the dryer for cleaning car air filters, find 
efficacy of the dyer. The results of the design and 
construction of a car air filter cleaner dryer: It has 
a rectangular shape, size 51x 51 x 152 cm. The 
door was made from transparence plastic sheets. 
Inside there is a dust extractor fan and vacuum 
cleaners and dust bags and there is an air filter 
mounting base that can rotate around the axis 360 
degrees. Performance results were tested on 
Toyota Vigo pickup car, the researchers determined 
the air pressure at 3 bar, 5 bar and 7 bar. It was 
found that at 7 bar, the pressure was the most 
appropriate and effective. The average weight of 
the air filter before cleaning is at 711 g. And the 
average after using the dryer to clean the car air 
filter was equal to 698 g. The researchers found 
that the weight of air filter had dropped by 13 
grams, which is the closest to the new car.  

Keywords : Car air filter, Pneumatic System, Efficiency. 
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1. บทนำ
ในปัจจุบันรถยนต์ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากใน

การดำรงชีวิตของมนุษย์ เพื ่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้าน   
ต่าง ๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับ
มนุษยเ์รื่องส่วนตัว การทำธุรกิจ การทำงาน การท่องเที่ยว 
และการขนส่ง เป็นต้น เมื ่อมีการใช้งานรถยนต์อยู ่เป็น
ประจำจะต้องมีการบำรุงรักษา หรือมีการตรวจสอบตาม
ระยะทาง เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้ของรถยนต์ให้มีสภาพ
เป็นปกติ และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาไส้กรองอากาศ
รถยนต์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ งที ่ม ีความสำคัญมากสำหรับ
รถยนต์ไส้กรองอากาศรถยนต์ จะทำหน้าที่ในการดักฝุ่น
ละออง และสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปในเครื่องยนต์ แต่เมื่อใช้
งานไปนาน ๆ อาจจะเกิดการอุดตัน และส่งผลให้อากาศ
ผ่านเข้าไปในกระบอกสูบได้น้อยลง ทำให้การเผาไหม้ใน
ห้องเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์ และทำให้ประสิทธิภาพในการ
ทำงานลดลง โดยปกติแล้วไส้กรองอากาศรถยนต์ควร
จะต้องเปลี่ยนทุก ๆ 40,000 กิโลเมตร หรือน้อยกว่านั้น 
     วิธีการทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ควรถอด
ออกมาทำความสะอาดทุก ๆ ระยะทางที่รถวิ่งประมาณ 
2,000 - 5,000 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับการใช้งาน การทำความ
สะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ โดยการนำมาเป่าให้ใช้
แรงลมเป่าจากด้านในออกสู่ด้านนอก ถ้าเป่าย้อนทางจาก
ด้านนอกเข้าสู่ด้านใน ลมที่เป่าจะดันให้ละอองฝุ่นฝังติดลึก
เข้าไปอีก ทำให้ไส้กรองอากาศอุดตันเร็วและมากกว่าเดิม 
โดยทั่วไปไส้กรองอากาศจะมีอายุในการใช้งานประมาณ 
40,000 กิโลเมตร หรือตามที่บร ิษัทรถยนต์กำหนดไว้  
กรองน้ำมันเครื ่องยนต์ มีหน้าที ่ด ักเขม่าที ่ต ิดมากับ
น้ำมันเครื ่อง อันมาจากฝุ่นผงจากการเผาไหม้ โดยส่วน
ใหญ่แล้วกรองน้ำมันเครื ่องยนต์จะมีระยะเปลี่ยนตั้งแต่ 
8,000-15,000 กิโลเมตร ขึ ้นอยู ่กับรอบการถ่ายน้ำมัน
เครื่องยนต์ของรถแต่ละคัน (ณัฐยศ ชูบรรจง, 2561) การ
ทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์น ั ้นช่างจะนำ 
ไส้กรองอากาศรถยนต์ มาทำความสะอาดโดยการใช้
แรงลมเป่าก็จะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองทำ
ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้  
     ผู้ศึกษาโครงการจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบ
กรองอากาศรถยนต์ ซึ ่งมีความสำคัญ ไม่ต่างจากระบบ 
อื่น ๆ ปัญหาส่วนใหญ่ในงานบริการระบบกรองอากาศ
รถยนต์ คือไส้กรองอากาศรถยนต์เสื่อมสภาพ หรือไส้กรอง
อากาศอาจเกิดการอุดตัน ส่งผลให้อากาศผ่านเข้าไปใน
กระบอกสูบได้น้อยลง ทำให้การเผาไหม้ในห้องเครื่องยนต์

ไม่สมบูรณ์ และทำให้ประสิทธิภาพเครื ่องยนต์กำลังตก
เครื่องยนต์สั่น สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปกติ และ
ควันไอเสียมีสีดำ สิ่งที่สำคัญในการบำรุงรักษา หรือการทำ
ความสะอาดเราต้องใช้แรงลมเพื ่อเป่าไส้กรองอากาศ
รถยนต์ ซึ ่งจะเกิดฝุ ่นละอองฟุ้งกระจาย และทำให้เกิด  
ผลเสียต่อร่างกายผู้ที่ทำความสะอาดไส้กรองอากาศเป็น
อย่างมาก และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอด หลอดลมอักเสบ และ
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ 
     จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำโครงการจึงได้เกิดแนวคิด
ในการพัฒนาออกแบบ และสร้าง เครื ่องเป่าทำความ
สะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ขึ ้น เพื ่อสามารถใช้เป็น
อุปกรณ์ในการเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ 
โดยใช้หลักการทำงานการเป่าทำความสะอาดไส้กรอง
อากาศและมีพัดลมในการดูดฝุ่นละอองเข้าไปยังตู้กักเก็บ
ฝุ่น เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองเกิดการฟุ้งกระจาย และสามารถ
ช่วย ลดมลภาวะทางอากาศภายในบริเวณที่ปฏิบัติงาน 
ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานสามารถ
นำไปใช้งานได้จริงในศูนย์บริการรถยนต์อีกทั้งยังใช้เพื่อ
การศึกษาและการนำไปพัฒนาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อออกแบบสร้างเครื่องเป่าทำความสะอาดไส้

กรองอากาศรถยนต์ 
2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องเป่าทำความ

สะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ 

3. สมมติฐาน
3.1 ผลการออกแบบและสร้างเครื ่องเป่าทำความ

สะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ที่สร้างขึ้น สามารถใช้งานได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 3.2 เมื ่อทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ด้วย
เครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์นี้แล้วจะ
ทำให้การกรองฝุ ่นละอองและการยอมให้ไหลผ่านของ
อากาศได ้ด ีข ึ ้น และทำให ้ไส ้กรองอากาศรถยนต ์มี
ประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น  

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
การจัดทำโครงการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง

(Experimental Research) โดยใช้เครื ่องเป ่าทำความ
สะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ที่ผู้จัดโครงการวิจัยได้สร้างขึ้น 
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ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื ่อออกแบบสร้าง และหาประสิทธิภาพ
เครื ่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์  และ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเครื ่องเป่าทำ
ความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ ซึ่งผู้จัดทำโครงการวิจัยมี
วิธีการดำเนินโครงการวิจัยดังนี ้
    4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

  4.1.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับ
โครงการวิจัย 

  4.1.2 ศึกษาหลักการและทฤษฎีของเครื่องเป่าทำ
ความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์และการออกแบบ
โครงสร้างเครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ 
จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  4.1.3  ดำเนินการออกแบบและสร้าง ทดลองใช้
และเก็บข้อมูลประสิทธิภาพของเครื่องเป่าทำความสะอาด
ไส้กรองรถยนต์ 
  4.2  การออกแบบโครงสร้าง 
        ในขั ้นตอนการดำเนินการออกแบบโครงสร้าง

เครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองรถยนต์ คณะผู้จัดทำได้
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

  4.2.1 ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบสร้าง
เครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองรถยนต์ เนื่องจากผู้จัดทำ
ได้ประสบปัญหาในการทำความสะอาดไส้กรองอากาศ
รถยนต์ ในศูนย์บริการรถยนต์ให้กับรถลูกค้าที่นำเข้ามารับ
บริการจึงได้นำปัญหาต่าง ๆ  ที่ได้จากทำงานมาขอคำปรึกษา
และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื ่องกล ครูแผนกช่างยนต์ ช่างซ่อมประจำ
ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ร้านซ่อมรถยนต์ที่มีประสบการณ์
ในการให้บริการรถยนต์ และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไข เพื ่อออกแบบสร้างเครื ่องเป่าทำความ
สะอาดไส้กรองรถยนต์ ตามคำแนะนำของผู ้เชี ่ยวชาญ
ต่อไป 

   4.2.2 เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็นำมาออกแบบ
และเขียนแบบ รูปร่าง ลักษณะ และกำหนดขนาด ตำแหน่ง
การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ก่อนนำไปสร้างจริง 

   4.2.3 ออกแบบโครงสร ้างเครื ่องเป่าทำความ
สะอาดไส้กรองรถยนต์ ผู้จัดทำโครงการได้ทำการออกแบบ 
โดยยึดหลักการออกแบบ คือ มีความแข็งแรงทนทาน 
ใช้งานง่าย วัสดุอุปกรณ์หาง่ายภายในประเทศ โครงสร้าง
ไม่สลับซับซ้อน มีราคาต้นทุนในการผลิตต่ำ และมีความ
ปลอดภัยในการใช้งานสูง 

   4.2.4 จัดซื้อและจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
จะใช้ในการสร้างเครื่องเป่าทำความสะอาด ไส้กรองรถยนต์ 
เช่น กระบอกลมนิวแมติกส์ เกจวัดความดันลม วาล์วควบคุม
ทิศทางลม 3/2, 5/2 สวิตช์ ปิด-เปิด มอเตอร์พัดลมดูด
อากาศ และฝาปิด-เปิด ถังเก็บฝุ่น 

   4.2.5 โครงสร้างส่วนประกอบโดยรวมของเครื่อง
เป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ ดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 เคร่ืองเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ 

  4.3  ขั้นตอนการสร้างเครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรอง
อากาศรถยนต์ 

   4.3.1 สร้างโครงเครื ่องเป่าทำความสะอาดไส้
กรองอากาศรถยนต์ ให ้ม ีขนาดเท ่าก ับ 51 × 51 × 152 
เซนติเมตร โดยใช้เหล็กกล่อง ขนาด 1x1 นิ้ว ทำการเชื่อม
ยึดโครงสร้างทีละส่วนด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าของโครงสร้าง
หลักทั้ง 4 มุม โดยใช้เหล็กยึดด้านข้าง มีขนาดความยาว 
เท่ากับ 51 เซนติเมตรจำนวน 4 เส้น และเหล็กยึดโครง
ด้านข้างความยาวเท่ากับ 51 เซนติเมตร จำนวน 4 เส้น 
เมื่อนำมาประกอบเข้ามุมทั้ง 4 มุม ต่อไปทำการเชื่อมเหล็ก
เสาโครงสร้างหลักขนาดความยาวเท่ากับ 152 เซนติเมตร 
จำนวน 4 เส้น ทั้ง 4 มุม (ชาญ ถนัดงาน และวริทธิ ์อึ้งภากรณ,์ 
2556) ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2  โครงสร้างเคร่ืองเป่าทำความสะอาดไส้กรอง 
 อากาศรถยนต์ 

 4.3.2  กระบอกลมนิวแมติกส์ (Pneumatic Air 
Cylinder) หรือเรียกอีกชื่อว่า Actuator อุปกรณ์ลมที่ใช้
ลมทำให้ก้านกระบอกลมนิวแมติกส์ เคลื่อนที่ไปในแนว
เส้นตรง หรือหมุน 90, 180, 270, 360 องศา อุปกรณ์ที่
เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกลใน
รูปแบบของการเคลื่อนที่กระบอกลูกสูบลมทำงานตามแนว
เส้นตรง ดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3  กระบอกลมนิวแมติกส ์

4.3.3 หัวเป่าลม เป็นอุปกรณ์ที ่ใช้สำหรับเป่าไส้
กรองอากาศรถยนต์แบบหัวเป่าทรงกระบอก ซึ่งในการ

ออกแบบนี ้ได้ทำการทดลองทำหัวเป่าลมที ่ใช้สำหรับ 
ไส้กรองแบบทรงกระบอกเป็นหัวเป่าท่ีทำจากท่อสแตนเลส 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 3/8 นิ้ว มีลักษณะเป็นแท่งตรง (วิธวินท์ 
ไตรพิศ, 2557) ความสูงของท่อ สแตนเลสประมาณ 150 
มิลลิเมตร  
    4.3.4 ตู้ดักฝุ่นละอองใช้สแตนเลสขนาดความหนา 

1.5 มิลลิเมตร มีขนาดดังนี้คือกว้าง × ยาว× สูง 26 × 43 
× 10 เซนติเมตร เมื่อกำหนดขนาดได้แล้วทำการเชื ่อมให้
เป็นสี่เหลี่ยมเช่ือมเย็บมุมทั้ง 4 ด้าน 

    4.3.5 พัดลมดูดอากาศ พัดลมที่มีใบพัดตั้งแต่ 3 
ใบขึ้นไป ใช้มอเตอร์หมุนโดยตรง ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 
เฟส แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 250 โวลต์ ความถี่กำหนด ไม่เกิน 
50 เฮิรตซ์ ทำหน้าที่ในการระบายอากาศภายในออกไปสู่
ภายนอก ดังรูปที่ 4   

รูปที่ 4  พัดลมดูดอากาศ 

 4.3.6 แผ่นปิดห้องเป่าฝุ่น ใช้สแตนเลส หนา 1.5 
มิลลิเมตร มีขนาดดังนี้ คือ กว้าง × ยาว × สูง 45 × 48 × 
51 เซนติเมตร เมื่อกำหนดขนาดได้แล้วทำการตัดสแตนเลส 
ให้เป็นสี่เหลี่ยมทั้ง 3 ด้านเพื่อปิดไม่ให้ฝุ่นฟุ้งละอองออก
จากตัวเครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ 
    4.3.7 แท่นยึดมอเตอร์ เป็นแท่นยึดระหว่างตัวโครง

เครื ่องเป่าทำความสะอาดไส ้กรองอากาศรถยนต ์กับ
มอเตอร์ใช้เหล็กขนาด 2 × 2 นิ้ว ตัดเหล็กให้ได้ตามขนาด
และกำหนดขนาดกว้าง × ยาว 7 × 17 เซนติเมตร เมื่อ
กำหนดขนาดเรียบร้อยแล้วทำการตัดด้วยเครื่องตัดเหล็ก
ดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 แท่นยึดมอเตอร์ 

    4.3.8 แท่นยึดกรองอากาศ เป็นอุปกรณ์ฐานยึดไส้
กรองอากาศรถยนต์ ซึ่งทำจาก สแตนเลส 2 × 2 นิ้ว ให้ทำ
การต ัดเหล ็กให ้ได ้ตามขนาดและกำหนดขนาด 30 
เซนติเมตร เมื่อกำหนดขนาดเรียบร้อยแล้วให้ทำการตัดให้
เป็นแบบแผ่นวงกลม ตามขนาดที่กำหนด ดังรูปที่ 6 

รูปที่ 6 แท่นยึดกรองอากาศ 

    4.3.9 ท่อดูดฝุ่นละออง โดยทำจากสแตนเลสเป็น
อุปกรณ์ในการดูดฝุ่นจากไส้กรองอากาศรถยนต์ ซึ่งทำจาก
ท่อกลมสแตนเลส เพื่อที่จะลำเลียงฝุ่นไปยังถุงเก็บฝุ่น โดย
มีขนาด กว้าง × ยาว เท่ากับ 51 × 4 เซนติเมตร เมื่อ
กำหนดขนาดได้แล้ว ทำการเชื่อมด้วยอาร์กอน สแตนเลส
ให้ได้แนวโค้งตามค่าที่กำหนด ดังรูปที่ 7 

รูปที่ 7 ท่อดูดฝุ่นละออง 

4.3.10 ถังเก็บฝุ่นละออง โดยใช้สแตนเลส ขนาด
ความหนา 1.5 มิลลิเมตร มีขนาดดังนี้ คือ กว้าง × ยาว × 
สูง 43 × 43 × 43 เซนติเมตร เมื ่อกำหนดขนาดได้แล้ว  
ทำการเชื่อมสแตนเลส ให้เป็นสี่เหลี่ยม เชื่อมเย็บมุมทั้ง 4 
ด้าน (AutoBot Vacuum หุ่นยนต์ดูดฝุ่น, 2562) 

     4.3.11 ประตูปิดแผ่นใสป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย
ออกมาจากตัวเครื ่องเป่ามีขนาด กว้าง × ยาว 45 × 50 
เซนติเมตร ยึดกับโครงเครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรอง
อากาศรถยนต์เจาะรูยึดด้วยเครื่องยิงลูกรีเวท ดังรูปที่ 8 

รูปที่ 8 ประตูปิดแผ่นใส 
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รูปที่ 9 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองเป่าทำความสะอาด   
ไส้กรองอากาศรถยนต์ 

4.4  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 
        ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดทำโครงการวิจัย เรื ่องเครื ่องเป่าทำความสะอาด 
ไส้กรองอากาศรถยนต์ ซึ่งมีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลองดังต่อไปนี้ 

4.4.1 แบบบันทึกข้อมูลการทดลองเครื ่องเป่า 
ทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ โดยทำการเป่า 
ไส้กรองอากาศรถยนต์ด้วยแรงดันลมที่แตกต่างกัน กำหนด
แรงดันลมที่ใช้ในการทดลองที่ 3 บาร์ 5 บาร์ และ 7 บาร์ 
ตามลำดับ 

 4.4.2 ตารางแสดงผลการทดลองก่อนและหลังการ
เป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ โดยกำหนด
แรงดันลมที่ 3 บาร์ 5 บาร์ และ 7 บาร์ และใช้เวลาในการ
ทดลอง 3 นาที 

4.4.3 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
ทำการวิจัย 

    4.4.3.1 เครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศ
รถยนต์  

4.4.3.2 ไส้กรองอากาศ 
 4.4.3.3 ปั๊มลมแบบลูกสูบ 
 4.4.3.4 เกจวัดความดัน 
4.4.3.5 เครื่องช่ังน้ำหนักดิจิตอล 
 4.4.3.6 นาฬิกาจับเวลา 

4.5 ขั้นตอนการทดลองและเก็บผลข้อมูล 
       ผู้จัดทำโครงการวิจัยได้ดำเนินการทดลองใช้เครื่อง

เป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ โดยการนำ
เครื ่องมือที ่สร้างขึ ้นไปเก็บผลการทดลอง ซึ ่งมีลำดับ
ขั้นตอนดังต่อไปนี ้
       4.5.1 ขั้นตอนการทดลองและเก็บข้อมูล แสดงดัง

รูปที่ 10 

รูปที่ 10 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมลู 
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4.5.2 ขั ้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการทดลอง ได้ทำการทดลองและเก็บผลการทดลองกับ
เครื ่องเป่าทำความสะอาด ไส้กรองอากาศรถยนต์กับ
รถยนต์ที ่ใช้ในการทดลองแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ รถ
กระบะ และรถเก๋ง 

 4.5.2.1 ขั้นตอนการทดลองและเก็บข้อมูลกับรถ
กระบะ 

1) ทำการติดต ั ้งเคร ื ่องเป ่าทำความ
สะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ 

2) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเป่า
ทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ในการทดลอง 

3) ปรับแรงดันลมไปที่ 3,5,7 บาร์ และ
จับเวลาที่ 3 นาที 

4) ทำการชั่งน้ำหนักไส้กรองอากาศก่อน
ทำการทดลอง 

5) นำไส้กรองอากาศที่เตรียมไว้ในเครื่อง
เป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ 

6) เปิดสวิตช์เครื่องเป่าทำความสะอาดไส้
กรองอากาศรถยนต์ 

7) เก็บผลการทดลอง
8) เปลี ่ยนไส้กรองอากาศชนิดต่าง ๆ ที่

เตรียมไว้ในการทดลอง 
9) นำไส้กรองอากาศที่ผ่านการทำความ

สะอาดแล้ว มาชั่งน้ำหนักและจดบันทึก 
10) ปรับแรงดันลมไปที ่  3 บาร์ 5 บาร์

และ 7 บาร์ ทำซ้ำ 3 ครั้ง ท่ีเวลา 3 นาที 
11) นำผลที่ได้จากการทดลองของเครื ่อง

เป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์มาทำเป็นตาราง
เพื่อทำการสรุปผลการทดลอง 

  4.5.2.2 ขั้นตอนการทดลองและเก็บข้อมูลกับรถเก๋ง 
1) ทำการติดตั้งเครื่องเป่าทำความสะอาด

ไส้กรองอากาศรถยนต์ 
2) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเป่าทำ

ความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ในการทดลอง 
3) ปรับแรงดันลมไปท่ี 3,5,7 บาร์ และจับ

เวลาที่ 3 นาที 
4) ทำการชั่งน้ำหนักไส้กรองอากาศก่อนทำ

การทดลอง 
5) นำไส้กรองอากาศที่เตรียมไว้ในเครื ่อง

เป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ 

6) เป ิดสว ิตช ์ เคร ื ่องเป ่าทำความสะอาด
ไส้กรองอากาศรถยนต์ 

7) เก็บผลการทดลอง
8) เปลี่ยนไส้กรองอากาศชนิดต่าง ๆ ที่เตรียม

ไว้ในการทดลอง 
9) นำไส้กรองอากาศที่ผ่านการทำความสะอาด

แล้ว มาช่ังน้ำหนักและจดบันทึก 
10) ปรับแรงดันลมไปที่ 3 บาร์ 5 บาร์ และ 7

บาร์ทำซ้ำ 3 ครั้ง ท่ีเวลา 3 นาที 
11) นำผลที่ได้จากการทดลองของเครื่องเป่าทำ

ความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์มาทำเป็นตารางเพื่อทำ
การสรุปผลการทดลอง 

 4.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
        การวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้จ ัดทำโครงการวิจ ัยได้

ดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี คือ 
 4.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการออกแบบและ

สร้างเครื ่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ 
ผู้จัดทำโครงการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การบรรยาย
ประกอบความเร ียงเก ี ่ยวกับโครงสร ้างและลักษณะ
ส่วนประกอบข้อมูลทางเทคนิคของเครื ่องเป่าทำความ
สะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ 

 4.6.2 การหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื ่อง
เป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ 

      4.6.2.1 แบบบันทึกข้อมูลการทดลองเครื่อง
เป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ 

       4.6.2.2 แบบประเม ินประส ิทธ ิภาพการ
ทำงานของเครื ่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศ
รถยนต์ 

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการออกแบบและสร้างเครือ่งเป่าทำความสะอาด

ไส้กรองอากาศรถยนต์ 
    จากการออกแบบและสร้างเครื ่องเป่าทำความ
สะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม 
ทำจากเหล็กกล่องขนาด 1×1 นิ้ว ตัวเครื่องมีขนาด 51 × 51 
× 152 เซนติเมตร มีกระบอกลมนิวแมติกส์แบบกระบอกสูบ
ทางเดียว และมีวาล์วควบคุมทิศทาง แบบ 3/2 และ 5/2 
ควบคุมการทำงานของกระบอกสูบ และมีหัวเป่าลมเป็น
อุปกรณ์ที ่ใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศ
รถยนต์ และมีอุปกรณ์อื่น ๆ อีก เช่น ตู้เก็บฝุ่นละอองที่ทำ
จากสแตนเลส พัดลมดูดอากาศ แท่นยึดกรองอากาศที่มี
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ลักษณะเป็นแบบแผ่นวงกลม มีท่อดูดฝุ ่นละออง เป็น
อุปกรณ์ในการดูดฝุ่นจากไส้กรองอากาศรถยนต์และมีถัง
เก็บฝุ่นละอองอีกด้วย 
  5.2 ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องเป่าทำความสะอาด 
ไส้กรองอากาศรถยนต์ 

    5.2.1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการทำงาน
ของเครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ 

    จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพการทำงานของ
เครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ โดยทำ
การทดลองกับรถยนต์กระบะยี ่ห ้อ Toyota ร ุ ่น Vigo 
กำหนดแรงดันลมในการเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศ
รถยนต์ที ่ 3 บาร์ 5 บาร์ และ 7 บาร์ โดยทำการทดลอง
อย่างละ 3 ครั้ง และทำการบันทึกผลการทดลอง โดยใช้
แบบบันทึกผลการทดลองก่อนและหลังทำการเป่าลมทำ
ความสะอาดไส้กรองรถยนต์ 

    5.2.1.1 เปรียบเทียบผลการทดลองก่อนและ
หลังการเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ กระบะ
ยี่ห้อ Toyota รุ่น Vigo โดยใช้เครื่องเป่าทำความสะอาด  
ไส้กรองอากาศรถยนต์ และใช้แรงดันลมที่ 3 บาร์ 5 บาร์ 
และ 7 บาร์ และเวลาที่ใช้ในการลดลอง 3 นาที แสดงผล
ดังตารางที่ 1-3     

  ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการทดลองเป่าทำความ 
  สะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ กระบะยี่ห้อ 
  Toyota รุ่น Vigo ใช้แรงดันลมที่ 3 บาร ์

        จากตารางที่ 1 ผลการทดลองเป่าทำความสะอาด 
ไส้กรองอากาศรถยนต์ด้วยเครื ่องเป่า ทำความสะอาด 
ไส้กรองอากาศรถยนต์ โดยใช้แรงดันลมที่ 3 บาร์ เวลาที่ใช้
ในการทดลอง 3 นาที กับรถยนต์กระบะ 3 คัน ยี ่ห้อ 
Toyota รุ่น Vigo พบว่า ค่าเฉลี่ยน้ำหนักกรองอากาศก่อน
เป่าทำความสะอาด มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 721 กรัม และ
ค่าเฉลี่ยที่เป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ โดยใช้
เครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 713 กรัม และไส้กรองอากาศรถยนต์มีค่าเฉลี่ย
น้ำหนักลดลงที ่8 กรัม  

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบการทดลองเป่าทำความ 
 สะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ กระบะ 
 ยี่ห้อ Toyota รุ่น Vigo ใช้แรงดันลม 
 ที่ 5 บาร์  

        จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเป่าทำความสะอาดไส้
กรองอากาศรถยนต์ด้วยเครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรอง
อากาศรถยนต์ โดยใช้แรงดันลมที่ 5 บาร์ เวลาที่ใช้ในการ
ทดลอง 3 นาทีกับรถยนต์กระบะ 3 คัน ยี่ห้อ Toyota รุ่น 
Vigo พบว ่า ค ่า เฉล ี ่ยน ้ำหน ักกรองอากาศก ่อนเป่า 
ทำความสะอาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 713 กรัม และค่าเฉลี่ยที่
เป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ โดยใช้เครื่อง
เป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ มีค ่าเฉลี่ย
เท่ากับ 704 กรัม และไส้กรองอากาศรถยนต์มีค่าเฉลี่ย
น้ำหนักลดลงที่ 9 กรัม 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบการทดลองเป่าทำความ 
 สะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ กระบะ 
 ยี่ห้อ Toyota รุ่น Vigo ใช้แรงดันลมที่ 
 7 บาร์  

        จากตารางที่ 3  ผลการทดลองเป่าทำความสะอาด
ไส้กรองอากาศรถยนต์ด้วยเครื ่องเป่า ทำความสะอาด 
ไส้กรองอากาศรถยนต์ โดยใช้แรงดันลมที่ 7 บาร์ เวลาที่ใช้
ในการทดลอง 3 นาที กับรถยนต์กระบะ 3 คัน ยี ่ห้อ 
Toyota รุ่น Vigo พบว่า ค่าเฉลี่ยน้ำหนักกรองอากาศก่อน
เป่าทำความสะอาด มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 711 กรัม และ
ค่าเฉลี่ยที่เป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ โดยใช้
เครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 698 กรัม และไส้กรองอากาศรถยนต์มีค่าเฉลี่ย
น้ำหนักลดลงที่ 13 กรัม 

6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ผลการออกแบบและสร้างเครื ่องเป่าทำความ

สะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ มีล ักษณะเป็นรูปทรง
สี่เหลี่ยม มีขนาด 51 x 51 x 152 เซนติเมตร และทำประตู 
เปิด–ปิด ไว้ด้านหน้าของเครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรอง
อากาศรถยนต์ ด้วยแผ่นพลาสติกใส เพื่อการมองเห็นได้
ชัดเจน   

6.2 ผลการหาประสิทธิภาพการใช้งานเครื ่องเป่า 
ทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ พบว่า การเป่า 
ทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์กับรถยนต์กระบะ
ยี ่ห ้อ Toyota รุ่น Vigo กำหนดแรงดันลมในการเป่า 
ทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ที ่ 3 บาร์ 5 บาร์ 
และ 7 บาร์ โดยทำการทดลองอย่างละ 3 ครั้ง ใช้เวลาใน
การทดลอง 3 นาที และนำผลการทดลองก่อนและหลัง 
ทำความเป่าลมทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์มา
เปรียบเทียบกัน เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานแล้วนำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ผลการทดลองสรุปได้ว่าการเป่าทำ
ความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ โดยใช้เครื่องเป่าทำ
ความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ที ่แรงดัน 7 บาร์นั้น 
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อทำการเป่า
ทำความสะอาดไส้กรองอากาศเสร็จแล้ว มีฝุ ่นละออง
จำนวนมากที่ติดอยู่ที่ไส้กรองอากาศรถยนต์หลุดออกมา 
ทำให้อากาศสามารถไหลผ่านไส้กรองอากาศได้ด ีขึ้น 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 711 กรัม และค่าเฉลี่ยที ่เป่าทำความ
สะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ โดยใช้เครื่องเป่าทำความ
สะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 698 กรัม 
และไส้กรองอากาศรถยนต์มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักลดลงที่ 13 
กรัม ซึ่งจะมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับรถยนต์ใหม่มากท่ีสุด และ
ไส้กรองอากาศรถยนต์ใหม่มีน้ำหนัก อยู่ที่ 570 กรัม (สำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 วัสดุที ่นำมาใช้สร้างเครื ่องเป่าทำความสะอาด

ไส้กรองอากาศรถยนต์ควรหาวัสดุที ่ม ีความทนทานมี
น้ำหนักเบาไม่เป็นสนิมและมีราคาถูก เพื่อที่จะสามารถ
พัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ได้ 

 7.2 หัวเป่าลมทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ 
ควรมีหลายแบบสามารถนำมา ใช้เป่าทำความสะอาด 
ไส้กรองอากาศรถยนต์ได้หลาย ๆ  แบบ หลายขนาด เพื่อให้
สามารถเลือกใช้งานได้ตรงตามประเภทรถยนต์ 
 7.3 แท่นจับยึดไส้กรองอากาศรถยนต์ ควรจัดทำให้มี
เหมาะสมกับรถยนต์รุ ่นต่าง ๆ สามารถถอดออกและ
ปรับเปลี่ยนได้ตรงตามประเภทของรถยนต์ 
  7.4 ควรปรับปรุงพัฒนาเครื ่องเป่าทำความสะอาด 
ไส้กรองอากาศรถยนต์ ให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถ
จัดเก็บหรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย และสามารถนำไปใช้งานใน
สถานท่ีต่าง ๆ ได้ 

8. กิตติกรรมประกาศ
เครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ ฉบับนี้

สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็น
อย่างดียิ่งจากอาจารย์ถาวร ราชรองเมือง อาจารย์ว่าที่ร้อย
โทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ และว่าที ่เร ือตรีอนุสรณ์ 
ตวงกระสินธุ ์ ขอขอบพระคุณท่านผู ้เชี ่ยวชาญประเมิน
คุณภาพเครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ที่
ผ ู ้ศึกษาโครงการได้สร้างขึ ้นคือว่าที ่ร้อยโทชินภัทร  แก้ว 
โกมินทวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย อาจารย์ถาวร ราชรองเมืองอาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ว่าที่เรือตรี
อนุสรณ์  ตวงกระสินธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องกล 
ว ิทยาล ัยเทคนิคหนองคาย และนายพิษณุ จ ันทะคีรี 
หัวหน้าช่างประจำศูนย์บริการ บริษัท โตโยต้า หนองคาย 
จำก ัด และนายดนุสรณ์ ใจบ ุญ ห ัวหน ้าช ่างประจำ
ศูนย์บริการ บริษัท หนองคาย ฮอนด้า ออโตโมบิลจำกัด 
 ขอขอบพระคุณ ดร.วรวิทย์  ศรีตระกูล ผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และ
นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ  ผู ้อำนวยการวิทยาลัย 
เทคนิคหนองคาย และอาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนาม
มา ณ โอกาสนี้ 
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การพัฒนาเครื่องสับหญ้าเนเปียร์ 
Development of a Napier Grass Chopper 

สุรชาติ ปะวะละ1* สายชล ปัญจมาตย์2 ภักดี ดำเนินผล3 อดิศร อุทัยแพน4 พนม ทิพย์เหลือง5 
Surachati Pawala1* Saichon Panjamat2
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Phanom Thiplueang 5 

*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
*1 2 3 4 5 Department of Welding Technology, Mahasarakham Technical College, Institute of

Vocational Education: Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 
    การวิจัยเรื ่อง การออกแบบและสร้างเครื ่องสับหญ้า 
เนเปียร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องสับ
หญ้าเนเปียร์และทดสอบประสิทธิภาพ ในชุมชนบ้านสมศรี 
ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
9 ท่าน มีความคิดเห็นด้านการออกแบบและสร้างเครื่องสับ
หญ้าเนเปียร์สอดคล้องกันทุกประเด็น และผลการศึกษา
ความพึงพอใจของผู ้ใช้งานโดยรวมอยู ่ในระดับดีมาก 
มีค่าเฉลี ่ย 4.25 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ และบทสรุปของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ 
เข้าใจภูมิปัญญา เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีและร่วมกัน
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 

คำสำคัญ : การออกแบบและสร้าง, เครื่องสับหญ้าเน
เปียร ์

Abstract 
 The purpose of this study is research design 
and development of Napier Grass Chopper have 
a purpose to design and performance test of the 
Napier Grass Chopper in Ban Somsri Community 
Khok Ko Sub-district Mueang District Maha Sarakham 
Province under the mixed methodology. The statistics 
value, mean and standard deviation. The results 
of the research revealed that the 9 experts had a 
consistent opinion at a very good level of satisfaction 
with a mean of 4.25 and a standard deviation of 
0.85. The conclusion of this research was understanding 
wisdom, access to knowledge  technology and 
together to develop innovations for the occupation 
of people in the community.   

Keywords: Developed a Napier, Grass Chopper 
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1. บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

       ประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เสริมด้านประกอบอาชีพเกษตรกร เลี้ยงวัว ซึ่งเกษตรกร
ปลูกหญ้าเนเปียร์ ไว้เป็นอาหารในการเลี้ยง เพราะมีโปรตนีสูง 
โดยใช้วิธีการสับด้วยมีด ซึ่งต้องใช้แรงงานคนและต้องใช้
เวลานาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คิดสร้างเครื่องสับหญ้าเนเปยีร์
ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและลดภาระการใช้แรงงานคน ประหยัดเวลา
ประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถสับหญ้าเนเปียร์ได้จำนวนมาก  
มีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรเลี ้ยงวัว ทำให้มีรายได้แก้ปัญหาความ
ยากจนได้เป็นอย่างดี 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบสร้างเครื่องสับหญ้าเนเปยีร์
2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครือ่งสับหญ้าเนเปียร์

3. ขอบเขตการวิจัย
เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ ที่ออกแบบสร้างขึ้นผ่านเกณฑ์

การประเมินจากผู ้เช ี ่ยวชาญ จำนวน 9 คน เป็นครู 
อาจารย์ จากสถานศึกษา จำนวน 5 คน เป็นเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม และผู้ที่มีส่วนสำคัญในบริบท
ของพื้นที่ จำนวน 4 คน

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
4.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

4.1.1 การศึกษาข้อม ูลล ักษณะทางกายภาพ
เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ 

4.1.2 การศึกษาข้อมูลการออกแบบและสร้าง
เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ 

4.1.3 การศึกษาข้อมูลระเบียบวิธีวิจัย โดยศึกษา
จากเอกสารการทำวิจัย วารสารงานวิจัย และตำรางานวิจัย
ต่าง ๆ  

4.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
       คณะผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบ

เจาะจงจากผู้ประสบการณ์จำนวน 9 ท่าน ดังนี ้
4.2.1 ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านการออกแบบชิ ้นส่วน

วิศวกรรมต้องมีประสบการณ์สอนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
มีคุณสมบัติวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี จำนวน 5 คน 

4.2.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรกร เลี้ยงวัว มี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 4 คน 

4.3 ออกแบบและสร้างเคร่ืองสับหญ้าเนเปียร์ 
4.3.1 ศึกษาข้อมูลซึ ่งผ ู ้ว ิจ ัยได้ศ ึกษาข้อมูลที่

จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสร้าง 
1) ศึกษาคุณลักษณะของวัสดุที ่จะนำมา

ใช้ในการสร้างจะต้องมีความเหมาะสม
2) ศึกษาถึงทฤษฎี หลักการออกแบบการ

ติดตั ้งอุปกรณ์ ขนาด รูปร่างและน้ำหนักต้องมีความ
เหมาะสม

3) ลักษณะโครงสร้างคงทนแข็งแรง
4) มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ตลอดจน

การเก็บและบำรุงรักษาง่าย
5) ศึกษาระเบียบ วิธีการวิจัย การหาคณุภาพ

การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผลการวิจัยจากตำรา และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 4.3.2 การออกแบบและเขียนแบบ 
      นำแบบของเครื ่องสับหญ้าเนเปียร์ที ่ได้

ออกแบบและเขียนเสร็จแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุง
แก้ไข  
        4.3.3 ดำเนินการสร้างเครื ่องสับหญ้าเนเปียร์ 

ต้นแบบ โดยพิจารณาว่าเครือ่งที่สร้างขึ้นจะตอ้งตอบสนอง
วัตถุประสงค์ 
        4.3.4 ทดลองใช้งาน โดยนำเครื่องที่สร้างขึ้นมา

ทดสอบการใช้งานว่าสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
และแก้ไขปรับปรุงในส่วนท่ีไม่สมบูรณ์ 

       4.3.5 ได้เครื ่องสับหญ้าเนเปียร์ที ่สมบรูณ์ เพื่อ
นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

4.4 สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 2 แบบ คือ แบบการสร้างเครื ่องสับหญ้า      
เนเปียร์และแบบการสร้างแบบประเมินคุณภาพของเครื่อง 
        วิธีออกแบบชุดโครงสร้างให้กะทัดรัดเพื่อสะดวก

ในการเคล ื ่อนย ้าย และม ีความแข ็งแรงทนทานไม่
สั ่นสะเทือน ให้เหมาะสม มีความปลอดภัย ให้สามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
        การออกแบบและสร้างเครื ่องสับหญ้าเนเปียร์ 

คณะผู ้วิจัยได้ออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพของ
เครื่อง  
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4.4.1 การสร้างแบบประเมินความสอดคล้อง
โดยผู้เชี่ยวชาญมีขั้นตอนดังน้ี 

1) ศึกษาข้อมูลในการสร้างเครื ่องมือใน
การวิจัยจากเอกสารวิชาการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง 
การออกแบบ และการใช้งาน ตลอดจนการสัมภาษณ์กลุ่ม
ของช่างผู ้ชำนาญการ เพื ่อสรุปความคิดเห็นและเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2) ร ่างแบบประเม ิน  โดยใช้ข ้อม ูลที่
รวบรวมได้จากการศึกษาข้อมูล  

3) นำเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ
และนำมาปรับปรุงแก้ไข 

4) ดำเนินการสร้างแบบประเมิน
5) ลักษณะของแบบประเมินความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพของเครื่องสับหญ้าเนเปียร์  
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลแบบประเมิน
ความคิดเห็น แบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 
กำหนดน้ำหนักคะแนน (Weight) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบ ี ่ ยง เบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)  ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยนั้น แปลความหมายโดยใช้
หลักเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม  ศรี
สะอาด. 2535 : 100) 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีระดับคุณภาพควรปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีระดับคณุภาพพอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีระดับคณุภาพด ี
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีระดับคณุภาพดมีาก 
ตอนท่ี 2 เป็นคำถามปลายเปิดสำหรับผูต้อบแบบประเมิน 
แสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิหรือใหข้้อเสนอแนะต่าง ๆ 

6) นำไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากการประเมนิ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน 

4.5 ทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ

ประเมินคุณภาพซึ่งข้อมูลจากกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 
9 คน โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็น เสร็จแล้ว นำไป
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  

4.6 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
        ผู ้วิจัยนำผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมา

วิเคราะห์ตามวิธ ีการทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้

4.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้ค่าสถิติ 
ร้อยละ 

4.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องของ
เครื่องที่สร้างขึ้นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เชี ่ยวชาญ โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ผู ้วิจัยได้ใช้การหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
มาเป็นสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ ่งในการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean)   

4.6.3 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะทั่วไป วิเคราะห์
โดยการสรุปความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ  

5. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบหาประสิทธภิาพ

เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คน จากคนใน
ชุมชน จำนวน 4 คน จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
จำนวน 5 คน ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผล ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่ว ไปด้านอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ 9 คน ประกอบ
อาชีพรับราชการ จำนวน 5 คน อาชีพเกษตรกร จำนวน 4 
คน ทุกท่านมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ถึง 30 ปี 

ภาพที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ด้านอาชีพผู้เชี่ยวชาญ 
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2) ข้อมูลทั่วไปด้าน วุฒิการศึกษา ผู้เช่ียวชาญทั้ง 9 ท่าน
จบการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 5 คน จบการศกึษา
ระดับมัธยมศึกษา 4 คน 

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้าน 
วุฒิการศึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

3) ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเครื ่องสับหญ้า
เนเปียร์ ข้อมูลที่ได้จากการทดลองสับหญ้าเนเปียร์โดยให ้
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน เป็นคนในชุมชนที่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์ จำนวน 4 คน เป็นคนที ่ม ีความร ู ้หรือ
ประสบการณ์ด้านการออกแบบสร้างนวัตกรรมเพื่อการ
ประกอบอาชีพ จากสถาบันการศึกษาจำนวน 5 คน 
ประเมินประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ปรากฏผล ดังนี้ 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินประสทิธิภาพ และการ
ออกแบบสร้างของผู้เชี่ยวชาญ 

จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู ้เชี ่ยวชาญ 9  แสดงคน 
ความคิดเห็นด้านการออกแบบสร้างเครื ่องสับหญ้า  

เนเปียร์ สอดคล้องกันที่ค่าเฉลี่ย 4.2 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.89 แสดงความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพ 
ของเครื่องสับหญ้าเนเปียร์ สอดคล้องกันที่ค่าเฉลี่ย 4.3 มี
ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานที ่ 0.81 และมีค่าเฉลี ่ยความ
คิดเห็นทั้ง 2 ด้านที่  4 .25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 
สร ุปว ่า เคร ื ่องส ับหญ้าเนเปียร ์ม ีประสิทธ ิภาพตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญ 

6. สรุปผลการวิจัย
จากการคณะผู ้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและพัฒนา

เครื่องสับหญ้าเนเปียร์เพื่อลดแรงงานคน และทำให้การสบั
หญ้าเนเปียร์ได้ปริมาณมาก และลดเวลาการทำงานโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ ่งได้ทดสอบสับหญ้าเนเปียร์โดยให้
ผู ้เชี ่ยวชาญประเมินด้านการออกแบบสร้าง และด้าน
ประส ิทธ ิภาพการใช ้งาน และรวบรวมข ้อม ูล  สรุป
ผลการวิจัย จากผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 9 คน แสดงความ 
พึงพอใจ ด้านการออกแบบสร้างเครื ่องสอดคล้องกันที่
ค่าเฉลี ่ย 4.20 มีส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานที่  0.89 แสดง
ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ การใช้งานของเครื ่อง
สอดคล้องกันที่ค่าเฉลี่ย 4.30  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.81 โดยมีค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจทั ้ง  2 ด้าน ที่ 4.25 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 สรุปได้ว่าเครื ่องสับหญ้า  
เนเปียร์ที่สร้าง และพัฒนามีประสิทธิภาพสามารถใช้งาน
ได้ดีแก้ปัญหาการสับหญ้าด้วยมือลดแรงงานคนลดเวลา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสามารถนำไปใช้
ในชุมชนบ้านสมศรี ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ด้วยบทสรุปของงานวิจัยคือร่วมกันพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 

ภาพที่ 3-4 ทดสอบหาประสิทธภิาพเคร่ืองสบัหญ้าเนเปียร์ 
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7. ข้อเสนอแนะ
เครื่องสับหญ้าเนเปียร์สรา้งและพัฒนาด้วยเทคโนโลยทีี่

เหมาะสม ประหยัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดภาระการ
ใช้แรงงานคน ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถ
สับหญ้าเนเปียร์ได้จำนวนมาก มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใน
การเลี้ยงวัวขนาดย่อย ซึ่งถ้ามีการขยายการเลี้ยงวัวขนาด
ใหญ่ขึ้น ควรมีการพัฒนาให้มีขนาดเครื่องที่มีขนาดใหญ่
ขึ้นไปด้วย 

8. เอกสารอ้างอิง
บุญชม  ศรีสะอาด .การวิจัยเบื้องต้น.  กรุงเทพฯ :

       โรงพิมพ์สุรีริยาสาส์น ,  2543 . 
รัตนะ บัวสนธ ์.วิธีการเชิงผสมผสานสำหรับการวิจัย 

 และประเมิน. กรุงเทพฯ  :จุฬาลงกรณ์  
       มหาวิทยาลัย, 2555. 

นายวัชมา โพธิ์ทอง.(2564).การออกแบบและพัฒนา 
 เคร่ืองตัดสับหญ้าเนเปียร์ สำหรับฟาร์ม 
 เลี้ยงโคในประเทศ ชนิดขับเคลื่อนด้วย 
 ตัวเองขนาดเล็ก. การค้นคว้าแบบอิสระ 
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ 
 วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน. 
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อุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์สำหรับเครื่องเจียระไนราบ 
Jig and Fixture for Ejector Pin with Surface Grinders 

สมรรถชัย บุญโพธิ์1* ทองหล่อ พามนตรี2 โสวัตร ประพันธมิตร3  ฐิติรัตน์ ลีชีทวน4  ทศพร อินทะนิน5

Samatthachai Boonpho1* Thonglaw Pamontree2 Sowat Prapanthamit3

Thitirat Leeshetoan4 Totsaporn Inthanin5

*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พมิพ์ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอด็ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
*1 2 3 4 5 Department of Mold and Die Technology, Roiet Vocational College, Institute of Vocational Education:

Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 
     การวิจัยเรื ่อง การสร้างอุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ้ง
แม่พิมพ์สำหรับเครื่องเจียระไนราบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
สร้างอุปกรณ์ช่วยในการจับยึดเข็มกระทุ้งสำหรับเครื่อง
เจียระไนราบ 2) ศึกษาหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วย
ในการจับยึดเข็มกระทุ้งสำหรับเครื่องเจียระไนราบ โดยมี
วิธีการดำเนินการวิจัยดังนี ้ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการ
ทำงาน 2) ออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ้ง 3) 
กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4) กำหนดเครื่องมือท่ี
ใช้ในการดำเนินการวิจ ัย 5) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจัย สรุปค่าประเมินประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการด้านแม่พิมพ์ที่มี
ประสบการณ์ในการสร้างแม่พิมพ์มากกว่า 5 ปี ขึ ้นไป 
และผู้ใช้งานแม่พิมพ์ในสถานประกอบการ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ อุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ ้งแม่พิมพ์
สำหรับเครื ่องเจียระไนราบ และแบบประเมินคุณภาพ 
ผลการวิจัย พบว่าอุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ ้งแม่พิมพ์
สำหรับเครื่องเจียระไนราบมีคุณลักษณะตรงตามที่ผู ้วิจัย
กำหนดและการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี ่ยวชาญ
พบว่าอุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์สำหรับเครื ่อง
เจียระไนราบที่สร้างขึ ้นสามารถใช้งานได้จริงและมีค่า
ประเม ินเฉล ี ่ยรวม 3.75 อย ู ่ ในระด ับดี  เป ็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานอุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์สำหรับเครื่อง
เจียระไนราบ อยู่ในระดับมาก 

คำสำคัญ : เข็มกระทุ้ง, อุปกรณ์จับยึด, เครื่องเจียระไนราบ 

Abstract 
    The researchers created ejector pins 
mold of clamping device for surface 
grinder. The purpose of this research were: 
1) to create ejector pins mold of clamping
device for surface grinder. 2) to study the 
efficiency of ejector pins mold of clamping 
device for surface grinder. The research 
methods are as follows: 1) study of working 
problems 2) design and create ejector pins 
of clamping device 3) determine the 
population and sample 4) determine the 
research instruments 5) data collection. 
The results were found that: the ejector 
pins mold of clamping device for surface 
grinder was practical and with a total mean 
rating of 3.75, at a good level, based on 
purpose and assumptions.  

Keywords : ejector pins, clamping device, surface 
grinder 
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1. บทนำ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมดา้นการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้

มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างมาก คณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมลู
ในการผลิตเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์  ในส่วนของการเจียระไน
เพื่อให้ได้ขนาดต่าง ๆ ตามต้องการ จากบริษัทเอ็น เค 
เม็คคาทรอนิกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ต้องใช้แม่พิมพ์ใน
การผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก  โดยแม่พิมพแ์ต่
ละตัวต้องใช้เข็มกระทุ้งเพื่อดันปลดชิ้นงานเป็นจำนวน
มากและมีขนาดต่าง ๆ กัน จากการสอบถามปัญหาจาก
ผู้ปฏิบัติงานในการเจียระไนเข็มกระทุ้งเพื่อนำไปใช้งาน 
พบว่าในการเจียระไนแต่ละครั้งมีความยุ่งยากในการ 
จับยึดเนื่องจากมีขนาดเล็กและมีความยาวที่แตกต่างกัน  
ซึ่งต้องใช้เวลาในการจับยึดเข็มกระทุ้งนานและต้องปรับ
ระยะโต๊ะจับยึดของเครื่องเจียระไนให้ได้ตามขนาด โดย
สามารถจับยึดได้ทีละ 1 ตัว ต่อการการเจียระไน 1 ครั้ง  
 จากปัญหาที่กล่าวมาขั้นต้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิด
ที่จะแก้ปัญหาการสูญเสียเวลาในขั้นตอนการผลิตเข็ม
กระทุ้ง โดยการสร้างอุปกรณ์ช่วยจับยึดเข็มกระทุ้งขึ้นมา
ใหม่  โดยสามารถจับยึดเข็มกระทุ้งได้พร้อมกัน 5 ตัว   
ต่อการเจียระไน 1 ครั้ง และสามารถปรับระดับความสูง
ตามความยาวของเข็มกระทุ้งขนาดต่าง ๆ ได้ เพื่อเพิ่ม
ปริมาณในการผลิตเข็มกระทุ้งและลดเวลาการผลิตของ
กระบวนการเจียระไนเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยในการจับยึดเข็มกระทุ้ง

สำหรับเครื่องเจียระไนราบ 
     2.2 เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยในการ
จับยึดเข็มกระทุ้งสำหรับเครื่องเจียระไนราบ 

3. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
3.1 อุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์สำหรับเครื่อง

เจียระไนราบ มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยจากการประเมิน
ประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่ต่ำกว่า 3.00 อยู่ในระดับ
ดี สามารถจับยึดเข็มกระทุ้งได้ 5 ตัว ต่อการเจียระไน 
1 ครั้ง 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี)
4.1 ตัวแปรต้นคืออุปกรณ์ช่วยในการจับยึดเข็มกระทุ้ง

แม่พิมพ ์

    4.2 ตัวแปรตามคือประสิทธิภาพของการเจียระไนเขม็
กระทุ้งแม่พิมพใ์นแต่ละครั้ง 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
5.1  ศึกษาสภาพปัญหาการทำงาน  คณะผู้วิจัยได้

ศึกษาข้อมูลในการผลิตเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์ ในส่วนของการ
เจียระไนเพื่อให้ได้ขนาดต่าง ๆ ตามต้องการ จากบริษัท 
เอ็น เค เม็คคาทรอนิกส์ จำกัด อำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา ในส่วนของโรงงานผลิตแม่พิมพ์ KF5 
 จากการสอบถามปัญหาพบว่า ในการเจียระไนเข็ม
กระทุ้งแม่พิมพ์ให้ได้ขนาดตามต้องการ ปัจจุบันในโรงงาน
สามารถจับยึดเข็มกระทุ้งได้ 1 ตัว ต่อการเจียระไน 1 ครั้ง 
ซึ่งยังขาดอุปกรณ์ในการจับยึดเพื่อใช้ยึดกับโต๊ะของเครื่อง
เจียระไนราบที่สามารถจับยึดได้มากกว่า 1 ตัว ทำให้เกิด
ความล่าช้าในการผลิตเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์ ส่งผลต่อการ
ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ต้องใช้แม่พิมพ์ในการผลิตต้องล่าช้า
ไปด้วย 
 5.2 ออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ้ง
แม่พิมพ์ คณะผู ้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากปัญหาและได้
ออกแบบโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 5.2.1 ดำเนินการออกแบบอุปกรณ์จับยึดเข็ม
กระทุ้งแม่พิมพ์ ให้สามารถจับยึดได้ครั้งละ 5 ตัวต่อการ
เจียระไน 1 ครั้ง 

 5.2.2 เจียระไนปรับขนาดเหล็ก SKD-52 ให้ได้
ตามแบบใน Drawing  

 5.2.3 นำเหล็ก SKD-52 มาทำร่องที่ตัว และร่อง 
LOCK หัว EJECTOR หรือร่องวางหัว ELECTOR PIN ที่
เครื่อง WIRE CUT  

 5.2.4 นำเหล็ก SKD-52 มาทำการเจาะรูให้ได้
ตามแบบที่เครื่อง NC  

 5.2.5 นำเหล็ก SKD-52 ที ่ผ ่านการเจาะรูจาก
เครื่อง NC มาทำการต๊าปเกลียว  

 5.2.6 ประกอบส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์จับยึดเข็ม
กระทุ้งแม่พิมพ์ โดยนำฝาครอบกับฐานมาประกอบเข้า
ด้วยกัน 

5.3  กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 5.3.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผลิตแมพ่มิพ์

ในบริษัท เอ็น เค เม็คคาทรอนิกส์ จำกัด จำนวน 50 คน 
 5.3.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงาน

ประจำโรงงานผลิตแม่พิมพ์ KF5 บริษัทเอ็น เค เม็คคา
ทรอนิกส์ จำกัด จำนวน 5 คน 
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 5.4  กำหนดเครื ่องมือที ่ใช้ในการดำเนินการวิจั ย 
คณะผู ้วิจัยได้ดำเนินออกแบบและสร้างแบบประเมิน
ประสิทธิภาพอุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์สำหรับ
เครื่องเจียระไนราบ  เป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) 
5 ระดับโดยมีความหมายต่าง ๆ ดังนี้ คือ  

 5.4.1 คำนวณหาค่าเฉลี ่ย (Mean) ของผลการ
ประเมินโดยการใช้สูตร 




=X

 =   ค่าเฉลี่ย 
  =   ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

 =   จำนวนข้อมูลทั้งหมด 
 5.4.2 คำนวณหาค่าส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) ของผลการประเมินโดยใช้สูตร
ดังนี ้

( )
( )1nn

n
.D.S

22

−

−
=

.D.S  =   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  =   ข้อมูลแต่ละจำนวน 
n  =   จำนวนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 
 5.2.1 ผู ้จัดทำได้ใช้ใบตรวจสอบ (Check-lists) 

และนาฬิกาจับเวลา   
 5.2.2  ทำการจับเวลาชิ้นงานตัวอย่างดังกล่าว

เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบก่อน-หลัง เพื่อทำการปรับปรุง
แก้ไข 

ภาพที่ 6.1 อุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์ที่สร้างขึ้น 

6. ผลการวิจัย
จากผลการดำเนินงาน คณะผู้วิจัยได้ผลิตอุปกรณ์จับ

ยึดเข็มกระทุ ้งแม่พิมพ์สำหรับเครื ่องเจียระไนราบ ซึ่ง
สามารถจับยึดเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์ได้พร้อมกัน 5 ตัว ตาม
วัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ และได้แสดงตารางบันทึกผลการ
ทดลองเปรียบเทียบกับอุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ้งแบบเดิม
กับอุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์ท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ตาม
ตารางที่ 6.1 และ 6.2 และผลการประเมินประสิทธิภาพ
จากผู้เช่ียวชาญ ดังตารางที่ 6.3 

ตารางที่ 6.1  แสดงเวลาการเจียระไนเพื่อผลิตเข็มกระทุ้ง 
 แม่พิมพ ์โดยการจับยึดเข็มกระทุ้งแบบเดมิ 

ตารางที่ 6.2  แสดงเวลาการเจียระไนเพื่อผลิตเข็มกระทุ้ง 
 แม่พิมพ ์โดยการใช้อุปกรณ์จับยดึเข็ม 
 กระทุ้งทีส่ร้างขึ้นใหม่ 
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ตารางที่ 6.3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 และความหมายของประสิทธิภาพด้านการ  
 ใช้งานจากผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

 จากตารางที่ 6.3 พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพ
อุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์สำหรับเครื่องเจียระไน
ราบ มีค่าเฉลี่ยรวม 3.75 อยู่ในระดับดี 

7. สรุปผลการวิจัย
1. อุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ ้งแม่พิมพ์สำหรับเครื ่อง

เจียระไนราบที่สร้างขึ้น สามารถจับยึดเข็มกระทุ้งได้ 5 ตัว 
ต่อการเจียระไน 1 ครั้ง   

2. อุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ้งสำหรับเครื ่องเจียระไน
ราบที ่สร้างขึ ้น  มีประสิทธิภาพจากการเปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการผลิตเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์แบบเดิมกับแบบ
ใหม่ที่สร้างขึ้น เช่น สามารถเจียระไนลดขนาดเข็มกระทุ้ง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร จำนวน 5 ตัว 
ลดลง 20 ไมครอน โดยใช้เวลาเพียง 50 วินาที โดยขณะที่
แบบเดิมใช้เวลาถึง 560 วินาที 

8. อภิปรายผลการวิจัย
การสร้างอุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ ้งสำหรับเครื ่อง

เจียระไนราบ เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในการใน
การจับยึดเข็มกระทุ้งบนเครื ่องเจียระไนราบ ในการลด
เวลาในการเจียระไนเข็มกระทุ้งในส่วนของโรงงานผลิต
แม่พิมพ์ของ บริษัท เอ็น เค เม็คคาทรอนิกส์ จำกัด จาก
กระบวนการวิจ ัย กลุ ่มตัวอย่างที ่ ใช้ในการวิจ ัยเป็น
พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว ซึ่งหากใช้กลุ่มตัวอย่างที่
ยังไม่มีความรู้ด้านแม่พิมพ์อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าใน
ตารางที่บันทึกผลไว้ ผลการจากการวิจัยทำให้ลดเวลาใน
การเจียระไนเข็มกระทุ้ง เป็นการเพิ่มปริมาณการผลิตได้ 
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เครื่องปลูกอ้อยชำข้อระบบอัตโนมัติ 
Automatic Sugarcane Planting Machine 

ชกร พลหาญ1* พิริยา พลหาญ2 กิรติ พลหาญ3 สุนทร วีระเดชลิกุล4 พงศกร อุ่นสุพรรณ์5 
Chakorn Phonharn*1 Piriya Polhan2 Kirati Phonharn3 Soontorn Weeradeachlikul4 

Phongsakorn Unsuphan5 
*1 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
3 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 

*1 4 5 Department of Mold and Die Technology, Institute of Vocational Education: Center Region 1
2 Department of Electrical Technology, Institute of Vocational Education: Northeastern Region 2
3 Department of Automotive Technology, Institute of Vocational Education: Northern Region 3 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้าง
เครื่องปลูกอ้อยชำข้อระบบอัตโนมัต ิ2) ทดสอบประสทิธิภาพ
ของเครื่องปลูกอ้อยชำข้อระบบอัตโนมัติ 3) ศกึษาเปรียบเทียบ
อัตราการปลูกอ้อยชำข้อระหว่างการใช้แรงงานคนกับ
เครื่องปลูกอ้อยชำข้อระบบอัตโนมัติ จากการศึกษา พบว่า 
การออกแบบและสร้างเครื่องปลูกอ้อยชำข้อระบบอัตโนมัติ  
มีขนาดที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คือ 
ขนาด 1.5 เมตร กว้าง 1 เมตร และสูง 1 เมตร ระบบลำเลียง
พันธุ์อ้อยใช้ระบบลำเลียงแบบตามแรงโน้มถ่วง โดยให้พันธุ์
อ้อยเคลื่อนที่ตามน้ำหนักและแรงดีดของแขนหมุนป้อน 
เพื่อให้ได้ระยะห่างระหว่างต้นอ้อยชำในระยะ 30 เซนติเมตร 
สามารถป้อนพันธุ์อ้อยได้อัตโนมัติ โดยกำหนดเง่ือนไขต้อง
ใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 20-30 แรงม้า ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 
พบว่า อัตราทดของเฟืองขับและเฟืองตามที่เหมาะสมสำหรับ
ระบบป้อนและลำเลียงกล้าอ้อย คือ อัตราทด 1:2 องศา ที่
ใช้ในการตั้งถาดบรรจุพันธุ์อ้อยกับแนวราบที่เหมาะสมคือ 20 
องศา และผลการทดลองอัตราการปลูกอ้อยชำข้อ ระหว่าง
เครื ่องปลูกอ้อยชำข้อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน
พบว่าเครื่องปลูกอ้อยสามารถปลูกอ้อยชำได้เฉลี่ย 40.33 
ต้น/นาท ีถ้าใช้แรงงานคนจะได้ 6.33 ต้น/นาที เครื่องปลูก
อ้อยชำข้อสามารถลดเวลาได้ถึงร้อยละ 85.12 สามารถลด
การใช้แรงงานคนได้ถึง 6 เท่า โดยนำไปใช้ทดแทนแรงงานคน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ : อ้อย, อ้อยชำข้อ, เครื่องปลูกอ้อย 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) 

To design and construct an automatic 
sugarcane planting machine, 2) To Study 
efficiency of the cultivator machine and, 3) 
To comparative study of sugarcane planting 
rates with machine and man power. The 
results of this study show that the system 
is suitable for the size of 1.5 meters, one 
meter wide and one meter high, and good 
for 20-30 hp tractors. Sugarcane seedlings 
were carried with a gravity roller conveyor 
system than plants with arm of machine for 
distance of plants 30 cm. The results of the 
research found that was an automatic sugar 
cane cultivator machine which condition 
set was gear driven ratio 1:2, angle of trays 
20 degrees it can be operated effectively 
with sugarcane seedlings. The experimental 
of a sugarcane cultivator machine was 
sugarcane seedlings planted 40.33 Stalk/min. 
If the average cost of a worker is 6.33, the 
land area of a one minute plantation will 
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reach 85.12%, and the use of labor force 
will be reduced to 6 probably. 

Keyword : Cane, Sugar cane, Planting machine 

1. บทนำ
อ้อยเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยเพราะเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายรายใหญ่

เป ็นอ ันด ับ 2 ของโลกนอกจากนั ้นอ ้อยย ังเป ็นพืช

อุตสาหกรรมที่มีผู ้เกี ่ยวข้องมากมายในทุกระดับตั้งแต่

ระดับไร่นาถึงโรงงานน้ำตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

อื่น ๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าไม้อัดกระดาษ เอทานอล สุรา

และผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น อุตสาหกรรมนี้มีส่วนช่วย

สร้างงานได้มากกว่า 1 ล้านคนโดยปีการผลิต 2555/56 

ประเทศไทยมีพื ้นที ่ปลูกอ้อยประมาณ 9.5 ล้านไร่มี

ผลผลิตอ้อยสูงถึง 100 ล้านตันคิดเป็นมูลค่าจากการ

จำหน่ายน้ำตาลประมาณ 180,000 ล้านบาทโดยไม่รวม

มูลค่าของผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น ๆ  ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

ได้อีกนับแสนล้านบาท (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ

น้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรม, 2557) 

 ปัจจุบันการปลูกอ้อยมีความเสี่ยงในขั้นตอนการปลูก 

ช่วงนี้มีความเสี่ยงคือฝนแล้งทำให้ตอไม่งอก หรือฝนตก

มากทำให้ตอเน่า ไฟไหม้นอกฤดูเปิดหีบทั้ง 3 กรณีจะเกิด

ความเสียหายทั้งหมดและทำให้ชาวไร่ต้องปลูกอ้อยใหม่

หรือปลูกซ่อมอ้อยบริเวณพื้นที ่อ้อยเกิดความเสียหาย 

ดังนั้น การปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูงนั้นควรมีการปลูกซ่อม 

และจะต้องปลูกซ่อมภายใน 20 วันหลังปลูก เพื่อให้อ้อยที่

ปลูกซ่อมเจริญเติมโตทันอ้อยปกติ (ทิตินัย เทียมแย้ม. 

ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ และคณะ, 2556)   

 การปลูกและซ่อมอ้อยด้วยข้อตาเป็นวิธีที่นิยมใช้ใน

การปลูกซ่อมอ้อยเพราะประหยัดท่อนพันธุ์ หน่ออ้อยจาก

ข้อตาจะงอกทั้งหมด ลดปัญหาวัชพืช ช่วยในการขยาย

อ้อยพันธุ ์ได้เร็วขึ ้น เพิ ่มความสามารถในการไว้ตอและ

ผลผลิตอ้อย แต่อย่างไรก็ตามการปลูกซ่อมอ้อยด้วยข้อตา

ยังไม่มีเครื ่องมือในการย้ายกล้าอ้อยจากถุงเพาะชำลง

แปลงอ้อย จึงต้องใช้แรงงานคนในการย้ายกล้าอ้อยลง

แปลงทำให้เกิดความล่าช้าและมีค่าใช้จ่ายที่สูง อีกทั้งยัง

ต้องทันต่อฤดูกาลปลูกอ้อยอีกด้วย (นวัตกรรมเพื่อการเกษตร, 

2561) 

 จากความสำคัญข้างต้น ทำให้ทราบถึงความจำเป็นของ

การปลูกซ่อมอ้อยด้วยข้อตา ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่

สำคัญต่อเกษตรกรไร่อ้อยในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

 ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบและสร้างเครือ่งปลกู

อ้อยชำข้อระบบอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถปลูกซ่อมอ้อยชำ

ข้อได้ทันต่อฤดูกาลปลูกอ้อย และลดการใช้แรงงานคนเพื่อ

ช่วยเหลือเกษตรกร ช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกรให้ดีขึ้น  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อออกแบบและสร้าง

เครื่องปลูกซ่อมอ้อยด้วยข้อตา โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ

คือ 

 2.1 ออกแบบและสร้างเครื ่องปลูกอ้อยชำข้อระบบ

อัตโนมัติ 

 2.2 ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปลูกอ้อยชำข้อ

ระบบอัตโนมัติ 

 2.3 ศ ึกษาเปรียบเทียบอัตราการปลูกอ้อยชำข้อ

ระหว่างการใช้แรงงานคนกับเครื่องปลูกอ้อยชำข้อระบบ

อัตโนมัติ 

3. ขอบเขตงานวิจัย
3.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปลูก

อ้อยซ่อมอ้อยด้วยข้อตาเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องปลูก

อ้อยชำข้อระบบอัตโนมัติ 

 3.2 ขนาดแรงม้าของรถแทรกเตอร์อยู่ระหว่าง 20-30 

แรงม้า 

3.3 ใช้ระยะห่างในการปลูกไม่เกิน 30 เซนติเมตร 

3.4 การปลูกเป็นแบบ 1 แถว 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
ออกแบบเครื่องปลูกอ้อยสำหรับปลูกอ้อยชำข้อ ที่มี

ระบบลำเลียงพันธุ์อ้อยอัตโนมัติ โดยกำหนดแถวปลูกพันธุ์

อ้อยจำนวน 1 แถว เครื ่องปลูกสามารถปรับระยะปลูก

ด้วยการเปลี่ยนอัตราทดของเฟือง และปรับองศาถาด

บรรจุพันธุ์อ้อยเพื่อศึกษาระยะการปรับองศาของถาดปลูก

ที่เหมาะสม 
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5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 การกำหนดเง่ือนไขและการออกแบบ
 เครื่องปลูกซ่อมอ้อยชำด้วยข้อด้วยระบบอัตโนมัติ

เป็นการออกแบบให้เหมาะสำหรับการปลูกซ่อมอ้อยชำ

ด้วยข้อตา โดยมีเง่ือนไขในการออกแบบเครื่อง ดังนี ้

 5.1.1 ระยะห่างในการปลูกระหว่างต้นอ้อยชำ

เท่ากับ 30 เซนติเมตร 

5.1.2 แถวปลูกซ่อมอ้อยเป็นแบบ 1 แถว 

 5.1.3 ระบบลำเลียงกล้าพันธุ์ต้องสามารถป้อน

ได้อัตโนมัติและป้อนทีละ 1 กล้าพันธุ์อ้อยต่อแถว 

5.1.4 สำหรับการศึกษานี้ ใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 

3 ซึ่งเป็นพันธ์ที่นิยมปลูกมากในลำดับต้น ๆ ของจังหวัด

สกลนคร เป็นตัวอย่างการศึกษา 

5.1.5 เครื่องมีขนาดกะทัดรัด 

 5.1.6 มีผู้ปฏิบัติงานและควบคุมการทำงานของ

เครื่อง 1 คน 

5.1.7 ต้นกำลังของเครื่องปลูกซ่อมอ้อยชำด้วย

ข้อตามาจากรถไถขนาด 20-30 แรงม้า 

5.2 การออกแบบระบบลำเลียงกล้าพันธุ์ 
 จากการศ ึกษาระบบลำเล ียง 7 ระบบ ว ิธ ีที่

เหมาะสมสำหรับระบบลำเลยีงกล้าพันธุ์ คือ ระบบลำเลียง

แบบตามแรงโน้มถ่วง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกระบบ

ลำเลียงแบบตามแรงโน้มถ่วง ลักษณะการลำเลียงเป็นการ

ลำเลียงโดยให้กล้าพันธุ์เลื่อนไปบนถาดบรรจุที่เอียงทำมุม

กับแนวราบบังคับให้ป้อนกล้าพันธุ์ทีละ 1 กล้าพันธุ์ผ่าน

ล้อปล่อย 

ภาพที่ 1 ภาพทิศทางของการลำเลียงพันธุ์อ้อย 

5.3 การออกแบบระบบป้อนพันธุอ์้อย 

 5.3.1 การควบคุมอัตราป้อนของพันธุ ์อ้อยใช้

แขนหมุนป้อน โดยมีการตั้งค่าอัตราป้อนตามความยาว

ของการปลูกพันธุ์อ้อย โดยมีระยะห่างระหว่างต้นอ้อย 30 

เซนติเมตร เมื่อล้อส่งกำลังหมุน จะส่งกำลังไปที่แขนหมุน

ป้อนพันธุ์อ้อยมีลักษณะเป็นยางกากบาทเพื่อป้อนพันธุ์

อ้อย โดยจะป้อนทีละ 1 ต้น 

 5.3.2 เมื่อพันธุ์อ้อยถูกปล่อยจากแขนหมุนป้อน 

ตำแหน่งของชุดขุดจะอยู่ตำแหน่งสูงสุดเพื่อรอรับพันธุ์อ้อย 

 5.3.3 หลังจากพันธุ์อ้อยถูกบรรจุลงในชุดขุด ชุด

ขุดจะเคลื่อนไปยังตำแหน่งเหนือผิวดิน 

 5.3.4 เมื่อถึงตำแหน่งปลูก ชุดขุดจะเจาะลงใน

ดินพร้อมเปิดปากขุดเพื่อปล่อยพันธ์ุอ้อยลงปลูก 

 จากการออกแบบระบบป้อนพันธุ์อ้อย สามารถ

ออกแบบระบบป้อนพันธุ์อ้อยของเครื่องปลูกซ่อมอ้อยชำ

ข้อตา ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 ภาพระบบป้อนพันธุ์อ้อย 

 5.4 การออกแบบระบบขับเคลื ่อนและการสร้าง
เคร่ือง 

 5.4.1 การขับเคลื ่อนจะใช้ต้นกำลังจากรถไถ

ขนาด 20-30 แรงม้า ลากเครื่องปลูกซ่อมอ้อยชำข้อตา 

โดยจะมีล้อขับอยู่ด้านล่างของเครื่องซึ่งจะต้านกับดินทำให้

เกิดการหมุนเป็นตัวขับเคลื่อนกลไกลต่าง ๆ 

 5.4.2 เมื่อล้อขับเคลื่อนที่แล้วจะส่งกำลังผ่านโซ่

เพื่อไปขับเคลื่อนกลไกลต่าง ๆ ของระบบ 

 จากการออกแบบระบบต่าง ๆ แล้วสามารถออกแบบ

เครื่องปลูกซ่อมอ้อยชำข้อตา ดังภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 แบบเคร่ืองปลูกซ่อมอ้อยชำข้อ 
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5.4.3 โครงสร้างเครื่องปลูกซ่อมอ้อยชำข้อตา 

5.4.3.1 เครื ่องทำจากเหล็กกล่องและ

เหล็กแผ่น 

5.4.3.2 เคร ื ่องม ีความยาวขนาด 1.5 

เมตร กว้าง 1 เมตร และสูง 1 เมตร 

5.4.3.3 ถาดบรรจุพ ันธ ุ ์อ ้อยม ีล ูกกลิ้ ง

ติดตั้งท่ีบริเวณพื้นของถาด 

5.4.3.4 ล้อขับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

โต 300 มิลลิเมตร 

5.4.3.5 การเคลื่อนที่ของท่อลำเลียงและ

ปากขุดใช้ระบบส่งกำลังจากโซ่ 

5.4.3.6 อุปกรณ์ต่อพ่วงทำจากเหล็กแผ่น

หนา 15 มิลลิเมตร เพื่อเพิ่มความแข็งแรง 

5.5 การทดสอบประสิทธิภาพ 

 สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ

เครื ่องปลูกซ่อมอ้อยชำข้อที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้นนี้ 

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง คือ ความเร็วเชิงเส้นของท่อลำเลยีง 

แขนหมุนป้อนและชุดเฟืองทด โดยจะต้องสัมพันธ์กัน ซึ่ง

จะเป็นตัวช้ีถึงความสามารถในการทำงาน (ต้น/นาที) หรือ

หมายถึงจำนวนอ้อยพันธ์ุที่ปลูกได้ 

 5.5.1 พันธุ์อ้อยชำข้อตา ใช้ส่วนของข้อของลำ

อ้อยที่มีตา 1 ตาและมีปมรากที่อยู ่บนข้ออ้อยดังกล่าว 

นำมาเพาะชำในถุงพลาสติกสีดำหรือแปลงเพาะชำ โดย

วัสดุเพาะชำมีด ิน ทราย และขุยมะพร้าวผสมเข้ากัน 

จากนั้นตัดหรือซอยลำออกเป็นข้อตาเดียวแล้วพักไวใ้นร่ม 

วางฝังข้อตาลงในถุงข้อละ 1 ถุง ว่างถุงเพาะชำไว้ที่ร่มหรือ

ที่พรางแสงเมื่อข้อตาเริ ่มงอกเป็นหน่อลดน้ำสัปดาห์ละ 

1-2 ครั ้ง ใช้เวลาประมาณ 50-60 วันหรือเมื ่อหน่ออ้อย

งอกและมีใบ 3-5 ใบแล้วจึงย้ายไปปลูกและซ่อมในไร่ออ้ย

ตามปกติ 

 5.5.2 การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ

เครื ่องปลูกซ่อมอ้อยชำข้อ ทดสอบโดยการปรับเปลี่ยน

อัตราทดของเฟืองขับและเฟืองตาม เพื่อหาอัตราทดที่

เหมาะสมในการปลูกอ้อยพันธุ์ให้ได้ระยะห่างระหว่างต้น

อ้อย 30 เซนติเมตร พันธุ์อ้อยที่ใช้ปลูกทดลองคือ อ้อย

พันธุ์ขอนแก่น 3 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจังหวัดสกลนคร อัตราทด

ของเฟืองขับและเฟืองตามที่ใช้ทดสอบคือ 1:2 1:3 2:1 

และ 3:1 

 5.2.3 ทดสอบหาระดับองศาของถาดบรรจุพันธุ์

อ้อยที่เหมาะสมโดยทดสอบที่ระดับองศา 20 30 และ 45 

กับแนวราบ  

5.6 ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการปลูกอ้อย 

 ทดสอบอัตราการปลูกอ้อยชำข้อ ระหว่างการ

ปลูกด้วยแรงงานคนเปรียบเทียบกับการปลูกอ้อยชำข้อ

ด้วยเครื่องปลูกซ่อมอ้อยชำข้อระบบอัตโนมัติ  

6. ผลการวิจัย
จากการทดสอบขีดความสามารถในการปลูก เวลาที่ใช้

ในการปลูก ระยะห่างระหว่างพันธุ์อ้อยที่ปลูก รวมไปถึงราคา

ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบแรงงานคนกับเครื่องปลูกซ่อม

อ้อยชำข้อตาดังภาพท่ี 4 และมีผลการวิจัย ดังตารางที่ 1 

ภาพที่ 4 เคร่ืองปลูกซ่อมอ้อยชำข้อ 

ภาพที่ 5 ทดลองเคร่ืองปลูกและหาประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 1 ตารางผลการทดลองปรับอัตราทดเฟืองขับ

และเฟืองตาม 

ตารางที่ 2 ตารางผลการทดลองปรับองศาถาดบรรจุ

พันธุ์อ้อย 

ตารางที่ 3 ตารางเปร ียบเทียบการปล ูกอ้อยชำข้อ

ระหว่างเครื่องปลูกอ้อยชำข้อระบบอัตโนมัติ

กับแรงงานคน 

7. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพการ

ทำงานของเครื ่องปลูกอ้อยชำข้อระบบอัตโนมัติ พบว่า

พันธุ์อ้อยชำข้อที่เหมาะสมในการนำมาปลูกมีอายุระหวา่ง 

50 - 60 วัน ขนาดของเครื่องที่เหมาะสม คือมีความยาว 

1.5 เมตร กว้าง 1 เมตร และสูง 1 เมตร ต่อพ่วงกับรถ

แทรกเตอร์ขนาด 24 แรงม้า ระบบลำเลียงพันธุ์อ้อยใช้

ระบบลำเลียงแบบตามแรงโน้มถ่วงและป้อนโดยใช้แขน

หมุนป้อน เพื่อป้อนพันธุ์อ้อยลงหัวขุดได้อย่างแม่นยำ การ

ปรับอัตราทดที่เหมาะสมอยู่ที่อัตราทดเฟืองขับและเฟือง

ตามเท่ากับ 2:1 ต้นอ้อยที่ปลูกได้ระยะ 30 เซนติเมตร 

และการปรับองศาถาดบรรจุพันธุ ์อ้อยที่เหมาะสมอยู่ใน

ระดับ 20 องศากับแนวราบ อัตราการปลูกอ้อยชำข้อของ

เครื่องปลูกอ้อยชำข้อระบบอัตโนมัติสามารถปลูกอ้อยชำ

ข้อได้เฉลี่ย 40.33 ต้น/นาที ถ้าใช้แรงงานคนจะได้ 6.33 

ต้น/นาที เครื ่องปลูกอ้อยชำข้อสามารถลดเวลาได้ถึง 

85.12 % ลดการใช้แรงงานคนได้ถึง 6 เท่า   

8. อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาและสร้างเครื่องปลูกอ้อยชำข้อด้วยระบบ

อัตโนมัติจะเป็นการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกซ่อม

อ้อยชำข้อให้ทันตามฤดูกาลปลูกอ้อยและลดค่าใช้จ่าย

สำหรับเกษตรกร โดยจุดเด่นของเครื่องปลูกอ้อยชำข้อ

ระบบอัตโนมัติสามารถปลูกอ้อยชำข้อด้วยระบบลำเลียง

พันธุ์อ้อยอัตโนมัติ ใช้ผู้ควบคุมเครื่องจักร 1 คน ปลูกอ้อย

ชำได้เฉลี่ย 40.33 ต้น/นาที สามารถลดจำนวนแรงงานได้

ถึง 6 เท่า เป็นทางเลือกในการปลูกซ่อมอ้อยและเป็น

แนวทางในการพัฒนาเพื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

อีกทั้ง ยังสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรที่ปลูกอ้อย 

โดยสามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยซึ่งก่อให้เกิดรายได้มากยิ่งขึ้น

อีกทางหนึ่ง 

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ควรมีการพัฒนาชิ้นส่วนบางชิ้นของเครื ่องปลูก

ซ่อมอ้อยชำด้วยข้อตาระบบอัตโนมัติ ให้ได้มาตรฐานและ

สามารถหาซื้ออะไหล่ตามท้องตลาดได้ 

 9.2 ในการพัฒนาและสร้างครั้งต่อไปควรพัฒนาระบบ

ป้อนพันธุ ์อ้อยให้สามารถป้อนได้อัตราที ่สูงขึ ้นเพื ่อลด

ระยะเวลาในการปลูก 

 9.3 ควรมีการพัฒนาต่อยอดเครื่องปลูกซ่อมอ้อยชำ

ด้วยข้อระบบอัตโนมัติให้ถึงระดับอุตสาหกรรม และในเชิง

พาณิชย์ 
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การออกแบบและสร้างเครื่องพยุงช่วยฝึกเดิน  
Designing and Creating a Walking-Assistant Exercise Machine 

ศรายุทธ ทองอุทัย1 พิพัฒน์  ทุกข์สูญ2 ฐิติพงษ์  วุฒิพงษ์3 กรรณภรรท  ประสงค์ทรัพย์4

ปรรณวัฒน์ ทองสวัสดิ์5  
Sarayut Thonguthai1 Pipat Tooksoon2 Thitiphong Wutthipong3 Kannaphaat Prasongsab4

Panawat Tongsawat5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พมิพ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
*1 2 3 4 5 Department of Mold and Die Technology, Samutsongkhram Technical College,

 Institute of Vocational Education : Center Region 5 

บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื ่อออกแบบและสร้าง
เคร ื ่องพย ุงช ่วยฝ ึกเด ิน  (Exercise Walking) และหา
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพยุงช่วยฝึกเดิน โดย
เครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลการออกแบบและสร้าง
จากผู ้เชี ่ยวชาญที ่เกี ่ยวข้องกับการออกแบบและสร้าง
จำนวน 5 ท่าน และข้อมูลด้านการทดลองหาประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์ ณ โรงพยาบาล จากทีมเจ้าหน้าที่ส่วนงาน
การพยาบาลและกายภาพบำบัด ด้วยแบบประเมิน
ประสิทธิภาพที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.93 และแบบประเมิน
ด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาล ผลการศึกษาด้านการ
ออกแบบ ขนาดโครงสร้างของอุปกรณ์และเครื ่องมือ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ระดับปานกลาง (3.40) ด้านความ
แข็งแรง คงทน ของโครงสร้างของอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ความคิดเห็นอยู่ระดับมาก (3.80) ออกแบบชุดระบบส่ง
กำลังของเครื่องความคิดเห็นอยู่ระดับมาก (4.20) การ
ออกแบบชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ การประกอบ การขนย้าย 
การติดตั้งความคิดเห็นอยู่ระดับมาก (4.00) ขนาดและ
ความเร็วของรอบมอเตอร์ความคิดเห็นอยู่ระดับมาก 
(3.80) ความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้ รอกสลิง การรับ
น้ำหนัก ความแข็งแรงของลวดความคิดเห็นอยู่ระดับมาก 
(4.00) ราคาต้นทุนในการจัดหาวัสดุ วัสดุการสร้างมีความ
เหมาะสมต่อการใช้งานความคิดเห็นอยู่ระดับมาก (3.80) 
ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ระบบ Safety ความ
คิดเห็นอยู่ระดับมาก (3.80) ความเหมาะสมและความ

ปลอดภัยของอุปกรณ์ที่สวมใส่ ความคิดเห็นอยู่ระดับมาก  
(4.00) และแบบประเมินจากโรงพยาบาลพบว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกประเด็นประกอบด้วย (1) ขนาดโครงสร้าง
ของอุปกรณ์  2 ( ) ความซับซ้อนในการใช้เคร ื ่องม ือ 3 ( ) 
อุบัติการณ์ (4) เครื่องมือมีความพึงพอใจและมั่นใจในการใช้ 
(5) รูปร่างสวยงาม (6) สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยได้จริงตาม
หลักการพยาบาล (7) ท่านได้คำแนะนำและวิธีการใช้จาก
ผู ้ผลิตอย่างเข้าใจก่อนการใช้งาน (8) มีการพิจารณา
ผลข้างเคียงและความเสี ่ยงของผู้ป่วย (9) ประโยชน์ที่
ได้รับจากเครื่องมือชนิดนี้ (10) ผู้รับบริหารและผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจเครื่องมือชนิดนี้ หลังจากดำเนินการเสร็จ
ได้นำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) เพื่อให้สำหรับผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว 

คำสำคัญ : เครื่องพยุงช่วยฝึกเดิน, เครื่องช่วยคนพิการ, 
เครื่องออกกำลังกายผู้ป่วยใช้งาน 

1. Abstract
2. The objective of this research is To design and

build exercise walking support (Exercise Walking) 
and determine the performance of the exercise 
walking support by tools for collecting design and 
building data from experts and experimental data 
at the hospital from the nursing and physical 
therapy team with a tool with a confidence value 
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of 0.93 and a hospital safety assessment form
design study results The structural dimensions of 
the equipment and tools were average (3.40) for 
the strength and durability of the structure of the 
equipment and tools. High feedback (3.80) High 
feedback powertrain design (4.20) Design of various 
components, assembly, transport, installation of 
feedback is high (4.00) Size and speed of rotation. 
Motor feedback is very high (3.80)  Safety of 
equipment used, wire rope hoist, load bearing 
The strength of the feedback wire is very high 
(4.00), the cost of procurement costs. The 
building materials are suitable for use. Comments 
are high (3.80), electrical safety, Safety systems 
feedback is high (3.80). The suitability and safety 
of wearing equipment (buoyancy suits). High level 
(4.00) And the assessment form from the hospital 
found that it was at the highest level. All issues 
consisted of 1) the size of the device structure 2) 
the complexity of using the tool 3) the risk 
(incidence) in the use of the tool 4) satisfaction 
and confidence. In Use 5) Beauty, appearance, 
appearance 6) Can be a device to help care for 
the rehabilitation of patients according to actual 
principles 7) You are given advice and how to use 
it. 8) The health benefits, side effects and risks of 
the patient are taken into account. 9) The 
benefits you get from this device. Satisfied with 
this tool. After the process was completed, it was 
delivered to Ban Phaeo Hospital. (Public 
Organization) to provide for patients already. 

Keywords : walking aids, walking aids, exercise 
aids for patients 

1. บทนำ
ผู้ป่วยท่ีมีความบกพร่องในด้านการควบคุมการทรงตัว

การเดิน หรือกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ผู ้สูงอายุที่มีสภาวะ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือผู้ที่เคยประสบ

อุบัติเหตุ มีการบาดเจ็บทางด้านร่างกาย มีอาการป่วยจาก
โรคหลอดเลือดสมอง หรือจากโรคอื ่น  ๆ ที ่มีผลทำให้
ร่างกายเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต มีความจำเป็นจะต้องออก
แรงกล้ามเนื้อ หรือทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
กล้ามเนื ้อในส่วนที ่อ่อนแอกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ 
ในส่วนของอุปกรณ์กายภาพบำบัดก็จะช่วยในการบำบัด
และฟื้นฟูการทำงานของอวัยวะและกล้ามเนื้อต่าง ๆ ให้
สามารถกลับมาใช้งานเป็นปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อุปกรณ์
กายภาพบำบัดมีส่วนช่วยดูแลการเคลื่อนไหวร่างกายให้
อยู ่ในท่าทางที่ถูกต้อง การใช้อุปกรณ์อีกทั้งยังช่วยลด
อาการบาดเจ็บในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้ค่อย ๆ 
กลับมาหายเป็นปกติ การเลือกใช้งานอุปกรณ์กายภาพบำบัด
แต่ละชนิดจำเป็นต้องเลือกขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่
ต้องการใช้งาน เนื่องจากอุปกรณ์ที่พอดีกับร่างกายจะช่วย
ให้พยุงกล้ามเนื้อให้อยู่ในลักษณะที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น
อุปกรณ์ช่วยพยุงข้อไหล่หลวม อุปกรณ์พยุงแขน อุปกรณ์
พยุงเข่า ที่จะต้องปรับขนาดให้เหมาะสมกับรูปร่างของ 
แต่ละบุคคล เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของอวัยวะบางส่วน
และป้องกันกระดูกผิดรูปในกรณีที่ผู้ป่วยต้องพักฟื้นหลัง
การผ่าตัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยรักษาอาการปวดของ
กล้ามเนื้อที่ไม่ได้เกิดการอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ แต่
เป็นการปวดของกล้ามเนื้อเนื่องจากการใช้งานหนักมาก
เกินไป ไม่ว ่าจะเป็นอาการเส้นเลือดขอด ขาบวมตึง
เนื ่องจากยืนต่อเนื ่องเป ็นเวลานาน อาการปวดหลัง
เนื ่องจากแบกของหนัก เป็นต้น  (Draovitch P. study 
2544) การรักษาทางกายภาพบำบัด เป็นการให้การ
ป้องกันส่งเสริม รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย 
วิธีหนึ่งคือการช่วยเหลือผู้ป่วย ได้ฝึกฝนการเคลื่อนไหว
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อให้ช่วยเหลือตัวเองได้ในการ
ทำกิจวัตรประจำวัน และดำรงชีวิตอยู่ในสังคม โดยเป็น
ภาระแก ่ครอบครัวและสังคมน้อยที ่ส ุด แต ่การทำ
กายภาพบำบัดในโรงพยาบาลนั้น มีเครื่องกายภาพบำบัด
ฝึกเดินนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง และโรงพยาบาล
ที่อยู่ในชุมชนเล็ก ๆ ที่ต้องการจะทำกายภาพบำบัด ต้องการ
ฟื้นฟูสมถรรถภาพการเดิน และการควบคุมการทรงตัว 
หรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อขา ไม่สามารถเข้าถึงเครื่อง
กายภาพบำบัดฝึกเดินที่มีราคาสูงได้ (Wiliam D.et al. 
2544) (T.sota และทีมงาน 2546) 
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     ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนำเสนอการออกแบบ และสร้างเครื่อง
พยุงช่วยฝึกเดิน หรือ Exercise Walking โดยแนวคิดการ
ออกแบบเครื ่องพยุงช่วยฝึกเดินที ่มีระบบการทำงาน
สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดินจะใช้ในการช่วงพยุงให้
ผู้ป่วยสามารถทรงตัวยืนและเดินได้ ภาพรวมเครื่องพยุง
ช่วยฝึกเดิน หรือ Exercise Walking เป็นอุปกรณ์ที ่ใช้
สำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในด้านการควบคุมการ  
ทรงตัว การเดิน หรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อขา Exercise 
Walking จัดเป็นอุปกรณ์ช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการฟื้นฟู
และสามารถกลับไปช่วยเหลือตนเองได้ตามเดิม อย่างไรก็
ตามการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินไปนาน ๆ หรือการเลือกใช้
อุปกรณ์ช่วยเดินท่ีไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบ
ในแง่ลบต่อผู้ป่วยได้ เป็นเหตุใหก้ารใช้ Exercise Walking 
จะตอบโจทย์สำหรับผู ้ป ่วยที ่ไม่ม ีความเสี ่ยงของโรค
ร้ายแรงด้านสมอง การใช้งานควรมีนักกายภาพบำบัด 
หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือดูแลการใช้งาน
อย่างใกล้ชิด พร้อมติดตามและประเมินผลของการใช้
อุปกรณ์ช่วยเดินของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ (Draovitch P. 
study, 2544 (Wiliam D.et al.,2544) 

2. จุดประสงค์
2.1 เพื่อออกแบบและสร้างเครื ่องพยุงช่วยฝึกเดิน

(Exercise Walking) 
      2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพยุง
ช่วยฝึกเดิน (Exercise Walking) 

3. สมมติฐานการศึกษา
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพยุงช่วยฝึกเดิน

(Exercise Walking) อยู่ระดับดีขึ้นไป 

4. ขอบเขตของงานวิจัย
ในการวิจ ัยการสร้างเครื ่องกายภาพบำบัดผู ้ป่วย

กล้ามเนื้ออ่อนแรงในครั้งนี้ ผู ้ศึกษาโครงการได้กำหนด
ขอบเขตการศึกษาโครงการไว้ 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ
และการสร้างเครื่องพยุงช่วยฝึกเดิน (Exercise Walking) 
และด้านการหาประสิทธิภาพเครื ่องพยุงช่วยฝึกเดิน 
(Exercise Walking) โดยมีรายละเอียดจำแนกได้ดังนี้ 

    4.1 ด้านการหาประสิทธิภาพการออกแบบเครื่องพยุง
ช่วยฝึกเดิน (Exercise Walking) ดำเนินการโดยการใช้
แบบมาตรประมาณค่า  (Rating Scale) สอบถามจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
     4.2 การออกแบบและสร้าง เครื ่องพยุงช่วยฝึกเดิน 
(Exercise Walking) ใช้  1 เครื่อง ต่อ  1 คน รับน้ำหนักได้ 

250 กิโลกรัม ความเร็วรอบเครื่อง  0 ถึง  45 รอบ /นาที
ขนาดเครื่อง 1000x2000x2500 mm  

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
การออกแบบเคร ื ่องพย ุงช ่วยฝ ึกเด ิน  (Exercise

Walking) 
     5.1 แนวคิดในการออกแบบเครื ่องพยุงช่วยฝึกเดิน
(Exercise Walking)  จากการศ ึกษาร ูปแบบการเดิน
หลังจากผู้ป่วยผ่านการบำบัดมานั้นพบว่ามี 2 ส่วนสำคัญที่
จำเป็นในการฝึกเดินด้วยโครงช่วยฝึกเดิน คือ (1)การยก
และพยุงน้ำหนัก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระจากการที่กล้ามเนื้อ
ของผู้ป่วยยังมีความแข็งแรงไม่มากพอที่จะเดินด้วยตัวเอง 
(2) การป้องกันการหกล้มซึ่งช่วยเสริมความมั่นใจในการ
เดิน ช่วยให้ผู้ป่วยกล้าที่จะเดินมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อการ 
ฝึกเดินและท่าทางการเคลื่อนไหว ต้องเสมือนการเดินปกติ 
ดังนั ้น จึงได้ออกแบบโครงช่วยฝึกเดินที ่มีระบบพยุง
น้ำหนัก โดยมีเสื้อ Safety และใช้รอกสลิงฟ้า (Electric 
Winch) เป็นตัวช่วยในการพยุงน้ำหนัก และมีมอเตอร์เป็น
ตัวกำลังในการหมุนชุดการเดิน (Ferber R, Davis IM, Hamill 
J et.al, 2551) 
     5.2 การออกแบบกลไกและหลักการทำงานการใช้
อุปกรณ์ร่วมกัน 2 ตัว คือ อุปกรณ์สำหรับพยุงตัวผู้ป่วย 
และอุปกรณ์ช่วยจัดท่าทางการเดินของขา ซึ่งมีการใช้เพื่อ
ปร ับปร ุงแก้ไขให้ม ีประสิทธ ิภาพการทำงานมากขึ้น
โครงสร้างของเครื ่องออกกำลังกายแบบ Elliptical ที่
พัฒนาและปรับปรุงการเคลื่อนที่ให้เหมือนมนุษย์ และใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยในการส่งกำลังในการขยับขา
ผู้ป่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้ 
 5.3 การออกแบบชุดพยุงผู้ป่วยเพื่อรับน้ำหนักของ
ผู้ป่วยโดยการใช้รอกสริงไฟฟ้าแบบมีเบรกล๊อค ขนาด
กำลังรอกสริงไฟฟ้า เป็นมอเตอร์ขนาด 220V หมุนสอง
ทาง ขนาดลวดสริง 6 มิลลิเมตร สามารถรับน้ำหนักได้ 250 
กิโลกรัม 
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รูปที ่1 โครงสร้างเคร่ืองพยุงช่วยฝึกเดิน 
(Exercise Walking) 

     การทดลองเคร ื ่องพยุงช ่วยฝึกเด ิน (Exercise 
Walking)       
     อุปกรณ์ช่วยจัดท่าทางการเดินของขาอุปกรณ์เสริม
กำลังที ่ช่วยให้ผู ้ป่วยสามารถฝึกเดินแบบก้าวขึ้นบันได 
หรือว่ิงได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า พร้อมกับจัดท่วงท่าการเดิน
ที่เหมาะสม และอุปกรณ์ยกตัวผู้ป่วย อุปกรณ์พยุงน้ำหนัก
ผู ้ป่วยเพื ่อป้องกันการล้มหรือเข่าทรุดระหว่างการทำ
กายภาพบำบัด โดยการทำงานของนวัตกรรมดังกล่าว 
เริ่มจากการให้ผู้ป่วยขึ้นไปยืนบนแท่นฝึกเดินพร้อมสวม
สายรัดพยุงน้ำหนักและจับราวหัดเดินให้กระชับ จากนั้น 
ระบบจะฝึกผู้ป่วยให้ก้าวเดินอย่างช้า ๆ คล้ายกับการก้าว
ขึ้นบันไดในลักษณะวงรี เนื่องจากผลการศึกษาวิจัยพบว่า
การฝึกเดินแบบก้าวขึ้นบันได จะช่วยกระตุ้นการทำงาน
ของกล้ามเนื้อขาได้ดีกว่าฝึกการเดินในแนวระนาบ ทั้งนี้ 
ผู ้ป่วยควรฝึกเดินอย่างต่อเนื ่องและสม่ำเสมอโดยเฉลี่ย 
10-30 นาทีต ่อวัน เพื ่อกระตุ ้นการทำงานของระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อขาให้ฟื้นตัวได้เร็วยิ่งข้ึน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที ่เก ี ่ยวข้อง  Website ที่

เกี่ยวข้องกับการทำกายภาพบำบัด 
2) ร ่างเครื ่องมือแบบประเม ินค่าความเหมาะสม

สอดคล้องของเครื่องพยุงช่วยฝึกเดิน 
3) นำมาคำนวณค่าความเชื ่อมั ่นของเครื ่องมือ โดย

เลือกข้อที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.8 ขึ้นไป 

4) ปรับปรุงแก้ไข และทำหนังสือเชิญผู ้เชี ่ยวชาญ
สำหรับประเมิน 

  การวิจัย และวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลชัดเจน 
1) ค้นหารายชื่อผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ

โดยมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป จำนวน   5 ท่าน  
ประกอบด้วย 

 -       นาย ธงชัย ใจหาญ หัวหน้าช่างศูนย์เครื ่องมือ
แพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

 -        น.ส.จรัสศรี จันทร์วงษ์ ผู้ช่วยพยาบาลธุรการศนูย์
เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาล-บ้านแพ้ว 

 -       นาย ฉัตรชัย บัวสอน หัวหน้าฝ่ายผลิต บริษัท C 
Motive จำกัด 
       - นาย สมบูรณ์ ถ ุงเง ิน ผ ู ้บร ิหารบริษ ัท WSJ 

Machine Mold and Part 
2) ประสานงานก ับสถานประกอบการเพ ื ่อเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญมาประเมินค่าความสอดคล้อง เหมาะสมของ
เครื่องกายภาพบำบัด 

3) ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
4) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คำนวณ โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

6. ผลการวิจัย
6.1 วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อออกแบบและสร้างเครื่อง

พยุงช่วยฝึกเดิน (Exercise Walking) 
     การสร้างที่เครื ่องหรืออุปกรณ์ใช้สำหรับผู้ป่วยที ่มี
ความบกพร่องในด้านการควบคุมการทรงตัว การเดิน หรือ
อ่อนแรงของกล้ามเนื ้อขา Exercise Walking จัดเป็น
อุปกรณ์ช่วยส่งเสริมให้ผู ้ป่วย มีการฟื้นฟูและสามารถ
กลับไปช่วยเหลือตนเองได้ตามเดิม อย่างไรก็ตามการใช้
อุปกรณ์ช่วยเดินไปนาน ๆ หรือการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วย
เดินที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อ
ผู้ป่วยได้ เพื ่อความปลอดภัยต่อการใช้งานที่มีคุณภาพ  
มากขึ้น โดยดำเนินการสร้างประกอบตามลำดับขั้นตอนใน
การออกแบบด้วยโปรแกรมเขียนแบบ 3  มิติ เพื่อช่วยใน
ออกแบบปรับประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้วทำการทดลอง
หาประสิทธิภาพ เพื ่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
เครื่องพยุงช่วยฝึกเดิน 
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     ขัน้ตอนการออกแบบเครื่องพยุงช่วยฝึกเดิน (Exercise 
Walking) 
      ในการออกแบบครั้งนี้ได้ใช้โปรแกรม Solid Work ใน
การออกแบบชิ้นงาน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นใน
การทำงานสูงมาก คือ สามารถที่จะทำงานมากมายหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานที ่ต้องขึ ้นเป็น  Solid หรือ 
Surface ก็มีเครื่องที่รองรับเป็นอย่างดี เมื่อสร้างชิ้นงาน
เสร็จเรียบร้อยก็สามารถที่จะประกอบช้ินงานได้ใน Mode 
ของชุดคำสั่ง Assembly รวมทั้ง ผู้ต้องการ Drawing ของ
ชิ้นงาน ก็เพียงลากชิ้นงานมาวางในใบงานแล้วขนาดจะ
มองเห็นได้ว่าผู้ใช้งานสามารถที่จะประหยัดเวลาในการ
ทำงาน 
 ลักษณะการทำงานโปรแกรม Solid Work ปัจจุบันมี
โปรแกรมด้าน CAD มากมายหลายโปรแกรมให้เลือก 
ใช้งาน แต่โปรแกรมที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือโปรแกรม 
AutoCAD เพราะว่าเป็นโปรแกรมเขียนแบบโปรแกรมแรก
ที่ถูกนําเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และ
อยู่กับวงการเขียนแบบมายาวนาน ขณะนี้ก็ยังถือว่าเป็น
อันดับหนึ่งในการเขียนแบบ 2 มิติอยู่ แต่ถ้ากล่าวถึงการ
เขียนแบบ 3 มิติ โปรแกรม AutoCAD ใช้งานค่อนข้างยาก
เพราะต้องจดจําคําสั่งและขั้นตอนจํานวนมาก ดังนั้น จึงมี
การพัฒนาโปรแกรมด้าน CAD สําหรับงาน 3 มิติเพื่อ 
ใช้งานได้ง่ายขึ้น ซึ่งโปรแกรม Solid works ก็เป็นโปรแกรม
หนึ่งที่ถูกพัฒนา และนิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
      Solid works เป็นโปรแกรมเขียนแบบและออกแบบ
ที ่ถ ูกพัฒนาขึ ้นมาเพื ่อใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และออกแบบช้ินส่วนเครื่องกล 3 มิติ
ซึ่งมีฟังก์ช่ันการใช้งาน ดังนี ้

1. การสร้าง Part Solid ใช้วิธีการและเทคโนโลยีของ
Surface Modeling (NURBS) Assembly modeling 
สามารถประกอบชิ้นส่วน 3 มิติได้เร็วขึ้น โดยมีขนาดของ
ไฟล์เล็กลง และใช้หน่วยความจําน้อยDrawing สร้าง 
Drawing 2 มิติจาก 3 มิติโดยอัตโนมัติและบันทึกไฟล์กลาง 

2. Simulation ใช้ทดสอบการเคลื่อนที่และตรวจสอบ
หาชิ้นส่วนที่ขัดกัน Animator สร้างภาพเคลื่อนไหวแสดง
การทํางานของชิ้นส่วน หรือเครื่องจักรกล และสามารถ
บันทึกไฟล์เป็น *AVI (ไฟล์วีดิโอ) 

3. การใช้งานอ่ืน ๆ เช่น การวิเคราะห์ไฟไนตเ์อลเิมนต์
เบื้องต้น 

      6 .2 เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพยุง
ช่วยฝึกเดิน (Exercise Walking) 

ตารางที่ 1 แสดงการหาประสิทธิภาพตามเงื่อนไข 1 
ความสูง

ข้อ
เหวี่ยง 

จากฐาน
(In) 

ความโต
ข้อ

เหวี่ยง 
(In) 

ระยะ
ก้าว 

(mm) 

ความ
สูงขา
จับ 

คานปั่น
จาก
ฐาน 
(In) 

สรุป 

7 Ø 8 220 4 องศา
ก้าว

มากไป 
7 Ø 8 220 6 องศา

ก้าว
พอดี 

7 Ø 8 220 8 ก้าวหัก
ข้อเท้า 

ตารางที่ 2  แสดงการหาประสิทธิภาพตามเงื่อนไข 2 
ความสูง

ข้อ
เหวี่ยง 

จากฐาน 
(In) 

ความโต
ข้อ

เหวี่ยง 
(In) 

ระยะ
ก้าว 

 (mm) 

ความ
สูงขา
จับ 

คานปั่น
จาก
ฐาน 
(In) 

สรุป 

9 Ø 8 220 4 ก้าวหัก
ข้อเท้า 

9 Ø 8 220 6 ก้าวเท้า
พอดี 

9 Ø 8 220 8 องศา
ก้าว

น้อยไป 
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ตารางที่ 3 แสดงการหาประสิทธิภาพตามเงื่อนไข 3 
ความสูง

ข้อ
เหวี่ยง 

จากฐาน 
(In) 

ความโต
ข้อ

เหวี่ยง 
(In) 

ระยะ
ก้าว 

 (mm) 

ความ
สูงขา
จับ 

คานปั่น
จาก
ฐาน 
(In) 

สรุป 

11 Ø 8 220 4 ข้อเท้า
หักลง 

11 Ø 8 220 6 ข้อเท้า
หักลง 

11 Ø 8 220 8 ก้าว
เท้า
พอดี 

     จากการทดสอบ 3 เงื่อนไข เพื่อหาประสิทธิภาพได้  
ข้อสรุปว่า เมื่อใช้ความสูงข้อเหวี่ยงจากฐาน 9 นิ้ว ความ
โตข้อเหวี่ยงเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว (ล้อมาตรฐานอังกฤษ 
หน่วยเป็นนิ้ว) ระยะก้าว 220 มิลลิเมตร มีประสิทธิภาพ
ต่อการใช้งานสูงสุดทำระยะก้าวเดินของผู้ป่วยในรอบการ
ทำงานของเครื ่อง ได้ระยะก้าวพอดี ไม่ทำให้เท้าหักลง 
ซึ่งเป็นการผิดธรรมชาติการเดิน จึงต้องหาประสิทธิภาพ
ระยะการก้าวเดินในรอบการทำงานของเครื่องให้เหมือน
การเดินจริงให้มากท่ีสุดในการฝึกเดิน 
     ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องพยุงช่วย
ฝึกเดิน โดยผู ้เชี ่ยวชาญช่างในโรงพยาบาลและสถาน
ประกอบการ  

ตารางที่ 4 ในการหาประสิทธิภาพของการจัดทำการสร้าง  
  เครื่องพยุงช่วยฝึกเดิน 
รายการประเมิน X S.D. ระดับ 

คุณภาพ 
1 การออกแบบ ขนาดโครงสร้างของ
อุปกรณ์และเครื่องมือ 

3.40 0.89 ปานกลาง 

2 ความแข็งแรง คงทน ของโครงสร้าง
ของอุปกรณ์และเครื่องมือ 

3.80 0.44 มาก 

3 การออกแบบชุดระบบส่งกำลังของ
เครื่อง 

4.20 0.83 มาก 

4 การออกแบบชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ 
การประกอบ การขนย้าย การติดตั้ง 

3.80 0.44 มาก 

5 ขนาดความเร็วของมอเตอร์ 3.80 0.54 มาก 

6. ความปลอดภัยของอุปกรณ์ท ี ่รับ
น้ำหนัก 

4.00 0 มาก 

7 ราคาต้นทุนจัดหาวัสดุ 3.80 0.44 มาก 

8 ความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและระบบ 
Safety 

3.80 0.44 มาก 

9 ความเหมาะสมและความปลอดภัย
ของอุปกรณ์ที่สวมใส่ )ชุดพยุง(  

4.00 0 มาก 

10 การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง 3.80 0.44 มาก 
11 ผู้จัดทำมีความรู้ความเข้าใจในการ
ค้นคว้าข้อมูลของเครื่องมือ 

3.00 1 ปานกลาง 

12 มีการพิจารณาถึงผลประโยชน์ต่อ
สุขภาพผลข้างเคียงและความเส่ียงต่างๆ
ของผู้ป่วย 

4.00 0 มาก 

13 ผู้จัดทำตระหนักถึงความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการเป็นอันดับแรก 

3.80 0.44 มาก 

14 เครื่องมือสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 

3.80 0.44 มาก 

เฉลี่ย 3.61 0.45 มาก 

     ขั้นตอนการประสิทธิภาพของเครื่องพยุงช่วยฝึกเดิน
โดยผู้เชี่ยวชาญนักกายภาพบำบัด 

ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพการสร้างเครื่องพยุงช่วยฝึกเดิน 
รายการประเมิน X S.D. ระดับ 

คุณภาพ 

1 วัสดุ อุปกรณ์  )คงทน ถาวร (  4.80 0.44 มากที่สุด 

2 ขนาดโครงสร้างของอุปกรณ์ 4.00 0 มาก 

3 ความเหมาะสมในการใช้งาน 3.20 0.44 ปาน
กลาง 

4 ความซับซ้อนในการใช้เครื่องมือ 4.00 0 มาก 

5 การดูแลทำความสะอาด  4.80 0.44 มากที่สุด 

6 ความเสี่ยง )อุบัติการณ์   (ในการใช้
เครื่องมือ 

3.80 0.38 มาก 

7 ความพึงพอใจและความมั่นใจ 4.00 0 มาก 

8 ความสวยงาน ลักษณะภายนอก 4.20 0.44 มาก 
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9 สามารถเป็นอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยได้
จริง 

4.00 0 มาก 

10 ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการใช้ 
จากผู้ผลิตอย่างเข้าใจก่อนใช้งาน 

4.40 0.89 มาก 

11 มีการพิจารณาถึงผลประโยชนต์่อ
สุขภาพผลข้างเคียงและความเสี่ยง
ต่างๆของผู้ป่วย 

4.40 0.89 มาก 

12  ประโยชน ์ท ี ่ ท ่ านได ้ ร ับจาก
เครื่องมือชนิดนี้ 

4.40 0.89 มาก 

13 ผู ้ร ับบริการและผู ้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจเครื่องมือชนิดนี้ 

4.00 0.89 มาก 

เฉลี่ย 4.12 0.40 มาก 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการประเมินทางคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาหา

ข้อมูลด้วยวิธีการนำเสนอผลงานการการสร้างเครื่องพยุง
ช่วยฝึกเดิน (Exercise Walking) จากการหาประสิทธิภาพ
จากผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน จากสถานประกอบการ 
แต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นในรายการข้อความคิดเห็น
จากแบบสอบถามที่ได้ค่าเฉลี่ย = 1.00 จำนวน 7 ข้อ ซึ่งมี
ประเด็นดังน้ี (1) การออกแบบความเหมาะสมของโครงสรา้ง 
2 ( ) การออกแบบคานพยุง 3 ( ) การออกแบบระบบการเดิน 

(4) การออกแบบการถอดประกอบ 5 ( ) ความยากง่ายของ
การถอดประกอบ 6 ( ) การซ่อมและบำรุงรักษามอเตอร์ 7 ( ) 
การซ่อมและบำรุงรักษารอกสลิง รายการข้อความคิดเห็น
แบบสอบถามที่ได้ค่าเฉลี่ย = 0.80 จำนวน 10  ข้อ ซึ ่งมี

ประเด็นดังน้ี    (1) การออกแบบระบบส่งกำลัง (2) ความสูง
ของเครื่อง  (3) ความกว้างของเครื่อง (4) ความเหมาะสม
และความปลอดภัยของอุปกรณ์ที ่สวมใส่ (5) การเลือกใช้
ขนาดของมอเตอร์ (6) การติดตั้งระบบความปลอดภัย (7) 
การเลือกใช้วัสดุในการทำ )8 (  ความเหมาะสมของถาด
รองเท้าและสายรัดเท้า (9) ความปลอดภัยในขณะทำงาน 
(10) การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม รายการข้อความ
คิดเห็นแบบสอบถามที่ได้ค่าเฉลี่ย  = 0.60 จำนวน 2 ข้อ ซึ่ง
มีประเด็นดังนี้  (1) การรับน้ำหนักของรอกสลิง )2 (  ความ
ยาวของเครื่อง ซึ่งมีผลสรุปโดยรวมคะแนนทั้งหมดจากแบบ
ประเมินค่าความสอดคล้องของเครื่องพยุงช่วยฝึกเดิน โดย
ผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ค่าเฉลี ่ย 0.85 สรุปว่าการ
ออกแบบและสร้างมีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้
งานได้จริง 

     จากผลการหาประสิทธิภาพสรุปผลอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ข้อ (1) การออกแบบ ขนาดโครงสร้างของอุปกรณ์และ
เครื่องมือค่าเฉลี่ย 3.40   ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  
เนื่องจากการออกแบบมีการคำนึงถึงการใช้งานของผู้ใช้เป็น
สำคัญ และในการสร้างได้สามารถนำไปใช้งานได้ทุกสถานท่ี 
ข้อ (2) ความแข็งแรง คงทน ของโครงสร้างของอุปกรณ์และ
เครื ่องมือค่าเฉลี่ย 3.80 ป กระสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมา
เนื่องจากมีการคำนึงถึงการใช้งาน ข้อ (3) การออกแบบชุด
ระบบส่งกำลังของเครื่องค่าเฉลี่ย 4.20 ประสิทธิภาพอยู่ใน

มีข้อกำหนดจากได้เกณฑ์ดีมาก เนื่องจากในการจัดทำครั้งนี้
การใช้งานที่สถานประกอบการและโรงพยาบาลเป็นหลัก 
ข้อ (4) การออกแบบชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ การประกอบ 
การขนย้าย การติดตั้ง ค่าเฉลี่ย 4.00  ประสิทธิภาพอยู่ใน
เกณฑ์มาก เนื ่องจากน้ำหนักเบามีความเหมาะสมต่อการ 
ใช้งาน ข้อ (5) ขนาดและความเร็วรอบของมอเตอร์ค่าเฉลี่ย 
3.80 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก เนื่องจากรอบที่ใช้งานมี
ความเหมาะสม ข้อ (6) เวลาการยกตัวมีความเหมาะสม 
และมีความปลอดภัย การรับน้ำหนักของอุปกรณ์ที่ใช้ (รอก 
สลิง) ความแข็งแรงของลวดเฉลี่ย 4.00 เกณฑ์อยู่ในระดับดี
มาก สามารถรับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม (7) ราคาต้นทุนใน
การสร้างมีความเหมาะสม คุณภาพวัสดุม ีความคุ ้มค่า 
ค่าเฉลี่ย 3.80 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (8) ความปลอดภัยใน
ระบบไฟฟ้า ระบบ Safety ค่าเฉลี่ย 3.80 เนื่องจากมีระบบ
เซนเซอร์แม ่เหล็กสำหร ับตัดไฟฉุกเฉ ิน  ข ้อ (9) ความ
เหมาะสมและความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่สวมใส่ )ชุดพยุง(  
ค่าเฉลี่ย 4.00 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เนื ่องจาก
สามารถปรับความสูงและใช้งานได้ในหลายพื ้นที ่ ซึ ่งมี
ผลสร ุป โดยรวมคะแนนท ั ้ งหมดจากแบบประ เมิน
ประสิทธิภาพของการสร้างเครื ่องพยุงช่วยฝึกเดิน  โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีค่าเฉลี่ย  3.61 สรุปผลได้ว่าเครื่องพยุง
ช่วยฝึกเดิน มีระดับประสิทธิภาพมากสอดคล้องกัน ศศิภา 
บูรณพันธฤกษ์ (2560) สุชารัตน์ ชาติไทย, สาธิตา มัคกิติกาล, 
กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ (2560) และ ขจรศักดิ์ พงษ์พานิช 
(2560) เรื ่องประสิทธิภาพของเครื ่องพยุงช่วยเดิน และ
สอดคล้องกัน ธชวรรณ ลิมป์พัชราภรณ์, จันจิรา จันทุมา 
(2554) เรื่องการใช้กล้ามเนื้อในการเดินของผู้ป่วย 
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8. สรุปผลตามวัตถุประสงค์
สรุปผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่

กำหนดท ุกประเด ็น  ในด ้านการออกแบบสามารถ
ดำเนินการได้ถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากได้รับแนวคิด
วิธีการออกแบบจากผู้เช่ียวชาญ (ค่า IOC) และผู้วิจัยได้ไป
ศึกษาจากเครื ่องต้นแบบที่มีลักษณะคล้ายกับเครื ่องที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประเด็นการสร้างหลังการออกแบบและ 
ได้ทดลองโปรแกรมการทำงานด้วยระบบจำลองการ
ทำงานแล้วทำให้การสร้างเป็นไปตามแบบที่กำหนด และ
ใช้มาตรฐานความปลอดภัยสำหร ับโรงพยาบาลที ่มี
มาตรฐานความปลอดภัยสูงกว่าอุปกรณ์ทั ่วไป ส่วน
ประสิทธิภาพสามารถเทียบได้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่ และใช้ใน
โรงพยาบาลพบว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน และเครื่อง
ที่สร้างฟังก์ชั่นการทำงานที่มากกว่า และสามารถทำงาน
ได้ง่ายกว่า  

9. ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ข้อเสนอและข้อปรับปรุงในครั้ง

ต่อไป ดังนี ้
1( ) ท่าทางขณะขึ้นเครื่องไม่เหมาะสม 
2( ) ตัววัดแรงท่ีคนไข้หรือผู้สูงอายุออกแรงไม่มี 
3( ) ปรับข้อบงชี้ในการใช้เครื่องกับผู้ป่วยให้มีความ

เหมาะสมกับผู้ป่วยและสภาพของผู้ป่วยในแต่ละโรค 
4( ) ปรับที่เหยียบให้อยู่ในแนวราบไม่เทไปด้านหน้า 

ปรับการวางเท้าให้เหมาะสมการเข้าไปยืนยังยากอยู ่
(5) ปรับโครงสร้างให้เหมาะสมเพื่อความสะดวกมาก

กว่าเดิม 

10. เอกสารอ้างอิง
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หลังคลอด เดินได้รับการฝึกฝนกับ Treadmill 
Online.  

T.sota และทีมงาน (2546) ได้ศึกษาการใช้แรงกดด้าน
บวกส่วนร่างกาย และส่วนล่างในโรคข้อเข่าเสื่อม
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เครื่องดูดควันไอเสีย 
The Exhaust Hood Blower 

พุทธ ธรรมสุนา1* ทองแท้ ทวีนันท์2 วีระชน เกตุนาค3 ภาคิน อัศวภูมิ4 ทวีศักดิ์ โคตรโสภา5 พัสกร แก้วไสย6

Put Thamsuna*1 Thongtae Taweenun 2 Weerachon Ketnak 3 Pakin Asawapoom4

Taweesak Kotesopha5 Pasakorn Kaewsai6 
*1 2 3 4 5 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วทิยาลยัเทคนิคอุดรธาน ีสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 1

*1 2 3 4 5 6 Department of Mechanical Technology, Udonthani Technical College, Institute of Vocational
Education: Northestern Region 1 

บทคัดย่อ 
     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้าง
เครื่องดูดควันไอเสีย 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
เครื่องดูดควันไอเสีย 3) เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องดูดควนั
ไอเสีย วิธีดำเนินการวิจัย ออกแบบและสร้างเครื่องดูด
ควันไอเสีย ทดสอบการใช้งานและปรับปรุงแก้ไข กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูผู้สอน แผนกวิชาช่างยนต์ 
จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
รถยนต์จำนวน 10 คัน แบบบันทึกข้อมูลวัดค่าไอเสียและ
แบบประเม ินความเหมาะสม สถิต ิท ี ่ ใช ้เป็นค่าร ้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 
เคร ื ่ องด ูดคว ันไอเส ียท ี ่ ออกแบบและสร ้ างข ึ ้ นมี
ส่วนประกอบหลัก คือ ตัวถังเหล็กบาง เครื ่องโบลเวอร์ 
แผ่นกรองอากาศและท่อฟอยล์ดูดอากาศ ผลการประเมิน
ความเหมาะสมเครื่องดูดควันไอเสีย โดยรวมมีค่าความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุดและการหา
ประสิทธิภาพเครื่องดูดควันไอเสียโดยการศึกษาปริมาณ
ก๊าซไอเสียและควันดำ จากเครื่องวัดก๊าซไอเสียและควัน
ดำโดยทดสอบกับรถยนต์จำนวน 10 คัน จำแนกเป็น
รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน จำนวน 5 คัน ผลการ
ทดสอบพบว่าเมื่อใช้เครื่องดูดควันไอเสีย ปริมาณก๊าซไอ
เสียที่วัดได้มีค่าลดลง  ต่ำกว่าเมื่อไม่ใช้เครื่องดูดควันไอ
เสีย โดยสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ 
(CO) ลดลงถึงระหว่างค่า 0.02-9.69% และลดปริมาณ
ควันไอเสีย (HC ppm) ลดลงถึงระหว่างค่า 57-2320 ส่วน
ผลการทดสอบเครื ่องดูดควันไอเสียกับรถยนต์ท ี ่ใช้
เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 5 คัน พบว่า ปริมาณค่าควันไอ
เสีย (ปริมาณต่อหน่วย) ลดลงถึงระหว่างค่า 0.09-13.8% 

สรุปว่าเครื่องดูดควันไอเสียที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานไดจ้รงิ 
ช่วยลดมลพิษไอเสียรถยนต์ลงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ : เครื่องดูดควันไอเสีย, โบลเวอร์

Abstract 
     The purposes of this study were : 1) to design 
and construct the Exhaust Hood Blower, 2) to 
assess the suitability of the Exhaust Hood Blower, 
and 3) to find out the Exhaust Hood Blower 
performance. The research methodology 
designed and constructed the Exhaust Hood 
Blower, experiment test and revise. The  samples 
were 3 Mechanics teachers and 10 cars. The  
instruments used  were the exhaust data record 
form, and the suitability assessment form. The 
statistics used for data analysis were percentage, 
mean, and standard deviation. It was  found that 
the machine was designed and constructed of 
the thin steel body, Blower fan, Air filters and Foil 
air tube as the main equipment. The suitability 
assessment result found that the total suitability 
mean having the highest level ( mean= 4.82, S.D. 
= 0.38) and the usability examine by the gas and 
black quantity smoke measured from using the 
Smoke capacity Meter and Automotive Gas 
Analyzer with 10 cars, classified as a vehicle that 
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used a gasoline engine of 5 cars. The results 
found that when using the exhaust hood, the 
measured exhaust gas volume was lower than 
when the exhaust hood was not used. By 
reducing the amount of carbon monoxide (CO) is 
between the value was 0.02-9.69% and reduce 
the amount of exhaust fumes (HC ppm) between 
57-2320. As for the test results of exhaust hoods 
on 5 diesel cars. It was found that the amount of 
exhaust fumes was reduced. (Quantity per unit) 
ranged between 0.09-13.8%, respectively. 
Keyword : Exhaust Hood Blower , Blower 

1. บทนำ
     ปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งนับวันจะทวีปัญหาเพิ่ม
มากขึ้น และปัจจุบันก็จัดว่าเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมของ
โลกท่ีมีความสำคัญยิ่งในการควบคุมและป้องกัน เนื่องจาก
การพัฒนาประเทศมาสู่ระบบอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้
เกิดของเสียที่ปล่อยออกมาสู่อากาศภายนอกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งจำนวนยานพาหนะ
บนท้องถนนที ่นับว่าเป็นตัวการใหญ่ในการทำให้เกิด
มลพิษทางอากาศจากควันไอเสียและก๊าซพิษจากการใช้
น ้ ำม ัน เป ็น เช ื ้ อ เพล ิ ง  ซ ึ ่ งทำให ้ เก ิดมลสารได ้แก่
คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน อัลดีไฮต์ออกไซด์
ของไนโตรเจน และออกไซด์ของซัลเฟอร์ เป็นต้น  
     จากมลพิษไอเสียดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
สุขภาพ ซึ่งพบได้บ่อยๆ ได้แก่โรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจต่าง ๆ เช่นการเกิดหลอดลมอักเสบแบบเรื้อรัง ถุง
ลมพอง หอบหืด มะเร็งบางชนิด และโรคหัวใจ เป็นต้น 
สอดคล้องกับผลการศึกษาทั่วโลกที่พบว่าฝุ่นละอองขนาด
เล ็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร (pm2.5) เป ็นโมเลกุลที ่มี
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ดังกล่าว อีกทั้ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกที่พบว่า
ระดับการสัมผัสฝุ ่นละอองในอากาศของประชาชนมี
ความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร และการ
เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ (กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 2558 : ออนไลน์) 

     นอกจากน ี ้สภาพปัญหาท ี ่คณะผ ู ้ ว ิจ ัยและช ่าง
ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานในสถานตรวจสภาพรถเอกชน 
ต ้ อ งส ู ด ค ว ั น ไ อ เ ส ี ย จ ากท ่ อ ไ อ เส ี ย ร ถยนต ์ และ
รถจักรยานยนต์ที่ลูกค้านำรถเข้ามาตรวจสภาพ จากการ
ใช้งานเครื ่องตรวจวัดก๊าซไอเสียนี้ ทำให้เกิดผลเสียต่อ
สุขภาพร่างกายเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจดังกล่าว ซึ่ง
สถานประกอบการขนาดเล็กไม่สามารถจัดหาซื้อเครื่องดูด
ควันไอเสียได้ เนื ่องจากมีราคาแพง คณะผู้วิจัยเล็งเห็น
ปัญหามลพิษไอเสียทางอากาศที ่ส ่งผลเสียต่อสุขภาพ
ร่างกาย จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างเครื่องดูดควัน
ไอเสียขึ้น เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย 
เพื่อควบคุม จำกัดลดปริมาณไอเสียให้น้อยลง แก้ปัญหา
การเกิดมลพิษทางอากาศและช่วยป้องกันอันตรายต่อ
สุขภาพร่างกายจากการสูดควันพิษไอเสียขณะปฏิบัติงาน 
อีกทั้งเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
 2.1 เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องดูดควันไอเสียรถยนต์  

     2.2 เพื่อประเมินคณุภาพเครือ่งดูดควันไอเสียรถยนต์ 
     2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องดูดควันไอเสียรถยนต ์

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
 3.1 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างเครื่องดูดควัน 
ไอเสีย การออกแบบและสร้างเครื ่องดูดควันไอเสีย มี
ขั้นตอนดังภาพท่ี 1 มีรายละเอียดดังนี้ 

ภาพที่ 1 ออกแบบและสร้างเครื่องดูดควันไอเสีย 

สิ้นสุด 

ทดสอบการใช้งาน 

สร้างเครื่องดูดควันไอเสีย 

ปรับปรุงไม่ผ่าน 

ออกแบบเครื่องดูดควันไอเสีย 

เร่ิมต้น 

อ.ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

ปรับปรุง 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน ไดเ้ครื่องดูดควันไอเสีย 
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     3.1.1 ออกแบบเครื่องดูดควันไอเสียรถยนต์ โดยมี
ส่วนประกอบหลักได้แก่ตัวเรือน ฝาปิด มอเตอร์โบลเวอร์ 
ช่องทางผ่านอากาศ กรองอากาศ ท่อทางเข้าและท่อ
ทางออก สวิตช์ปิด เปิด สายไฟและปลั๊กไฟดังแสดงใน
ภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 ออกแบบเครื่องดูดควันไอเสีย 

      3.1.2 เขียนแบบเครื่องดูดควนัไอเสีย 
        เขียนแบบเครื่องดูดควนัไอเสียประกอบด้วย

ตัวเรือน ท่อทางเข้าและท่อทางออก โบลเวอร์ กรอง และ
ฝาปิดดังแสดงในภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 เขียนแบบเครื่องดูดควันไอเสีย 

     3.1.3 เสนอแบบเครื่องดูดควันไอเสียต่ออาจารย์ที่
ปร ึกษา เพื ่อพิจารณาตรวจสอบแบบชิ ้นงาน และให้
ข้อเสนอแนะ แล้วนำมาแก้ไขให้ถูกต้อง สมบูรณ์ 
     3.1.4 จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการสร้างเครื่องดูดควัน
ไอเสีย ได้แก่โบลเวอร์ แผ่นเหล็กบาง ท่อฟอยล์กันความ
ร้อน กรองอากาศ ท่อทางเข้าควันไอเสียและท่อทางออก
ระบายไอเสีย ยางกันสะเทือน สวิตช์ไฟฟ้า เข็มขัดรัดท่อ
ปากท่อดูด และสายไฟ 

     3.1.5 วัดขนาดโบลเวอรเ์พื่อกำหนดขนาดตัวเรือน
เครื่องดูดควันไอเสียและสร้างช้ินงาน ดังภาพท่ี 4 

ภาพที่ 4 วัดขนาดโบลเวอรเ์พื่อกำหนดตัวเรือน 
  เครื่องดูดควันไอเสีย 

    3.1.6 ตัดแผ่นเหล็กบางให้เป็นส่วนประกอบต่าง ๆ 
ตามที่ได้ออกแบบไว้กว้าง 41ซม. ยาว 45 ซม. 
    3.1.7 ตัดปากท่อทางเข้าและทอ่ทางออกให้มีลักษณะ
ด้านหน้า 6 น้ิว ด้านหลัง 8 น้ิว เพื่อต่อกับ 
ฟอยล์กันความร้อน 
 3.1.8 นำแผ่นเหล็กท่ีตดัเสร็จแล้วเข้าเครื่องพับช้ินงาน
เพื่อขึ้นรูปตัวถังเครื่องดูดควันไอเสีย ตามขนาดที่ออกแบบไว้ 
     3.1.9 เชื่อมชิ้นงานให้เป็นโครงตัวถังเครื่องดูดควันไอ
เสียแยกแต่ละส่วนตามภาพร่างที่ได้ออกแบบไว้ จากน้ัน
เจียระไน ขัดกระดาษทราย พ่นสรีองพื้น และสีกันสนิม
เครื่องดูดควันไอเสีย  

ภาพที่ 5 เชื่อมชิ้นงานตัวเรือนเครื่องดูดควันไอเสีย 

โบลเวอร ์

สวิตช ์

แผ่นกรอง 

ท่อดูดควัน 

แผ่นโครงเหล็ก 

ช่องทางผ่าน 

ปลั๊กไฟ 
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        3.1.10 เจาะรูติดตั้งสวิตช ์เดินสายไฟ เชื่อมต่อ
จากสวิตช์ไปยังมอเตอรโ์บลเวอร์ และตดิตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ประกอบเช่นมอเตอร์โบลเวอร์ กรอง และท่อทาง 

  3.2 วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
  วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง มีรายละเอียด

ดังนี ้
 3.2.1 ลักษณะจำเพาะเครื่องวัดค่าไอเสีย  
        เครื่องวัดค่าไอเสีย เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน

(KOENG DS-2000R) ดังภาพท่ี 6 มีลักษณะเฉพาะ ดังนี ้

ภาพที่ 6 เครื่องวัดค่าไอเสยี 

        (1) มาตรฐาน OIML R99 Class 1 
ISO 9001 : 2008 ระบบนันดีสเปอร์ซีฟ อินฟราเรด 
(NDIR) 

       (2) การวัดและแสดงค่าปริมาณก๊าซ 
CO 0-10% โดยปริมาตร ค่าความละเอียดปริมาณก๊าซ 
CO 0.01 โดยปริมาตร 

        (3) วัดและแสดงค่าปริมาณก๊าซ HC 
0-15,000% ส่วนในล้านส่วน ค่าความละเอียดปริมาณ
ก๊าซ HC 1 ส่วนในล้านส่วน 

        (4) ข ั บ ไล ่ ก ๊ า ซ ไอ เส ี ยอ ั ต โนม ัติ  
แสดงผลแบบตัวเลข (Digital) CO : 4 หลัก และ HC: 5 
หลัก ช่องสัญญาณออก (Output) RS-232C ใช้ไฟฟ้า
กระแสสลับ (AC) 220 โวลท ์

       (5) มิติขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 298 
x 420 x 180 มิลลิเมตรน้ำหนัก 6.9 กิโลกรัม  

       3.2.2 วิธีการทดสอบเครื่องดูดควันไอเสีย 
        วิธีการทดสอบเครื่องดูดควันไอเสียรถยนต์ มี

รายละเอียดดังนี ้

ภาพที่ 7 การทดสอบเครื่องดดูควนัไอเสีย 

        3.2.2.1 ติดเครื่องยนต์รถยนต์คันท่ีต้องการ
ตรวจวัดค่าควันไอเสีย 

        3.2.2.2 นำเครื่องดูดควันไอเสียมาติดตั้งไว้ที่
บริเวณใกล้ท่อไอเสีย  

        3.2.2.3 ติดตั ้งท่อดูดวัดค่าควันไอเสียของ
เครื่องตรวจวัดที่ปากท่อทางออกเครื่องดูดควันไอเสียด้าน
ที่เช่ือมกับฟิลเตอร์กรองอากาศ 

        3.2.2.4 เสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์เครื ่องดูด
ควันไอเสีย นำปากท่อทางเข้าด้านที่เช่ือมกับมอเตอร์โบลเวอร์
ต่อกับท่อไอเสีย ติดตั้งเสาค้ำเพื่อรักษาระดับปากท่อให้อยู่
กับท่ี 

        3.2.2.5 เร่งเครื่องยนต์เพื่อให้ไอเสียผ่าน 
เครื่องดูดและแผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศ ไปยังเครื่องวัดค่า
ควันไอเสีย เพื ่อตรวจวัดคุณภาพของเครื ่องยนต์และ
บันทึกผลการทดสอบ 

4. ผลการวิจัย
     4.1 ผลการออกแบบและสร้างเครื ่องดูดควันไอเสีย
รถยนต์ 
       ผลการออกแบบเครื่องดูดควันไอเสียรถยนต์ มี

ส่วนประกอบหลักคือ ตัวถังเหล็กบางรูปทรงสี่เหลี่ยมมี
ขนาดความกว ้ า งxความยาวxความส ู ง เท ่ าก ับ40 
cmx46cmx40cm ม ีขนาดเส ้นผ ่าศ ูนย ์กลางปากท่อ
ทางเข้าและทางออกเท่ากับ 20 cm ความยาว 20 cm
และท่อฟอยล์ดูดอากาศ ภายในติดตั้งเครื ่องโบลเวอร์
ขนาด 12 นิ ้ว ความเร็วรอบ 2800 r/min สามารถอัด

 เครื่องดูดควันไอเสีย 

 เครื่องวัดค่าไอเสีย

 ท่อดูด 

 ท่อทางออก
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อากาศ 65 m3 แรงดันลม 373 Pa แผ่นกรองอากาศ และ
สวิตช์ปิด เปิดโบลเวอร์ 

ภาพที่ 8 ผลการออกแบบเครื่องดดูควันไอเสียรถยนต์ 

ภาพที่ 9 เครื่องดูดควันไอเสียรถยนต์ที่สำเร็จ 
     4.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่องดูดควัน
ไอเสีย 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่องดูดควันไอ
เสียโดยภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 
3 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้าน
การใช้งาน และด้านประสิทธิภาพ ดังแสดงตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมเครื่องดูด 
 ควันไอเสียโดยภาพรวม 3 ด้าน 

รายการประเมิน X S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1. ด้านโครงสร้างเครื่อง ฯ 4.91 0.27 มากที่สุด 
2. ด้านการใช้งาน 4.87 0.34 มากที่สุด 
3. ด้านประสิทธิภาพของ

เครื่องดูดควันไอเสีย
4.67 0.47 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.82 0.38 มากที่สุด 

     จากตารางท ี ่  1 ผลการประเม ินความเหมาะสม
เครื่องดูดควันไอเสีย โดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีความเหมาะสม
อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด ค ่าเฉล ี ่ย ( x̅=4.82,S.D.=0.38) 
จำแนกรายด้านโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที ่ส ุดทุกด้าน โดยด้านโครงสร้างเครื ่องดูดควันไอเสีย 
ค่าเฉลี ่ย(x̅=4.91,S.D.=0.27) รองลงมาด้านการใช้งาน 
ค่าเฉลี่ย(x̅=4.87,S.D.=0.34) และด้านประสิทธิภาพของ
เคร ื ่องด ูดคว ันไอเส ีย ค ่าเฉล ี ่ย ( x̅=4.67,S.D.=0.47) 
ตามลำดับ  
     ส่วนผลการประเมินความเหมาะสมเครื่องดูดควันไอ
เสียจำแนกรายด้านในด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งานและ
ด้านประสิทธิภาพเครื่องดูดควันไอเสีย ดังแสดงในตารางที่ 
2 ถึงตารางที่ 4  

ตารางท ี ่  2    ผลการประเม ินความเหมาะสมด ้าน 
โครงสร้างเครื่องดูดควันไอเสีย  

รายการประเมิน X S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1. เครื่องดูดควันไอเสียมีความ
แข็งแรงเหมาะสม

5.00 0.00 มาก 

2. การติดตั้ง อุปกรณ์เหมาะสม 5.00 0.00 มาก 
3. ความเหมาะสมของโครง

สร้างที่นำมาใช้
4.67 0.58 มากที่สุด 

4. การประกอบมีความมั่นคง
แข็งแรง

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.91 0.27 มากที่สุด 

     จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมด้าน
โครงสร้างเครื ่องดูดควันไอเสีย พบว่า โดยรวมมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.91, S.D. = 0.27) 
พิจารณารายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย เครื่องดูดควันไอ
เสียมีความแข็งแรง เหมาะสม การติดตั้งอุปกรณ์เหมาะสม 
การประกอบมีความมั่นคงแข็งแรง มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 3 ข้อ ค่าเฉลี่ย (x̅ 
= 5.00, S.D. = 0.00) ส่วนความเหมาะสมของโครงสร้าง
ที่นำมาใช้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
(x̅ = 4.67, S.D. = 0.58)  
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านการใช้ 
  งานของเครื่องดูดควันไอเสีย  

รายการประเมิน X S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1. ความสะดวกในการควบคุม
ขณะการใช้งาน

5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ความสะดวกในการเคลื่อน
ย้ายนำไปใช้งาน

4.33 0.58 มาก 

3. ความสะดวกในการ
บำรุงรักษาและจดัเก็บ

5.00 0.00 มากที่สุด 

4. ข้ันตอนในการใช้งานสะดวก
ไม่ซับซ้อน

5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ความปลอดภยัต่อผู้ใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด 
รวมค่าเฉลี่ย 4.87 0.34 มากที่สุด 

    จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสม ด้าน
การใช้งานเครื ่องดูดควันไอเสีย พบว่า โดยรวมมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (x̅ =4.87, S.D. 
= 0.34) พิจารณารายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย ความ
สะดวกในการควบคุมขณะการใช้งาน ความสะดวกในการ
บำรุงรักษาและจัดเก็บ ขั้นตอนในการใช้งานสะดวกไม่
ซับซ้อน ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 4 ข้อ 
โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅  =5.00, S.D. = 0.00) ส่วนความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายนำไปใช้งาน โดยรวมมีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅  = 4.33, S.D. = 0.58)  
      ส ่ วนผลการประ เม ินความ เหมาะสมในด ้ าน
ประสิทธิภาพของเครื่องดูดควันไอเสีย ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4  ผลการประเมินความเหมาะสมด้าน 

 ประสิทธิภาพเครื่องดดูควันไอเสีย 

รายการประเมิน X S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1. ความสามารถในการใช้
ประโยชน์

5.00 0.00 มากที่สุด 

2. สามารถใช้งานในการเรยีน
การสอน

4.67 0.58 มากที่สุด 

3. สามารถใช้งานในการฝึก
ทักษะ

4.00 0.00 มาก 

4. สามารถนำมาพัฒนาต่อยอด
ได้

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.67 0.47 มาก 

     จากตารางที่ 4     ผลการประเมินความเหมาะสมดา้น 
ประสิทธิภาพของเครื่องดูดควันไอเสีย พบว่า โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย(x̅ = 4.67, 
S.D. = 0.47) พิจารณารายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย 
ความสามารถในการใช้ประโยชน์ สามารถนำมาพัฒนาต่อ
ยอดได้ มีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด ซึ ่งมี
ค่าเฉลี ่ยเท่ากันทั ้ง 2 ข้อ มีค่าเฉลี ่ย(x̅ = 5.00, S.D. = 
0.00) รองลงมาสามารถใช้งานในการเรียนการสอน มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.67, 
S.D. = 0.58) และสามารถใช้งานในการฝึกทักษะ มีความ
เหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.00, S.D. = 0.00) 
ตามลำดับ 

  4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องดูดควัน  ไอเสีย 
        จากผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องดูดควันไอ

เสีย โดยทดสอบกับรถยนต์ จำนวน 10 คัน จำแนกเป็น
รถยนต์ที ่ใช้เครื ่องยนต์แก๊สโซลีน จำนวน 5 คัน และ
รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 5 คัน มีรายละเอียด
ผลการทดสอบดังนี้ ดังตารางที่ 5-6 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบเครื่องดูดควันไอเสียร่วมกับ 
 เครื่องวิเคราะห์ไอเสีย 

ประเภทรถ 
อายุการใช้งาน 

การทดสอบ 
ไม่ใช้เคร่ืองดูดควัน

ไอเสีย 
ใช้เคร่ืองดูดควัน

ไอเสีย 
CO % HC 

ppm 
CO % HC 

ppm 
1.Mitsubishi
 ATTAGEปี 
 2014/7ปี 
2. Nissan
 Cefiro 
a32/18ปี 
3. Honda
 City/10ปี 
4. Honda
Civic 
 EG/26ปี 
5.Kawasaki
 Versys 650 
 ABS/6ปี 

0.02 

3.58 

    2.15 

10.00 

0.37 

59 

537 

    179 

2359 

75 

0.00 

0.4 

   0.02 

0.31 

0.00 

1-2 

10-15 

    5-9 

39-45 

1-2 
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     จากตารางที่ 5  ผลการทดสอบเครื่องดูดควันไอเสีย
ร ่วมก ับเคร ื ่องว ิ เคราะห ์ไอเส ีย เพ ื ่อศ ึกษาปร ิมาณ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)และปริมาณไฮโดรคาร์บอน 
(HC ppm) โดยทดสอบกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
จำนวน 5 คัน พบว่า 
     1. รถรุ่น Mitsubishi ATTAGE ปี 2014 อายุการใช้
งาน 7 ปี เมื่อไม่ใช้เครื่องดูดควันไอเสีย พบว่าค่า CO% 
เท ่าก ับ 0.02% และค ่า HC ppm 59 ขณะที ่ เม ื ่อใช้
เครื่องดูดควันไอเสีย พบว่าค่า CO% เท่ากับ 0.00% และ
ค่า HC ppm 1-2 สรุปผลพบว่าค่า CO% ลดลงถึง 0.02% 
และค่า HC ppm ลดลงถึง 58-57 
     2. รถรุ ่น Nissan Cefiro a32 อายุการใช้งาน 18 ปี 
เมื ่อไม่ใช้เครื ่องดูดควันไอเสีย พบว่าค่า CO% เท่ากับ 
3.58 % และค่า HC ppm 537 ขณะที่เมื่อใช้เครื ่องดูด
ควันไอเสีย พบว่าค่า CO% เท่ากับ 0.4% และค่า HC 
ppm 10-15 สรุปผลพบว่าค่า CO% ลดลงถึง 3.18% 
และค่า HC ppm ลดลงถึง 527-522 
     3. รถรุ่น Honda City อายุการใช้งาน 10 ปี เมื่อไม่ใช้
เครื่องดูดควันไอเสีย พบว่าค่า CO% เท่ากับ 2.15 % และ
ค่า HC ppm 179 ขณะที ่เมื ่อใช้เครื ่องดูดควันไอเสีย 
พบว่าค่า CO% เท่ากับ 0.02 % และค่า  HC ppm 5-9 
สรุปผล พบว่าค่า CO% ลดลงถึง 2.13% และค่า HC 
ppm ลดลงถึง 174-170 
     4. รถรุ่น Honda Civic EG อายุการใช้งาน 26ปี เมื่อ
ไม่ใช้เครื่องดูดควันไอเสีย พบว่าค่า CO% เท่ากับ 10 % 
และค่า HC ppm 2359 ขณะที่เมื่อใช้เครื่องดูดควันไอเสยี 
พบว่าค่า CO% เท่ากับ 0.31% และค่า  HC ppm 39-45 
สรุปผลพบว่าค่า CO% ลดลงถึง 9.69%  และค่า HC 
ppm ลดลงถึง 2320-2314 
     5. รถรุ่น Kawasaki Versys 650 ABS อายุการใช้งาน 
6 ปี เมื่อไม่ใช้เครื่องดูดควันไอเสีย พบว่าค่า CO% เท่ากับ 
0.37 % และค่า HC ppm 75 ขณะที่เมื่อใช้เครื่องดูดควัน
ไอเสีย พบว่าค่า CO% เท่ากับ 0.00% และค่า HC ppm 
1-2 สรุปผลพบว่าค่า CO% ลดลงถึง 0.37%  และค่า HC 
ppm ลดลงถึง  74-73 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 6  ผลการทดสอบค่าควันไอเสีย และผลการ                 
              ทดสอบหลังใช้เครื่องดูดควันไอเสีย (N=5) 
ประเภทของรถ 
อายุการใช้งาน 

การทดสอบ 
ไม่ใช้เคร่ืองดูด

ควันไอเสีย 
ใช้เคร่ืองดูดควัน

ไอเสีย 
ปริมาณ/หน่วย ปริมาณ/หน่วย 

1. Fortuner 2014  
   /7 ปี 
2. Mighty x 1992  
   /29 ปี 
3. Isuzu d-max  
   hi  lander  
   2010 /11 ปี 
4. Mitsubishi  
   triton2013/8ปี 
5. Nissan Navara  
   calibre /7 ปี 

 
13.8% 

 
45.3% 

 
 

9.5% 
 

22.1% 
 

16.6% 

 
0.09% 

 
13.8% 

 
 

0.2% 
 

4.6% 
 

2.9% 
       
       จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบเครื่องดูดควันไอเสีย
ร่วมกับเครื ่องวิเคราะห์ไอเสีย เพื่อศึกษาปริมาณค่าควัน     
ไอเสีย (ปริมาณต่อหน่วย)โดยทดสอบกับรถยนต์ท ี ่ ใ ช้
เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 5 คัน พบว่า 

     1. รถรุ ่น Fortuner 2014 อายุการใช้งาน 7 ปี เมื่อ  
ไม่ใช้เครื่องดูดควันไอเสีย พบว่าปริมาณค่าควันไอเสียเทา่กบั 
13.8% เมื่อใช้เครื่องดูดควันไอเสีย พบว่าปริมาณค่าควัน   
ไอเสียอยู่ที่ 0.09% ซึ่งลดลงถึง 11.9% 

     2. รถรุ่น Mighty x 1992 อายุการใช้งาน 29 ปี เมื่อ
ไม่ใช้เครื่องดูดควันไอเสีย พบว่าปริมาณค่าควันไอเสียเทา่กบั 
45.3% เมื่อใช้เครื่องดูดควันไอเสีย พบว่าปริมาณค่าควัน   
อยู่ท่ี 13.8% ซึ่งลดลงถึง 31.5% 

     3. รถรุ ่น Isuzu d-max hi lander  2010 อายุการ  
ใช้งาน 11ปี เมื่อไม่ใช้เครื่องดูดควันไอเสีย พบว่าปริมาณ   
ค่าควันไอเสียเท่ากับ 9.5% เมื ่อใช้เครื ่องดูดควันไอเสีย 
พบว่าปริมาณค่าควันไอเสียอยู่ที่ 0.2% ซึ่งลดลงถึง 9.3% 

     4. รถรุ ่น Mitsubishi triton 2013 อายุการใช้งาน     
8 ปี เมื ่อไม่ใช้เครื่องดูดควันไอเสีย พบว่าปริมาณค่าควัน    
ไอเสีย เท่ากับ 22.1% เมื ่อใช้เครื ่องดูดควันไอเสีย พบว่า
ปริมาณค่าควันไอเสียอยู่ที่ 4.6% ซึ่งลดลงถึง 17.5% 
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5. รถรุ่น Nissan Navara calibre อายุการใช้งาน 7
ปี เมื ่อไม่ใช้เครื่องดูดควันไอเสีย พบว่าปริมาณค่าควัน 
ไอเสีย เท่ากับ 16.6% เมื่อใช้เครื่องดูดควันไอเสีย พบว่า
ปริมาณค่าควันไอเสียอยู่ที่ 2.9% ซึ่งลดลงถึง 13.7%   
        สรุปผลการทดสอบเครื ่องดูดควันไอเสียร่วมกับ
เ ค ร ื ่ อ ง ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ไ อ เ ส ี ย เ พ ื ่ อ ศ ึ ก ษ า ป ร ิ ม า ณ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และปริมาณไฮโดรคาร์บอน 
(HC ppm) โดยทดสอบกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
จำนวน 5 คัน พบว่าเมื่อใช้เครื่องดูดควัน ไอเสีย ปริมาณ
ก๊าซไอเสียที่วัดได้มีค่าลดลงต่ำกว่าเมื่อไม่ใช้เครื่องดดูควัน
ไอเสีย โดยสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) ลดลงถึงระหว่างค่า 0.02-9.69% และลดปริมาณ
ควันไอเสีย (HC ppm) ลดลงถึงระหว่างค่า 57-2320 
ส่วนผลการทดสอบเครื่องดูดควันไอเสียกับรถยนต์ที ่ใช้
เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 5 คัน พบว่าปริมาณค่าควันไอเสีย 
(ปริมาณต่อหน่วย) ลดลงถึงระหว่างค่า 0.09-13.8% 

5. สรุปผลการวิจัย
     5.1 ผลการออกแบบและสร้างเครื ่องดูดควันไอเสีย
รถยนต์ พบว่ามีส่วนประกอบหลักคือ ตัวถังเหล็กบาง
รูปทรงสี่เหลี่ยมมีขนาดความกว้างxความยาวxความสูง
เท่ากับ 40 cm x 46cm x 40cm มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ปากทางเข้าและทางออกเท่ากับ 20 cm ความยาว 20 cm 
และท่อฟอยล์ดูดอากาศ ภายในติดตั้งเครื ่องโบลเวอร์
ขนาด 12 นิ ้ว ความเร็วรอบ 2800 r/min สามารถอัด
อากาศ 65 m3 แรงดันลม 373 Pa แผ่นกรองอากาศ และ
สวิตช์ปิด เปิดโบลเวอร์    
     5.2 ผลการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี ่ยวชาญ 
จำนวน 3 คน มีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมากที ่สุด 
ค่าเฉลี ่ย (x̅= 4.82, SD = 0.38) จำแนกรายด้านพบว่า
โดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน โดยในด้านโครงสร้าง มีค่าเฉลี่ย (x̅= 4.91, S.D. 
= 0.27) รองลงมาด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย (x̅= 4.87, 
SD =0.34) และด้านประสิทธิภาพของเครื ่องดูดควัน 
ไอเสีย มีค่าเฉลี่ย (x̅= 4.67, SD = 0.47) ตามลำดับ 
     5.3 ผลการหาประสิทธิภาพเครื ่องดูดควันไอเสีย
รถยนต์จากการทดสอบกับรถยนต์จำนวน 10 คัน จำแนก

เป็นรถยนต์ที ่ ใช้เครื ่องยนต์แก๊ซโซลีนจำนวน 5 คัน 
ผลการทดสอบสรุปได้ว่า ปริมาณก๊าซไอเสียที่วัดได้มีค่า
ลดลงต่ำกว่าเมื่อไม่ใช้เครื่องดูดควันไอเสีย โดยสามารถ  
ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) ลดลงถึงระหว่าง
ค่า 0.02-9.69% และลดปริมาณควันไอเสีย (HC ppm) 
ลดลงถ ึงระหว ่างค ่า 57-2320 ส ่วนผลการทดสอบ
เครื ่องดูดควันไอเสียกับรถยนต์ที ่ใช้เครื ่องยนต์ดีเซล 
จำนวน 5 คัน พบว่าปริมาณค่าควันไอเสีย (ปริมาณต่อ
หน่วย) ลดลงถึงระหว่างค่า 0.09-13.8% สรุปผลการวิจัย 
เครื่องดูดควันไอเสียที่สร้างขึ ้นสามารถลดมลพิษไอเสีย
รถยนต์ จากการทดสอบค่าCO/HC ในเครื ่องยนต์แก๊ส
โซลีนและวัดค่าควันดำในเครื่องยนต์ดีเซลตามลำดับ 

6. อภิปรายผลการวิจัย
     ผลการออกแบบและสร้างเครื่องดูดควันไอเสียรถยนต์
โดยรวม มีค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการสร้างเครื่องดูดควัน 
ไอเสียรถยนต์มีการออกแบบและสร้างตามหลักการ
ออกแบบเครื่องจักรกล มีการทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข 
รวมทั้งผ่านการตรวจสอบและได้รับคำแนะนำจากอาจารย์
ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุง
แก้ไข จึงทำให้ผลการประเมินความเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน
ดังกล่าว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด และประสิทธิภาพ
เครื ่องดูดควันไอเสียพบว่าสามารถควบคุม จำกัด ลด
ปริมาณก๊าซไอเสียทางอากาศลงได้ โดยทดสอบกับรถยนต์
ที ่ใช้เครื ่องยนต์แก๊สโซลีนจำนวน 5 คัน สามารถลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ลดลงถึงระหว่าง
ค่า 0.02-9.69% และลดปริมาณควันไอเสีย (HC ppm) 
ลดลงถึงระหว่างค่า 57-2320 ส่วนการทดสอบกับรถยนต์
ที ่ใช้เครื ่องยนต์ดีเซล จำนวน 5 คันพบว่าปริมาณค่า  
ควันไอเสีย (ปริมาณต่อหน่วย) ลดลงถึงระหว่างค่า 0.09-
13.8% จากผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
ฉัตรชัย สิงห์อุดร และทศวรรษ โอวสุวรรณกุล (2556) 
ที่ได้ทำการวิจัย เครื ่องบำบัดควันพิษไอเสียในรถยนต์ 
ผลการทดลองจากรถยนต์จริงเร่งเครื่องยนต์ไปที่อัตราเร่ง 
1000, 2000, 3000, 4000 และ 5000 รอบ ใช้เครื ่อง
ตรวจว ัดท ี ่สามารถตรวจปร ิมาณความเข ้มข ้นของ 
คาร์บอนมอนอกไซด์ได้ จากผลของการทดสอบพบว่า
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เครื ่องบำบัดควันพิษในไอเสียรถยนต์ที ่ได้ทดลองทำขึ้น 
สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ที่ประมาณ 
1 0 - 2 0  % ข อ ง ป ร ิ ม า ณ ค ว า ม เ ข ้ ม ข ้ น ข อ ง
คาร์บอนมอนอกไซด์ที ่ออกมาปกติ อีกทั้งสอดคล้องกับ 
ปิยะธิดา มูลเสนา และกฤษติยาภรณ์ แว่นลด (2562) 
ที่ได้ทำการวิจัยเครื่องดูดควันอัตโนมัติ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของพัชรพล พวงสิงห์ และคณะ (2558) ที่ได้
ทำการวิจัยเครื่องดูดควันเชื่อมแก๊ส ผลการวิจัยสอดคล้อง
กันโดยพบว่าเครื่องดูดควันที่สร้างขึ้น สามารถลดปริมาณ
ก๊าซคาร ์บอนมอนอกไซด์ ช ่วยลดปริมาณมลภาวะ  
ในอากาศลงได้ 
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ศึกษาพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เติมเถ้าแกลบเป็นสารเติมแต่ง
Study on Behavior of Used Polymer Melt Flowing by Added Rice Husk Ash as an 

Additive Substance  

พรมวิวัฒน์ พรมเลน1* ธีรพงษ์ ดวงทองคำ2 สุนทร วีระเดชลิกุล3, ณรงค์ชัย โอเจริญ4

Promvivat Provivat1* Teerapong Doungthongkum2 Soontorn Weeradeachlikul3 Narongchai O -Charoen4 
*1 2 3 สาขาเทคโนโลยีแม่พมิพ์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

4 ภาควิชาวิศวกรรมวสัดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี
*1 2 3 Department of Mold and Die Technology, Institute of Vocational Education Center Region 1

4 Department of Materials and Metallurgical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั ้งนี้  ศึกษาการใช้พอลิเอทิลีนความ

หนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้ว เติมเถ้าแกลบเพื่อเป็น
สารเติมแต่ง วิธีการผสมแบบแห้ง (Dry Blend) แล้วขึ้นรูป
ด้วยกระบวนการฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ โดยนำเถ้าแกลบ
ผสมกับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที ่ผ่านการใช้งาน
มาแล้ว ผสมกับเถ้าแกลบขนาด 300 ไมครอน อัตราส่วน 
RHA 10-40% wt . และ RHA ขนาด 800 ไมครอน RHA 
10 % wt . โดยในงานวิจ ัยนี ้ได ้ทำการศึกษาพฤติกรรม 
การไหลของพลาสติกในแม่พิมพ์ และความดัน ในการฉีด 
600-1,500 บาร์ ที่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนผสมระหว่าง  
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานมาแล้วผสม
กับเถ้าแกลบ จากผลการทดสอบ พบว่า แรงดันระหว่าง 
600-1,400 บาร์ ไม่สามารถฉีดขึ้นรูปให้ช้ินงานสมบูรณ์ได้ 
และแรงดันตั้งแต่ 1,500 บาร์ ขึ้นไป สามารถขึ้นรูปทุก
อัตราส่วนได้สมบูรณ์ 

คำสำคัญ : กระบวนการฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ , เถ้า
แกลบ, พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้ว 

Abstract 
     The objective of this research was to  study  
using the recycled high density polyethylene as 
the main matrix and rice husk ash as the additive. 
We used the dry blend method and injection 
molding. The results showed the amount of rice 
husk ash that can be formed is 300 microns with 

a ratio of 10-40% by weight and 800 microns with 
a ratio of 10% by weight.  By in this research to 
study the flow behavior of plastic in molds was 
study and the injection pressure of 600-1,800 bar 
affecting the mixing ratio between the used high 
density polyethylene mixed with rice husk ash.  It 
was found that the injection pressure of 1,500 bar 
can be molded in all ratios complete. 

Keywords : Injection Molding, Rice Husk Ash, 
Recycle High Density Polyethylene 

1. บทนำ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและกำลังพัฒนา

ไปส ู ่ประเทศอุตสาหกรรม จ ึงม ีของท ี ่ เหล ือใช้จาก
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมจำนวนมาก ซึ่งประเทศไทย
มีการปลูกข้าวและส่งออกข้าวเป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 
2561 ประ เทศส ่ งออกข ้ าว  11 . 23  ล ้ านต ัน  และ

ลบอุตสาหกรรมผลิตข้าวเป็นอุตสาหกรรมที่มีแก เป็นวัสดุ
ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตจำนวนมากในแต่ละวัน 
1000 กิโลกรัมของข้าวเปลือก เมื ่อสีแล้วจะมีแกลบอยู่
ประมาณ 200 กิโลกรัม และเมื ่อนำแกลบไปเผาจะได้   
เถ ้าแกลบ  ( rice husk ash)  ประมาณ 20-25%  ของ
น้ำหนักของแกลบ หรือประมาณ 40 กิโลกรัม อีกทั้ง
ประเทศถูกจัดอยู่ในอันดับที่  5 ของโลก ของประเทศที่
ปล่อย   ขยะพลาสติกลงสู่ทะเล ประเทศมีสถิติการใช้ขวด

4 พลาสติกสูงถึงปีละ ,000 ล้านขวดต่อปี และมีเพียง 5% 
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เท่านั ้นที่ถูกนำมารีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ 10  %  
อีก ถูกนำมาเผากำจัด  40% ถูกฝังกลบ ในขณะที่ 30 % 

หรือหนึ่งในสามถูกทิ้งอยู่ในระบบนิเวศโดยเฉพาะในทะเล
และมหาสมุทร โดยในการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความสนใจ
การศึกษาพฤติกรรมการไหลของฝาขวดน้ำดื่มพอลิเอทิลีน
ความหนาแน่นสูงผ่านการใช้งานแล้ว (Recycle High 
Density Polyethylene : RHDPE) ที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิล 
หมายเลข 2 เมื่อนำเถ้าแกลบมาผสม (Rice Husk Ash : 
RHA) ขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการไหลในแม่พิมพ์ด้วย

กระบวนการฉีดของพอลิเมอร์ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เมื่อ
นำถ้าแกลบมาผสม 
     2.2  เพื ่อศึกษาถึงผลกระทบความดันการฉีดที ่มี  
ต ่อการไหลในแม่พิมพ์ด ้วยกระบวนการฉีดพลาสติก 
เข้าแม่พิมพ์ ของพอลิเมอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้วเมื ่อนำ 
เถ้าแกลบมาผสม  

3. ขอบเขตงานวิจัย
3.1  เพื ่อศึกษาการนำพอลิเอทิลีนความนาแน่นสูง

ท ี ่ ผ ่ า น ก า ร ใ ช ้ ง า น แ ล ้ ว  ( Recycle High Density 
Polyethylene : RHDPE) ที ่ได้จากฝาขวดที ่สัญลักษณ์  
รีไซเคิลหมายเลข 2 
     3.2 เพื ่อศึกษาการนำเถ้าแกลบ (Rice Husk Ash : 
RHA) เป็นอนุภาคผงโดยการคัดแยกขนาด Sieve ที่ขนาด 
300, 800 ไมครอน 
     3.3  เตรียมพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้
งานแล้ว (R-HDPE)  เมทริกซ์หลักผสมด้วยวิธีการการผสม
แบบแห้ง (Dry Blend) กับเถ้าแกลบ (RHA) ในอัตราส่วน  
1 40-0 %  โดยน้ำหนัก ทั้งขนาด 300 , 800 ไมครอน 
     3.4  การทดสอบวิเคราะห์ค่าดัชนีการไหล (Melt 
Flow Index : MFI)  ตามมาตรฐาน ASTM D 1238 
     3.5  ขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ 
(Injection molding process) โดยใช้แม่พิมพ์ท่ีมีทางเข้า
พลาสติก 2 ทิศทางเข้า พารามิเตอร์ที่ใช้สำหรับการขึ้นรูป 
อุณหภูมิหลอมเหลว 210 – 245  องศา      -  245 ความเรว็
การฉีด 35   cm² /s ปริมาณในการฉีด 35 cm²  เวลาใน
การฉีด 35 วินาที เป็นต้น ใช้เครื ่องฉีดพลาสติก รุ่น 
ALLROUNDER 470C GOLDEN EDITION ( บ ร ิ ษั ท 
ARBURG Thailand Co., Ltd.)  

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
4.1  เถ้าแกลบ (RHA)  ท่ีผ่านการเผาแล้ว จะถูกนำไป

เข้าเตาอบโดยใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง นำเถ้าแกลบไปแยกขนาดด้วยชุดตะแกรงลดขนาด 
(Sieve ที่ขนาด 300, 800 ไมครอน) 

(a) (b) 

ภาพที่ 1  (a) เถ้าแกลบที่อบไล่ความชื้นขนาด 300 
ไมครอน และ (b) เถ้าแกลบ 

     4.2 ฝาขวดน้ำดื่มที่ผ่านการใช้งานแล้วที่มีสัญลักษณ์ 
รีไซเคิล   จะถูกลดขนาดด้วยเครื่องบดแบบโม่อัดพลาสติก
ซึ่งมีใบมีดอยู่ด้านในจะได้พลาสติกที่มีขนาดเฉลี่ย 10- 20 
มิลลิเมตร พลาสติกจะถูกตัดจนสามารถผ่านตะแกงความ

กว้างรูตะแกงมีขนาด 10 - 20 มิลลิเมตร

   ภาพที่ 2  ฝาขวดน้ำด่ืมที่ผ่านการใช้งานแล้วท่ีมี
สัญลักษณ์รีไซเคิล และ RHDPE บดขนาดเฉลี่ย 10-20

มิลลิเมตร 
 4.3 การออกแบบอัตราส่วนผสมระหว่าง RHDPE กับ 
RHA สำหรับสำหรับขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ 
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ตารางที่ 1  การออกแบบอัตราส่วนผสมระหว่าง RHDPE 
กับ RHA 

อัตรา
ส่วนผสม 

RHDPE 
(%wt.) 

RHA 
(%wt.) 

ขนาด RHA 
(ไมครอน( 

90:10:300 90 10 300 
80:20:300 80 20 300 
70:30:300 70 30 300 
60:40:300 60 40 300 
90:10:800 90 10 800 

     4.4 เครื ่องฉีดพลาสติกและพารามิเตอร์ เครื ่องฉีด
พลาสติกรุ ่น ALLROUNDER 470C GOLDEN EDITION 
(บริษัท ARBURG Thailand Co ., Ltd.)สภาวะควบคุมที่
ใช้ในการฉีดช้ินงานทดสอบ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่  2  สภาวะควบคุมท่ีใช้ในฉีดชิ้นงานทดสอบ
Process condition Value Unit 
Dosage volume 35.0 cm2 
Injection Speed  ) Q( 35.0 cm2/s 
Cooling Time 35 second 
Melt Temperature 210- 245 °C 

Mould Temperature 30 °C 
     จากการออกแบบอัตราส่วนผสมระหว่าง RHDPE กับ
RHA (ตารางที่ 1) ผสมด้วยวิธีการผสมแบบแห้ง   (Dry 
Blend) พบว่า สภาวะหรือพารามิเตอร์ที่ใช้ในการขึ้นรูป
นั้นในแต่ละอัตราส่วนผสมนั้นมีค่าที่แต่งต่างกันออกไป 
เช่น ความเร็วในการฉีด (Q) ความดันการฉีด (P) เป็นต้น 
จึงต้องมีสภาวะควบคุมที่ได้จากการทดลองขึ้นรูป ให้ทุก
อัตราส่วนผสมอยู ่ในสภาวะควบคุมเดียวกันเพื ่อการ
ทดสอบสมบัติทางกล 

5. ผลการทดลอง
5.1 ค่าดัชนีการไหลและความหนาแน่น สำหรับพอลเิมอร์

ผสมเถ้าแกลบด้วยวิธีผสมแบบแหง้ ขนาดเถ้าแกลบ 300, 
800 อัตราส่วนร้อยละ 10, 20, 30, 40 โดยน้ำหนัก 

 ตารางที ่3 ดัชนีการไหลของ RHDPE และ RHA 

     ค่าดัชนีการไหลมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากอนุภาคของ
เถ้าแกลบขัดขวางการเคลื่อนที่ของพลาสติก ซึ่งเถ้าแกลบ
มีลักษณะเป็นของแข็งไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างและไม่หลอม
ละลาย เถ้าแกลบในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอัตราการไหลออก
ของพลาสติกจากหัวดายก็จะมีแนวโน้มลงตามปริมาณ  
เถ้าแกลบทีเ่พิ่มสูงขึ้น  
     5.2 การเตรียมพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่าน
การใช้งานแล้ว (RHDP) เมทริกซ์หลักผสมกับเถ้าแกลบ 
(RHA) ตามอัตราส่วนที่ได้ออกแบบ (ตารางที่ 1) ไว้ก่อน
หน้า และผสมด้วยวิธีการการผสมแบบแห้ง (Dry Blend) 
แล้วขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์และ
ฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ที่มีทางเข้าพลาสติก 2  ทาง  ตาม
สภาวะควบคุมท่ีใช้ในการฉีดชิ้นงานทดสอบ )ตารางที่ 2(  
ตารางท่ี 4  การทดสอบขึ้นรูปตามสถาวะควบคุม 

อัตราส่วนผสม 
600 
bar 

900 
 bar 

1,200 
 bar 

1,500 
 bar 

1,800 
bar 

RHDPE ไม่ 
เต็ม 

ไม่ 
เต็ม 

เต็ม เต็ม ครีบ 

RHDPE  :RHA300 
Dry 10%wt. 

ไม่ 
เต็ม 

ไม่ 
เต็ม 

เต็ม เต็ม ครีบ 

RHDPE  :RHA300 
Dry 20%wt. 

ไม่ 
เต็ม 

ไม่ 
เต็ม 

เต็ม เต็ม ครีบ 

RHDPE  :RHA300 
Dry  %30 wt. 

ไม่ 
เต็ม 

ไม่ 
เต็ม 

เต็ม เต็ม ครีบ 

RHDPE  :RHA300 
Dry 40%wt. 

ไม่ 
เต็ม 

ไม่ 
เต็ม 

ไม่ 
เต็ม 

เต็ม ครีบ 

RHDPE  :RHA800 
Dry 10%wt. 

ไม่ 
เต็ม 

ไม่ 
เต็ม 

เต็ม เต็ม ครีบ 

จากการทดสอบขึ้นรูปตามสภาวะควบคุม แล้วปรับ
ความดันในการฉีด 1-600 ,500 bar พบว่า ที่ความดันใน
การฉีด 600 – 900 bar  เมื ่อทำการฉีดขึ ้นร ูปชิ ้นงาน
ทดสอบแล้ว ได้ชิ้นงานไม่เต็ม ที่ความดันในการฉีด 1, 200 bar 

Material 
Melt Flow 

Index 
(g/10min) 

RHDPE 7.88 
RHDPE  :RHA300 Dry 10%wt. 4.62 
RHDPE  :RHA300 Dry 20%wt. 2.85 
RHDPE  :RHA300 Dry 30%wt. 1.95 

RHDPE  :RHA300 Dry 40%wt. - 
RHDPE  :RHA800 Dry 10%wt. 2.60 
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อัตราส่วนผสม RHDPE : RHA 300 Dry 40% wt.  ขึ้นรูป
แล้วได้ชิ ้นงานไม่เต็ม ที ่ความดันในการฉีด 1,500 bar 
ช้ินงานเต็มที่ความดันในการฉีด 1,800 bar ช้ินงานมีครีบ  

ภาพที่ 3  ช้ินงานท่ีไม่สมบูรณ์ จากการปรับความดันใน
การฉีด 

     พลาสติกที่ไหลอยู่ตรงกลางของช่องทางการไหลมีการ
ไหลตัวได้เร็วที่สุดนั้น จะมีการไหลแหวกออกไปด้านข้าง 
ที่ผนังแม่พิมพ์ด้วย เนื ่องจากพลาสติกบริเวณตรงกลาง
ของช่องทางการไหล มีการไหลออกไปทางด้านข้าง แทนท่ี
จะไหลพุ่งออกไปข้างหน้าทำให้ความเร็วการไหลลดลง 
การเย็นตัวที่ผนังของโพรงแบบการเกิดชั้นของพลาสติก
แข็งที่ผิวของแม่พิมพ์ปรากฏการณ์สำคัญ  
     พลาสติกหลอมเหลวไม่สามารถเข้าถึงผนังของโพรง
แบบได้อย่างง่ายๆ แต่ก็มีแนวโน้มการไหลลงมาจากตรง
กลางของทางไหลสู่ผนังของโพรงแบบ จะพบว่าความเร็ว
ในการไหลของพลาสติกบริเวณตรงกลางของช่องทางการ
ไหลจะลดลงเรื่อย ๆ ตลอดพื้นที่หน้าตัดของช่องทางการ
ไหลและลักษณะทางด้านหน้าของช่องทางการไหล  

6. สรุป
       จากการทดสอบขึ้นรูปตามสภาวะควบคุม (ตารางที่ 4)  
และใช้ความดันในการฉีด 1,500 bar กับสภาวะควบคุมที่
ใช้ในการฉีดชิ้นงานทดสอบ (ตารางที่ 2)  เป็นสภาวะที่
เหมาะสมและได้ชิ้นงานท่ีสมบรูณ์ในทุกอัตราส่วนผสม  

ภาพที่ 4  ช้ินงานท่ีสมบูรณ ์

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่าความดันในการฉีดมีอิทธิพลกับ

ความสมบูรณ์กับชิ ้นงานทดสอบ ซึ ่งเกิดจากลักษณะ 

การไหลของพลาสติกในแม่พิมพ์เป็นแบบการไหลแบบ
น้ำพุ (fountain flow)  การไหลของพลาสติกบริเวณตรง
กลางชิ้นงาน พลาสติกจะมีการเคลื่อนที่เร็วที่สุด และจะ
ดันส่วนที ่เข ้าไปก่อนออกด้านข้าง การเย็นตัวที ่ผนัง
แม่พิมพ์ (frozen layer) ทำให้เกิดชั ้นพลาสติกแข็งตัว 
ทำให้ช่องว่างสำหรับการไหลแคบลง ทำให้ต้องใช้ความดัน
ฉีดเพิ่มมากขึ้น   

ภาพที่ 5  รูปถ่าย SEM ช้ินงานท่ีผ่านการทดสอบการทน
แรงกระแทก แล้วนำมาตัดตรงกลาง 

     จากภาพที่ 5 พบว่าปริมาณ RHA ทำให้ความสามารถ
ในการเคลื่อนที่ในเมทริกซ์ RHDPE ไม่ดีเท่าที่ควร และทำ
ให้มีการกระจายตัวไม่ด ีด้วยเช่นกัน จึงทำให้ RHA มี
แนวโน้มเกาะกลุ่ม (Agglomerate) ที ่บริเวณแกนกลาง
และด้านข้างรอบช้ินงาน   

8. ข้อเสอนแนะ
8.1 ผู้สนใจทำการวิจัยในเรื่องดังกล่าวนี้ ควรเพิ่มเติม

การปรับปรุงคุณภาพผิวเถ้าแกลบหรือเติมสารเติมแต่ง 
(Additives) ที่มีสมบัติในการยึดเกาะ 
     8.2 ควรศึกษาผลการทดสอบสมบัติทางกลเพิ่มเติม 
เช่น ความทนแรงดึง ความทนการดัดงอ ความแข็งที่ผิว 
ความทนแรงกระแทก เพื่อเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

9. เอกสารอ้างอิง
[1] ปริญญา จินดาประเสริฐ, อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์. 

  2552. เถ้าแกลบในงานคอนกรีต (Rice 
 Husk Ash in Concrete). สำนักพิมพไ์ซน์ 

        แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง. 31-49. 
[2] ไทยพลาสติก รไีซเคลิ :รับซ้ือและจำหน่ายพลาสติก     

รีไซเคิล ค้นเมื่อ 2560, จาก   
http://www.thaiplasticrecycle.com 
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เตาอบงบประหยัดพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรมในครัวเรือน
Eco-Energy Oven for Household Industry 

อภิชานน เอ่ียมแก้ว1* วีรศักดิ์ วงษ์แหวน2 ครรชิต เชิญทอง3 
Apichanon Lamkaew 1* Verasak Wongwan 2 Kanchit Cherntong 3 

*1 2 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ วิทยาลัยเทคนิคประจวบครีีขันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
*1 2 3 Department of Production Technology, Prachuap Khiri Khan Technical College, Institute of Vocational

Education: Central Region 5 

บทคัดย่อ 
      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างเตาอบงบ
ประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน 2) เพื่อ
เปรียบเทียบระยะเวลาในการย่าง ระหว่างการใช้เตาอบงบ
ประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือนกับการใช้
วิธีการปกติ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มตี่อ
เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษา คือ ผู้บริโภคงบ ในอำเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้จากการเลือกอย่างเจาะจง 
จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เตาอบงบ
ประหย ัดพล ั งงานเพ ื ่ ออ ุตสาหกรรมในคร ัว เร ือน 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผ ู ้ท ี ่ ได ้ใช ้เตาอบงบ
ประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน  ที่มีค่า
ความเชื ่อมั ่นทั้งฉบับ 0.95 สถิติที ่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 
เตาอบงบสร้างจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น ต้นทุนการผลิตต่ำ
และจากการทดสอบการย่างแบบวิธ ีการปกติ  โดยใช้ 
ผู้ทดลอง 1 คนต่องบ 100 ช้ิน ใช้เวลาเฉลี่ย 44 นาที ส่วน
ผลการทดลองการย่างโดยใช้เตาอบงบประหยัดพลังงาน
เพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้ผู้ทดลอง 
1 คนต่องบ 100 ชิ้นนั้น จะใช้เวลาเฉลี่ย 18 นาที สรุปว่า
การใช ้ เตาอบงบประหย ัดพล ังงานสามารถช ่วยลด
ระยะเวลาการย่างโดยเฉลี่ยได้ถึง 26 นาทีต่อการย่าง 100 
ชิ้น ช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและต้นทุนได้ แสดงให้
เห็นว่า เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนที่ผู้วิจัยสร้างขึ ้น สามารถนำไปใช้งานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผ ู ้ ใ ช ้ ง านท ี ่ ม ี ต ่อ เตาอบงบประหย ัดพล ั ง งานเพื่ อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

คำสำคัญ : งบย่าง, เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

Abstract 
    This research aims to 1) Create an saving 
energy oven for the household industry. 2) To 
compare the roasting time During the use of 
energy-saving ovens for the household industry 
with the use of normal methods. and 3) To study 
user satisfaction with energy-saving ovens for 
household industry. The sample group used in 
the study was budget consumers in Muang 
District, Prachuap Khiri Khan Province. Selected 
from a specific number of 20 people. The 
research tools are saving energy oven for 
household industry and User satisfaction 
questionnaire. Statistics used in research, mean 
and standard deviation. The experimenters had 
100 pieces per person, with an average of 44 
minutes. Experiments in home industry 
That plane takes an average of 18 minutes for 100 
people. The results showed that using and saving 
energy oven can reduce the time at 26 minutes. 
This significantly reduces fuel consumption and 
costs. Show that Saving energy oven for the 
household industry can be used efficiently. 

Keywords : Fried Fish patty, Saving Energy Oven 
for Household Industry 
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1. บทนำ 
      งบ เป็นอาหารไทยเก่าแก่ประเภทปิ้งย่างชนิดหนึ่ง    
ที่นิยมรับประทานกันมาก ส่วนผสมก็จะคล้ายๆ กับปลา
ทอดมัน ปลาจับไม้ ห่อหมกปลา คือการใช้เนื้อปลามาผสม
คลุกเคล้ากับเครื่องแกง ย่างงบจะแตกต่างจากห่อหมกใน
เรื่องส่วนผสมคือ ห่อหมกจะใส่หัวกะทิมาก ส่วนย่างงบจะ
ใส่หัวกะทิน้อย เพื่อให้ส่วนผสมต่างๆ มีความข้น ไม่เหลว 
สะดวกในการห่อย่าง และห่อหมกจะใส่เนื้อปลาเป็นช้ินได้ 
แต่ย่างงบจะต้องใส่เนื้อปลาบดละเอียด ห่อด้วยใบตองย่าง
ไฟอ่อนๆ จนสุกได้ที่นำมารับประทานคู่ไปกับขนมจีนหรือ
ข้าวสวย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2563)   
     เพื่อพัฒนาการผลิตงบในปริมาณมากเพื่อจำหน่ายใน
ครัวเรือน ทางทีมวิจัย จึงได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลและ
ออกแบบ จ ัดสร ้างเตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน    
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย  
     2.1  เพ ื ่อสร ้างเตาอบงบประหย ัดพล ังงานเพื่อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
      2.2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเตาอบ
งบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน 
      2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพเตาอบงบประหยัดพลังงาน
เพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 
3.  สมมติฐานของการวิจัย  
     3.1 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจของต่อเตาอบงบประหยัด
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือนในระดับมากที่สุด      
     3.2 เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยในระดับมาก 
 
4.  กรอบแนวคิดการวิจัย  
     4.1 ประชากรที ่ใช ้ในการศึกษาครั ้งน ี ้ เป ็น ผ ู ้จัด
จำหน่ายงบและผู ้บร ิโภคงบ ในอำเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้จัดจำหน่ายงบย่าง
และผู้บริโภคงบย่าง ในอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ที่ได้จากการเลือกอย่างเจาะจง จำนวน 20 คน 
      4.2 ตัวแปรต้น คือ เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ตัวแปรตาม คือ ระยะเวลาใน
การย่าง ระหว่างการใช้เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนกับการใช้วิธีการปกติ 
        4.3  เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน หมายถึง เป็นเตาอบสำหรับอบงบ ขนาด  

 

60 x 60 x 140 เซนติเมตร เตาอบเป็นลักษณะให้ความ
ร้อนแก่งบ โดยใช้แหล่งความร้อนจากแก๊สหุงต้ม โดยให้
ความร้อนในพื้นที่ปิด เพื่อลดการกระจายของความร้อน 
ซึ่งทำให้อุณหภูมิคงที่ และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็จะมีระบบ
ระบายความร้อนออกทำให้อุณหภูมิในเตาคงท่ี 
 
5.  วิธีการดำเนินการวิจัย 
     5.1 การสร ้ าง เตาอบงบประหย ัดพล ั งงานเพื่อ
อ ุตสาหกรรมในคร ัวเร ือน  ม ีว ิธ ีการดำเน ินการใน
จุดประสงค์การค้นคว้า ดังนี้ 
          1) ดำเนินการเขียนแบบตามผลการสังเคราะห์
รูปแบบของเตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
ในครัวเรือน แล้วนำแบบไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่ใช้
งานเพื่อให้เพิ่มเติมข้อคิดเห็นในการสร้างอุปกรณ์ 
          2) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างเตาอบงบ
ประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น แผ่น
อะลูมิเนียม อิฐทนความร้อน แผ่นเซรามิคฉนวนความรอ้น 
เหล็กโครงสร้าง และอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชื ้อเพลิง 
(ยุคล จุลอภัย, 2549) 
           3) ทำโครงสร้าง ช้ินส่วนต่างๆ และประกอบตาม
แบบท่ีได้วางแผนไว ้
           4) เก็บรายละเอียดและทดสอบความแข็งแรง
ของเตาอบงบประหยัดพลังงานเพื ่ออ ุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน  
     5.2  หาประสิทธิภาพของการใช้เตาอบงบประหยัด
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ได้พัฒนาขึ้นเทยีบ
กับวิธีการตรวจวัดแบบปกติ โดยมีวิธีการดำเนินการใน
จุดประสงค์การค้นคว้า ดังนี้ 
           1) ในการสร้างเตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้มีการทดลองประสิทธิภาพ
การทำงานจนมั ่นใจ จึงนำมาประกอบเป็น เตาอบงบ
ประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน 
            2) ทำการทดสอบประสิทธิภาพของเตาอบงบ
ประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน ในด้าน
การสร้างและออกแบบ และด้านคุณภาพการใช้งาน 
  3) ทดสอบประสิทธิภาพของเตาอบงบประหยัด
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน ในด้านระยะเวลา
ในการย่าง เปรียบเทียบระหว่างการใช้เตาอบงบประหยัด
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน กับการใช้วิธีการ
ปกติ 
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         3.1) การทดสอบที ่1 การเปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการย่างด้วยเตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน กับการใช้วิธีการปกติที่จำนวน 
100 ชิ้น เทียบระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ และเทียบ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 

        3.2) การทดสอบที ่ 2 ศึกษาต้นทุนและ
ความสิ ้นเปลืองพลังงานของการใช้เตาอบงบประหยัด
พลังงาน เพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือนในการอบงบจนสุก 
เมื่อดำเนินการเต็มกำลังการผลิต 

4) สรุปผล จดุเด่น จดุด้อย รวมทัง้วิธีการแก้ไข
ปัญหาของเตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนในขณะปฏิบตัิงาน 
     5.3  การประเมินความพึงพอใจที ่ม ีต ่อ เตาอบงบ
ประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นการ
วิจัยเชิงสำรวจ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับเตาอบ
งบประหยัดพลังงานเพื ่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน มี
วิธีการสร้างเครื่องมือดังน้ี 

1) ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
2) กำหนดข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับเตาอบงบ

ประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน 
3) สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับโดยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ 

       ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ข้อมลูเกี่ยวกับเพศ อายุ และสถานภาพ 

    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับเตาอบงบ
ประหยัดพลังงานเพื ่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน โดย
คณะผู้ว ิจ ัยได ้สร ้างแบบสอบถามเกี ่ยวกับ เตาอบงบ
ประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน มี 2 ด้าน 
ด้านการออกแบบ และด้านคุณภาพ  จำนวนทั้งสิ้น 17 ข้อ 
เป ็นแบบมาตรฐานส ่วนประมาณค ่า (Rating Scale) 
5 ระดับ ความคิดเห็น คือ  มากที ่ส ุด มาก ปานกลาง 
พอใช้ และปรับปรุง โดยคำถามจะมีค่าคะแนนตั้งแต่ 5 4 
3 2 และ 1 ตามลำดับ 

4) นำเครื ่องมือไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
เครื ่องมือ เพื ่อกลับมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ เพ่ือนำไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป 

5) เข้าพบกลุ่มตัวอย่างตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ สถานที่ และความสะดวกของบุคคล แล้วทำ
การอธิบายวิธ ีการใช้เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

6) ให้กลุ ่มตัวอย่างทำการทดลองใช้เตาอบงบ
ประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือนตามวิธีการ
ที่ได้แนะนำ 

7) ให้กลุ่มตัวอย่างทำการประเมนิผลการทดลอง
ใช้เตาอบงบประหย ัดพล ังงานเพ ื ่ออ ุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งสอบถาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

8) สรุปประมวลผลจุดเด่นจุดด้อยรวมทั้งวิธีการ
แก ้ ไขป ัญหาของ เตาอบงบประหย ัดพล ั งงานเพื่อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนในทดลองใช้ 

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการออกแบบและการสร้างเตาอบงบประหยัด

พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยการเขียนแบบ
ร่างเตาอบงบประหยัดพลังงานเพื ่ออ ุตสาหกรรมใน
ครัวเร ือน แล้วสร้างเตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ตามแบบที่ร่างไว้ได้ขนาด 60 
x60 x140 เซนติเมตร สามารถทำงานได้จริง เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

ภาพที่ 1 เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน 

      6.2 ผลการเปร ียบเท ียบระยะเวลาในการ ย ่าง 
ระหว่างการใช้เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
ในครัวเรือนกับการใช้วิธีการปกติ และการใช้พลังงานใน
การย ่างงบ โดยใช้เตาอบงบประหย ัดพล ังงานเพื่อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
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ตารางที่  1   แสดงเวลาย่างโดยใช้วิธีการแบบปกติและ  
การใช้เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ครั้งละ 100 ช้ิน 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 

วิธีการปกติ ใช้เตาอบ 
เวลา (นาที) เวลา (นาที) 

1 40 18 

2 40 19 

3 50 19 

4 45 18 

5 45 16 
ค่าเฉลี่ย 44 18 

            จากตารางที่ 1 แสดงว่าการที่งบสุกจำนวน 100 ช้ิน 
โดยใช้ผู้ทดลอง 1 คน  ด้วยวิธีการย่างแบบปกติ ใช้เวลา
เฉลี่ย 44 นาที ส่วนการใช้เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ใช้เวลาเฉลี่ย 18 นาที 
 
ตารางที่  2  แสดงอัตราการใช้พลังงานต่อราคา โดยใช้ 

                เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 

                ในครัวเรือน 
รายการ อัตราการใช้พลังงงานต่อราคา 

ปริมาณ 
แก๊สท่ีใช้ 
(กิโลกรัม) 

ราคา 
แก๊สต่อกิโลกรัม 

(บาท) 

ต้นทุน 
ต่อช้ิน  
(บาท) 

งบ 100 ชิ้น 1.2 26.6 0.31 

 จากตารางที่ 2 แสดงว่าการอบงบ 100 ช้ิน โดย
การใช้พลังงานในการอบงบ โดยใช้เตาอบงบประหยัด
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน ปริมาณแก๊สที่ใช้ 
โดยเฉลี่ย 1.2 กิโลกรัม ราคาแก๊สต่อกิโลกรัม คิดเป็น 26.6 
บาท ราคาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อช้ิน 0.31 บาทต่อช้ิน 
6.3 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ทดสอบที่ได้ใช้เตา
อบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ที ่ได้
ใช้งานเตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน  20 คน เป็นเพศชาย 
20 คน ทั้งหมด ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 4 คน อายุ
เกิน 20-40 ปี จำนวน 5 คน  อายุ 41 ปีขึ้นไป จำนวน 11 คน 
ผลของความพึงพอใจ ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
 
 
 
 

ตารางที่  3   แสดงระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
ที ่ม ีต ่อเตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่อ 
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

          รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านการออกแบบ 
1. เป ็นช ิ ้นงานที ่พ ัฒนาขึ ้นใหม่มี
ความคิดสร้างสรรค์              

 
4.65 

 
0.48 

 
มากที่สุด 

2. รูปแบบเหมาะสม 
กับการใช้งานจริง 

4.70 0.47 มากที่สุด 

3. สามารถ ใช ้ ง าน ไ ด ้ ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค์ 

4.90 0.30 มากที่สุด 

4. มีขนาดและรูปทรง 
ที่เหมาะสม 

4.85 0.36 มากที่สุด 

5. มีน้ำหนักที่เหมาะสม 4.70 0.47 มากที่สุด 

6. วัสดุที่ใช้เหมาะสมกับงาน 4.75 0.44 มากที่สุด 

7. การออกแบบมีความมั ่นคงและ
แข็งแรง 

4.70 0.47  

ด้านคุณภาพ 
8. อุปกรณ์มีความปลอดภัยต่อการ
ใช้งาน 

 
4.75 

 
0.44 

 
มากที่สุด 

9. วัสดุที ่ใช้ประดิษฐ์มีความคงทน 
แข็งแรง และปลอดภัย 

4.70 0.47 มากที่สุด 

10. ชิ้นงานสามารถทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

4.60 0.59 มากที่สุด 

11. ชิ้นงานสามารถก่อให้เกิดผลงาน
ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

4.80 0.41 มากที่สุด 

12. ชิ้นงานสามารถพัฒนาไปสู่เชิง
พาณิชย์ 

4.65 0.58 มากที่สุด 

13. ความน่าสนใจของสิ่งประดิษฐ์ 4.80 0.41 มากที่สุด 

14. ชิ้นงานเหมาะสมกับราคา 4.50 0.60 มากที่สุด 

15. ความง่ายในการใช้งาน 4.65 0.48 มากที่สุด 

16. ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
พกพา 

4.45 0.51 มาก 

17. ความเหมาะสมและความพึง
พอใจโดยภาพรวม 

4.70 0.47 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.69 0.47 มากที่สุด 

    จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของกลุ่ม
ต ั วอย ่ า งท ี ่ ม ีต ่อ เตาอบงบประหย ัดพล ั ง งานเพื่ อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน มีความพึงพอใจต่อการใช้งาน 
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.69 โดยที่หัวข้อท่ีได้คะแนน
ส ูงส ุด ค ือ สามารถใช ้งานได ้ตรงตามว ัตถุประสงค์ 
รองลงมา มีขนาดและรูปทรงที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.85
ส่วนหัวข้อที ่ได้คะแนนต่ำสุด คือ ความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายพกพา มีค่าเฉลี่ย 4.45 
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ตารางที่  4   ค่าประสิทธิภาพของเตาอบงบประหยัด
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรอืน 

 รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านการออกแบบ 
1. มีขนาดและรูปทรงที่เหมาะสม 4.66 0.57 มากที่สุด 

2. มีน้ำหนักที่เหมาะสม 3.66 0.57 มาก 

3. การเลือกใช้วัสดุที ่เหมาะสมกับ
การใช้งาน 

4.33 0.57 มากที่สุด 

4. การออกแบบมีความมั ่นคงและ
แข็งแรง 

5.00 0.00 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพและการใช้งาน 
5. มีน้ำหนักที่เหมาะสม 4.66 0.57 มากที่สุด 

6. วัสดุที ่ใช้ประดิษฐ์มีความคงทน
แข็งแรง และปลอดภัย 

4.33 0.57 มากที่สุด 

7. ชิ้นงานสามารถก่อให้เกิดผลผลิต
ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

4.33 0.57 มากที่สุด 

8. สามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริง 5.00 0.00 มากที่สุด 

9. มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

10. ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 3.66 0.57 มาก 

11. ความเหมาะสมและการใช้งาน
โดยภาพรวม 

4.66 0.57 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.45 0.61 มากที่สุด 

จากตารางที ่4 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ  
เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน  
อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.45  โดยหัวข้อที่ได้
คะแนนสูงสุดมี 3 ประเด็นคือ การออกแบบมีความมั่นคง
และแข็งแรง สามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริง และมี
ความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 5.00  หัวข้อ     
ที่ได้คะแนนต่ำสุด 2  ประเด็น คือ มีน้ำหนักที่เหมาะสม 
และความสะดวกในการเคลื่อนย้าย มีค่าเฉลี่ย 3.66 

7. สรุปผลการวิจัย
7.1 สามารถสร้างเตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่อ

อุตสาหกรรมในครัวเรือนได้ตามรูปแบบท่ีได้ออกแบบและ
ศึกษาไว้  สามารถนำไปใช้งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
     7.2  ผลศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเตาอบ
งบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมตามหัวข้อการปะเมินอยู่
ที ่4.69 
      7.3  ประสิทธิภาพเตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.45 

8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมใน

ครัวเรือนนั้น สามารถทำงานได้จริง 
     8.2 ผลการทดสอบการย่างงบ โดยใช้เตาอบงบ
ประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือนนั้น มีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจนที ่แสดงให้เห็นว ่าเตาอบงบ
ประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน สามารถ
นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง  ช่วยประหยัด 
เวลา ต้นทุนในการผลิต และสามารถลดปัญหาการฟุ้ง
กระจายของควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดจากขี้เถ้า
ในการย่างแบบเดิม คุ้มค่าต่อการบงทุนจัดสร้าง 
     8.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้โดยเฉลี ่ยทุกหัวข้อการ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งยังสามารถความคุม
ความร้อนและกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงไม่ทำให้
ใบตองที่ห่อเกิดการไหม้เหมือนจากการย่างแบบปกติ  

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ควรออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ ให้มีความสะดวก

ในการเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
    9.2 ออกแบบและพัฒนาเตาอบสู่ภาคการค้า ให้มี
ความเหมาะสมกับตลาดอุตสาหกรรมอาหาร 
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การสร้างโต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟเพ่ือลดต้นทุนแรงงาน
Creating a Labor less Dining Table  

คำรณ พ่วงเจริญ1* วันชาติ พร้อมพันธ์2 อานนท์ ทองคำ3 
Kumron Pongcharoen1* Wanchat Prompan 2 Anon Thongkham3 

*1 2 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ วิทยาลัยเทคนิคประจวบครีีขันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
*1 2 3 Department of Production Technology, Prachuap Khiri Khan Technical College, Institute of Vocational

Education: Central Region 5 

บทคัดย่อ 
      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างโตะ๊อาหาร
ไร้คนเสิร์ฟ 2) เพื ่อเปรียบเทียบค่าจ้างแรงงานระหว่าง 
ใช้โต๊ะเสิร์ฟอาหารไร้คนเสิร์ฟกับ  ใช้วิธีการปกติ 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อโต๊ะอาหารไร้คน
เสิร์ฟ การวิจัยเป็นเชิงทดลองและใช้แบบสำรวจจากกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งได้แก่ ประชาชนผู้บริโภคในร้านอาหารตามสั่ง
ในอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการเลือกแบบ
เจาะจง จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โต๊ะ
อาหารไร้คนเสิร์ฟและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้
ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า โต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟ มีขนาดกว้าง 190 
เซนติเมตร ยาว 310 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร ควบคุม
การเลื่อนจานอาหารด้วยภาชนะที่ลอยบนน้ำโดยใช้ปั๊มตู้
ปลาขนาด 12 โวลท์เป็นต้นกำลัง เกิดเป็นแรงดันน้ำทำให้
จานอาหารเลื่อนไปตามภาชนะเสมอกับผิวโต๊ะด้านบนโตะ๊ 
การทดลองการนั่งรับประทานอาหารแบบวิธีการปกติใน 
1 ว ัน ต ้องเส ียค ่าจ ้างแรงงานจำนวน 2 คน ว ันละ 
630 บาท ส่วนการนั่งรับประทานอาหารโดยใช้โต๊ะอาหาร
ไร้คนเสิร์ฟ ไม่มีค่าจ้างแรงงานและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลีย่ 
4.68 พิจารณารายข้อ การออกแบบมีความมั่นคงและ
แข็งแรง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที ่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.90 ขนาดและรูปทรงที่เหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.85 และมีน้ำหนักที่เหมาะสม 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.80 จากผล
การทดสอบดังกล ่าว พบว่า โต ๊ะอาหารไร ้คนเส ิร์ฟ   
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดและสามารถนำไปใช้
งานได้จริง 

คำสำคัญ : โต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟ, ค่าจ้างแรงงาน, คนเสิร์ฟ 

Abstract 
        The objectives of this research were 1) to 
create a table without waiters, 2) to compare 
labor wages that were lower than using 
conventional methods, and 3) to study user 
satisfaction with unattended dining table 
Research is a survey The sample group was the 
public. Consumers in a la carte restaurant in 
Muang District, Prachuap Khiri Khan Province By 
selectively selecting 20 people, the tools used in 
the research is a table without a waiter, a 
satisfaction questionnaire Statistics used in 
research, mean and standard deviation The 
research results are as follows: Unserved dining 
table, width 190 cm.  Length 310 cm. Height 75 
cm. Controlled to move dishes with a container 
that floats on the water by using a 1 2  Volt 
aquarium pump, etc. It is causing water pressure 
to cause the dish to slide along the container, 
always with the surface of the table above the 
table. The trial of sitting and eating with normal 
methods in 1 day required wages of 2 workers at 
630 baht per day. As for sitting and eating by using 
a table without a waiter. No wages and overall 
user satisfaction were at the highest level, with an 
average of 4.68 considering each item. The design 
is stable and strong. They were satisfied at the 
highest level, average 4 . 9 0 , suitable size and 
shape. They were satisfied at the highest level, 
with an average of 4.85 , and were of reasonable 
weight. Satisfaction was at the highest level, 
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average 4.80. The results of the test showed that 
the unattended dining table was effective 
according to the specified criteria and was 
practical. 

Keywords : Unattended Dining Table to Reduce 
Labor Costs, labor wages, waiter 

1. บทนำ
การแพร่กระจายอย่างต่อเนื ่องของเชื้อไวรัส covid

19  ในปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ  เริ่มดีขึ้น อันเนื่องมาจาก
การได้รับวัคซีนของประชาชนมีมากขึ้น จากการจัดการ
ของรัฐบาล โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีการผ่อนปรน
ให้เจ้าของร้านอาหารจะกลับมาเปิดปกติได้ ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด พื้นที่เสี่ยงต่อ
การแพร่กระจายและติดเชื ้อโรค ทั ้งจากสภาพความ
เบียดเสียด แออัด บวกกับพฤติกรรมการกิน การสัมผัส
ระหว่างกินอาหาร (กรมควบคุมโรค, 2564) 
        แนวทางการบริหารจัดการเพื ่อป้องกันการแพร่
ระบาดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีมาตรการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 การนั่ง
ร ับประทานอาหารของประชาชนในเขตชุมชนเมือง 
จะนิยมนั ่งในร้านอาหารที ่จัดบริการให้อย่างรวดเร็ว 
เพื่อประหยัดเวลา สามารถสั่งอาหารได้ตามต้องการ และ
มีร ้านจำนวนมากในพื ้นที ่ใกล้เคียงที ่ทำงาน แต่ด้วย 
สถานกาณ์ของโรคไวรัสโคโรนาที่ประชาชนทุกคนจะต้อง
ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตนเอง และผู้คนรอบ
ข้าง จึงต้องเลือกรับประทานอาหารในร้านที่มีการจัดการ
ป้องกันหรือในร้านที ่ม ีจำนวนผู ้คนไม ่หนาแน่นมาก 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2564) 
        เพื ่อลดการแพร่ระบาดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
และโรคระบาดอุบัติใหม่อื่น ๆ ตลอดจนสร้างมาตรฐาน
ใหม่ด้านสุขอนามัยให้กับร้านอาหารในระยะยาว ผู้วิจยัจึง
ได้คิดออกแบบและสร้างโต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟเพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับประชาชนและช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
 2.1 เพื่อสร้างโต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟ 

      2.2 เพื ่อเปรียบเทียบค่าจ้างแรงงานที ่ลดลงได้
มากกว่าการใช้วิธีการปกติ 

      2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อโต๊ะ
อาหารไร้คนเสิร์ฟ 

3. สมมติฐานของการวิจัย
 3.1  โต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟใช้งานได้จริง 
 3.2  ลดค่าจ้างแรงงานลงได้มากกว่าการใช้วิธีการ

ปกติ 
       3.3 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจของต่อโต๊ะอาหารไร้คน
เสิร์ฟลดการแพร่เช้ือโรคระบาด 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
โต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟสามารถรองรับผู้บริโภคได้ไม่เกิน

8 ที ่นั ่ง การเลื ่อนจานอาหารด้วยภาชนะที ่ลอยบนน้ำ  
โดยใช้ปั ๊มตู ้ปลาขนาด 12 โวลท์เป็นต้นกำลัง เกิดเป็น
แรงดันน้ำทำให้จานอาหารเลื่อนไปตามภาชนะเสมอกับ  
ผิวโต๊ะด้านบน 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
การออกแบบและสร้างโต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟมีวิธีการ

สร้างเครื่องมือดังน้ี 
   5.1  การสร้างสร้างโต๊ะอาหารไรค้นเสริ์ฟ 

1) ทำการศึกษาปัญหาและร ูปแบบของโต๊ะ
อาหารไร้คนเสิร์ฟ จากร้านจำหน่ายอาหาร และผู้บริโภค
ตามร ้ านอาหารตามส ั ่ ง  ในอำ เภอเม ื อง  จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื ่อรับทราบข้อมูลจากผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง 
พร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์รูปแบบของโต๊ะและอุปกรณ์ 

2) สร ้างโต ๊ะอาหารไร้คนเส ิร ์ฟ ขนาดกว้าง
190 เซนติเมตร ยาว 310 เซนติเมตร สูง75 เซนติเมตร 
มีลักษณะเป็นวงรี มีพื้นที่ว่างช่วงกลางโต๊ะ การเลื่อนจาน
อาหารด ้วยภาชนะท ี ่ ลอยบนน ้ำโดยใช ้ป ั ๊มต ู ้ปลา  
ขนาด 12 โวลท์เป็นต้นกำลัง เกิดเป็นแรงดันน้ำทำให้จาน
อาหารเลื่อนไปตามภาชนะเสมอกับผิวโต๊ะด้านบน ส่งให้
ลูกค้าท่ีนั่งรับประทาน 
     5.2  กำหนดประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

1) ประชากร (Population) เป็นประชาชนที่ใช้
บริการร้านอาหารตามสั ่ง และผู ้ประกอบการอาหาร  
ตามสั่งในหน่วยงาน โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล ตลาดนัด 
ในอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เป็น ผู้บริโภคตาม
ร้านอาหารตามสั่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดประจวบครีีขนัธ์ 
ที่ได้จากการเลือกอย่างเจาะจง จำนวน 20 คน 
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     5.3  เคร ื ่องม ือแบบสอบถาม การว ิจ ัยเป ็นแบบ 
เชิงสำรวจ (Survey Research) ความพึงพอใจต่อโต๊ะ
อาหารไร้คนเสิร์ฟ วิธีการดังนี้ 

1) ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
2) กำหนดข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับโต๊ะอาหารไร้

คนเสิร์ฟ 
     5.4  ข ั ้นตอนการการสร ้างและหาค ุณภาพของ
เครื ่องมือ สร้างเครื ่องมือเป็นแบบสอบถาม เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับแบ่งเป็น 
2 ข้ันตอนคือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อาย ุและสถานภาพ 

       ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับโต๊ะอาหารไร้คน
เสิร์ฟ โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับโต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟ 
มี 2 ด้าน ด้านการออกแบบ ด้านคุณภาพ จำนวน 17 ข้อ 
เป ็นแบบมาตรฐานส ่วนประมาณค ่า (Rating Scale) 
5 ระดับ ความคิดเห็น คือ  มากที ่ส ุด มาก ปานกลาง  
พอใช้  และปรับปรุง โดยคำถามจะมีค่าคะแนนตั้งแต่ 5 4 
3 2 และ 1 ตามลำดับ 

1) นำเครื่องมือไปให้ผู้ทรงคณุวุฒิตรวจสอบ
เครื่องมือ เพื่อกลับมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 

2) ปรับปรุงแก้ไข แล้วนำไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป
     5.5  การเก็บรวบรวมข้อมลู มดีังนี ้

1) ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลต่อ
สถานประกอบการต่าง ๆ 

2) แจกแบบสอบถามด้วยตนเองจำนวน 20 คน
แล้วเก็บข้อมูลกลับคืนทันที 

3) นำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
Excel เพื ่อหาค่าเฉลี ่ยเลขคณิต (Average) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการออกแบบและการสร้างโต๊ะอาหาร

ภาพที่ 1 โครงสร้างโตะ๊อาหาร 

ภาพที ่2 ภาพโต๊ะอาหารไรค้นเสริฟ์

      6.2 ผลการเปรยีบเทียบค่าจ้างแรงงาน ระหว่างการ
ใช้โต๊ะอาหารไร้คนเสริ์ฟกับการใช้วิธีการปกติ 

ตารางที่  1  ค่าใช้จ่ายโดยใช้วิธีการแบบปกต ิ
ทดสอบ 
คร้ังท่ี 

วิธีการนั่งรับประทานแบบปกติ โดยเวลา 1 วัน หมาย
เหตุ จำนวนเก้าอี้นั่งรับประทาน ค่าจ้างแรงงาน 

(บาท) 
1 8 ตัว 630 

2 8 ตัว 630 

3 8 ตัว 630 

4 8 ตัว 630 

5 8 ตัว 630 

ค่าเฉลี่ย 630 

จากตารางที่ 1 แสดงว่าผลการทดสอบการนั่ง
ร ับประทานอาหารแบบว ิธ ีการปกติ  โดยใ ช้ เวลา 
1 วัน ใช้โต๊ะอาหารจำนวน 2 โต๊ะ (8 ที่น่ัง) ค่าจ้างแรงงาน
จำนวน 2 คน ใช้เฉลี ่ยวันละ 630 บาท เฉลี ่ยเดือนละ 
18,000 บาท  ปีละ  216,000 บาท  

ตารางที่  2  ค่าใช้จ่ายโดยใช้โต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟ  
ทดสอบ 
คร้ังท่ี 

วิธีการนั่งรับประทานโดยใช้โต๊ะอาหาร 
ไร้คนเสิร์ฟโดยเวลา 1 วัน 

หมายเหตุ 

จำนวนเก้าอี้นั่ง
รับประทาน 

ค่าจ้างแรงงาน  ( บาท) 

1 8 ตัว 0 

2 8 ตัว 0 

3 8 ตัว 0 

4 8 ตัว 0 

5 8 ตัว  0 

ค่าเฉลี่ย 0 

จากตารางที่  2 แสดงว ่ าผลการทดสอบการนั่ ง
รับประทานอาหารแบบโต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟ ใช้เวลา 1 
วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

127



4 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

     6.3 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้โต๊ะ
อาหารไร้คนเสิร์ฟ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ทดลองผู้ที่
ได้ใช้งานโต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน  
20 คน เป็นเพศชาย 20 คน ทั้งหมด ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 
ปี จำนวน 4 คน, อายุเกิน 20-40 ปี จำนวน 5 คน, อายุ 
41 ปีขึ้นไป จำนวน 11 คน ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ดังแสดงในตารางที ่3 
ตารางที่  3  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานโต๊ะอาหาร 

    ไร้คนเสริ์ฟ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD ระดับความ 

พึงพอใจ 
ด้านการออกแบบ 
1 . เป็นชิ้นงานท่ีพัฒนาข้ึนใหม่มีความคิด

สร้างสรรค์        
4.70 0 .47  มากที่สุด 

 .2รูปแบบเหมาะสมกับการใช้งานจริง 4.65 0 .48  มากที่สุด 

 .3สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 4.65 0 .48  มากที่สุด 

 .4มีขนาดและรูปทรงท่ีเหมาะสม 4.85 0 .36  มากที่สุด 

 .5มีน้ำหนักที่เหมาะสม 4.80 0.41 มากที่สุด 

 .6วัสดุท่ีใช้เหมาะสมกับงาน 4.75 0 .4 4 มากท่ีสุด 

7 .การออกแบบมีความมั่นคงและแข็งแรง 4. 90 0.30 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพ 
8  .อุปกรณ์มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน  4.75 0 .4 4 มากที่สุด 
9  .วัสดุท่ีใช้ประดิษฐ์มีความคงทน แข็งแรง  
และปลอดภัย 

4.75 0 .4 4 มากที่สุด 

10 .ชิ้นงานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 4. 60 0 .5 9 มากที่สุด 

11 .ชิ้นงานสามารถก่อให้เกิดผลงานท่ีคุ้มค่าต่อ
การลงทุน 

4.65 0 .4 8 มากที่สุด 

12 .ชิ้นงานสามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณชิย์ได้ 4. 65 0 .5 8 มากที่สุด 

13  .ความน่าสนใจของสิ่งประดิษฐ์  4.50 0 .5 1 มากที่สุด 

14 .ชิ้นงานเหมาะสมกับราคา 4.50 0.60 มากที่สุด 

15 .ความง่ายในการใช้งาน 4.75 0 .4 4 มากที่สุด 

16  .ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายพกพา  4.45 0 .5 1 มาก 

17  .ความเหมาะสมและความพึงพอใจโดย
ภาพรวม 

4. 70 0 .47  มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.68 0.47 มากที่สุด 

    จากตารางที ่3 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโต๊ะอาหารไร้
คนเสิร์ฟ โดยรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 
4.68 พิจารณารายข้อการออกแบบมีความมั ่นคงและ
แข็งแรง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 
4.90  มีขนาดและรูปทรงที่เหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 4.85 และมีน้ำหนักท่ีเหมาะสม ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.80 

7. สรุปผลการวิจัย
7.1 การสร้างโต๊ะอาหารไร้คนเสิร ์ฟ ขนาดกว้าง

190 เซนติเมตร ยาว 310 เซนติเมตร สูง75 เซนติเมตร 
มีลักษณะเป็นวงรี มีพื้นที่ว่างช่วงกลางโต๊ะ การเลื่อนจาน

อาหารด้วยภาชนะที ่ลอยบนน้ำโดยใช้ปั ๊มตู ้ปลาขนาด 
12 โวลท์เป็นต้นกำลังเกิดเป็นแรงดันน้ำทำให้จานอาหาร
เลื่อนไปตามภาชนะเสมอกับผิวโต๊ะด้านบน ส่งให้ลูกค้า 
ที่น่ังรับจานอาหารและรับประทาน 

7.2 การเปรียบเทียบค่าจ้างแรงงานที่ลดลงได้
มากกว่าการใช้วิธีปกติ โดยสามารถลดดการจ้างแรงงานได้ 
2 คน 

7.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโต๊ะอาหารไร้คน
เสิร์ฟ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.68 พิจารณารายข้อที่มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูง ดังนี้
การออกแบบมีความมั่นคงและแข็งแรง มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.90  มีขนาดและรูปทรง 
ที่เหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4.85 
และมีน้ำหนักที่เหมาะสม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.80 และพิจารณารายข้อที่มีความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยน้อย ดังนี ้ ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและ
พกพา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 
ช้ินงานเหมาะสมกับราคา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.50 และความน่าสนใจของสิ่งประดิษฐ์ มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 

8. อภิปรายผลการวิจัย
การสร้างโต๊ะอาหารไร้คนเสิร ์ฟ ที ่ช ่วยลดปัญหา

การแพร ่กระจายของเช ื ้อไวร ัสโคโรนา ในการนั่ ง
รับประทานอาหารของประชาชน สอดคล้องกับมาตรการ
ของจังหวัดการนั่งรับประทานอาหารแบบปกติและนั่ง
ร ับประทานอาหารโดยใช้โต ๊ะอาหารไร ้คนเส ิร ์ฟนั้น 
ลดค่าใช้จ่ายค่าจ้างรายวันได้ มีความแตกต่างกันและ
สามารถนำไปใช ้งานได ้อย ่ างม ีประส ิทธ ิภาพจริง 
ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน การใช้งานมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด ในประเด็นการออกแบบมีความมั่นคง
และแข็งแรงมีขนาดและรูปทรงท่ีเหมาะสมและมีน้ำหนักที่
เหมาะสมสอดคล้องกับ การดำเนินงานการยศาสตร์  
ในสถานประกอบการ นิภาพร คำหลอม  กล่าวว่าการนำ
หลักการด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) ไปประยุกต์ใช้
ในสถานที่ทำงาน ควรเริ่มตั้งแต่การออกแบบเครื่องจักร
อุปกรณ์และหน่วยที่ทำงาน ซึ่งจะสามารถทำให้พนักงาน
เกิดความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และส่งผลพลอยได้
ทำให้เพิ่มผลผลิตได้ 
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9.  ข้อเสนอแนะ   
     ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ ให ้สามารถใช้ช่วย 
ผู ้ประกอบการร้านอาหารตามสั่ง ร้านข้าวต้ม ฯลฯ ได้
อย่าง ประหยัด สะดวกและรวดเร็ว 
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การเรียนรู้เพื่อสร้างไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก 
Development of Learning Program for Building a Paddy Storage Silo 

สายชล ปัญจมาตย์1* ภักดี ดำเนินผล2 พนม ทิพย์เหลือง3 มงคล เถื่อนฤาชัย4 สมพงษ์ ไกยะฝ่าย5  
Saichon Panjamat1* Phakdee Damnernphol2 Phanom Thiplueang3 Mongkhon Thuenluechai4

Sompong4 Kaiyafai5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

*1 2 3 4 5 Department of Welding Technology, Institute of Vocational Education: Northeastern Region 3

บทคัดย่อ 
     การวิจัยในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามภูมิปัญญา
เศรษฐกิจเชิงสรรค์ของคนในชุมชนที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
และขาดแคลนแรงงาน ออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน กระบวนการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื ่อศึกษาสถานการณ์  
ความต้องการของชุมชนบ้านขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวชัิย 
จ ังหว ัดมหาสารคาม 2) เพ ื ่อสร ้างไซโลเก ็บร ักษา
ข้าวเปลือก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 3) เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของไซโลเก็บรักษา
ข้าวเปลือก ผลการศึกษา พบว่า การเข้าไปสร้างปฏิสัมพันธ์
และสัมพันธภาพที ่ดี ได้ร ับการตอบรับการมีส่วนร่วม  
ในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก
จำนวน 1 ครัวเรือน และการออกแบบสร้างไซโลเก็บรกัษา
ข้าวเปลือกดำเนินการด้วยกระบวนการศึกษาเอกสาร 
การสัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญที่มีบริบทสำคัญในชุมชนและ
รวมถ ึ งการทำความ เข ้ า ใจ ร ่ วมก ั น  พบว ่ า  การ
ออกแบบสร้างไซโลที่มีความเหมาะสมมีปริมาตรความจุ 
3.75 ลูกบาศก์เมตร และมีระบบ Solar Chimney (ปล่องลม
แสงอาทิตย์) เพื ่อระบายอากาศ ส่วนประสิทธิภาพไซโล  
เก็บรักษาข้าวเปลือกมีประสิทธิภาพดี สามารถเก็บรักษา
ข้าวเปลือกให้มีค ุณภาพคงที ่ และจากแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความพึง
พอใจด้านการออกแบบและสร้างรวมถึงการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ย 4.25  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ส่วนด้าน
ประสิทธิผลในการใช้งานสามารถเก็บรักษาความชื้นของ

ข้าว สรุปได้ว่างานวิจัยที่สร้างขึ ้นมีกระบวนการพัฒนา
สอดคล้องกับ “นวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น” 

คำสำคัญ : ไซโล, เก็บรักษาข้าวเปลือก, นวัตกรรมท้องถิ่น 

Abstract 
This research is a learning project for professional 

skills development to create innovation to 
promote occupations according to the creative 
economic wisdom of people in the community 
who are entering an aging society and labors 
shortage. Design a collaborative learning process 
by using an integrates research methodology of 
qualitative research methodology and qualitative 
research methodology. The results of the 
research according to the objectives were 
summarized as: 1)  To study the situation of need 
for professional skills development projects of the 
people of BanKhamthao Pattana community, 
Khantarawichai district, Mahasarakham province. 
Entering into interactions and good relationships 
for interviews, surveys, and observations in areas 
resulted in learning together  for 1 household to 
build paddy storage silo. The conclusion of the 
research is “Understanding the needs that exist 
according to wisdom” 2) To design and construction 
of paddy storage silo by studying documents, 
interviews with the experts who play a key role 
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in the community and mutual understanding. The 
design is to build a paddy storage silo with a 
capacity of 3.75 cubic meters and a solar chimney 
system for ventilation. The conclusion of the 
research is accessing  “ knowledge and technology” 
through participatory learning methods. 3) To test 
the  efficiency of paddy storage silo using 
satisfaction questionnaire for experts in 
educational institutions and key players in the 
area. It was found that the efficiency in design, 
build and use had a mean of 4.25 with a standard 
deviation of 0.45. As for the  effectiveness of rice 
moisture preservation, it was in the valid criteria. 
The conclusion of the research was to develop 
innovation for local through a joint learning 
process based on wisdom, knowledge and 
technology. 

Keywords : Professional Skills Development 
Program,Silo keeps some paddy 

บทนำ 
    ประเทศไทยม ีความเส ี ่ยงจากการเปล ี ่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 โดยมีสัดส่วนผู้ส ูงวัยเพิ ่ม ขึ ้นถึงร้อยละ 19.8 ของ
จำนวนประชากรทั ้ งหมด ขณะที ่จำนวนประชากร 
วัยแรงงานเริ่มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ 2558 ส่งผลให้เกิดการ
ขาดแคลนแรงงาน ในสภาวะที ่ผลิตภาพแรงงานยังต่ำ 
และเกิดความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ ่งเป็น
ข้อจำกัดของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมถึงการสร้างรายได้ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ทั้งนี ้เมื ่อพิจารณาถึงคุณภาพของคน พบว่า 
ยังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกัน
ตลอดช่วงชีวิต เริ่มตั้งแต่การพัฒนาผลลัพธ์การศึกษาของ
เด็กวัยเรียน การพัฒนาความรู้ และทักษะแรงงานไม่ตรง
กับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงวัยมีปัญหาทางด้านสุขภาพ และ
มีแนวโน้มอยู ่คนเดียวสูงข ึ ้นส ่งผลให้การขับเคล ื ่อน 
การพัฒนาประเทศไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร เพราะภาค
ส่วนสังคมผู้สูงวัยถูกทิ้งไว้ข้างหลังทั้งที่ยังมีองค์ความรู้ภูมิ

ป ัญญารวมถ ึงป ัจจ ัยส ่งเสร ิมสน ับสน ุนการพัฒนา
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12 
(2560:11)  สถานการณ์ความเป็นมาดังกล่าวสอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ของอาจารย์เรืองฤทธิ์ ลำมะยศ อดีต
ข้าราชการครูผู้ผันชีวิตหลังเกษียณอายุราชการสู่อาชีพ
เกษตรกร บนพื้นที่บ้านขามเฒ่า จังหวัดมหาสารคาม บน
พื ้นฐานความใกล้ชิดทางสังคมข้อมูลที ่ได ้จากการให้
ส ัมภาษณ์(1 ตุลาคม 2563) พบว่าตัวอาจารย์เองจบ
การศ ึ กษาปร ิญญา เอกร ั บร าชการคร ู ผ ู ้ ส อน ใน
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามก่อนเกษียณอายุเมื่อปี พ .ศ 
2560 ปัจจุบันอายุย่างเข้า 64 ปี สภาพที ่เห็นจากการ
สำรวจ และสังเกตพื ้นที ่ ท่านได้ทุ ่มเทกับการเตรียม
โครงสร้างพื้นฐานที่พักอาศัยและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โดย
วิธีดำเนินการอยู่คนเดียวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเมื่อ
ถามถึงความต้องการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีในระยะ
ต่อไป พบว่า ความต้องการของท่าน คือ แรงงานที่ต้องใช้
ในการเก็บเกี่ยวข้าวรวมถึงที่จัดเก็บข้าวแบบไซโล เพราะที่
ผ่านมายุ้งข้าวจะมีปัญหาจากนก และหนูเข้ามากัดกิน
เมล็ดข้าว ประกอบกับพื้นที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น การสร้างยุ้ง
ข้าวจะเคลื่อนย้ายลำบาก ซึ่งไซโลน่าจะแก้ปัญหาได้ แต่
ติดขัดที่แรงงานฝีมือ ซึ่งจำเป็นต้องใช้คนที่มีความรู้และ
ทักษะฝีมือด้านเทคโนโลยีการเชื่อม เพราะเท่าที่มีอยู่ใน
พื้นที่ก็มีแต่คนวัยเดียวกันหรือวัยที่ภาคการผลิตและภาค
การบริการอื่นเขาไม่ต้องการและทั้งหมด คือ บทสรุปของ
สภาพปัญหาที ่เกิดในชุมชน สอดคล้องสภาพปัญหา
ดังกล่าว คือ ปรากฏการณ์ทางสังคม ของการจัดการเรียน
การสอนของสถาบ ันการอาช ีวศ ึกษา ไม ่ว ่าจะเป็น
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือสถาบันด้าน
การอาชีวศึกษาอื่น ๆ ที่ผ่านมาไม่มีความสอดคล้องกันใน
สายงาน ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการสร้างสัมพันธภาพที ่ดี
ร่วมกันระหว่างผู้สอน และคนในชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งส่งผล
ให้วิถีชีวิตสังคมแห่งการเรียนรู้ขาดการปฏิสัมพันธ์ในการ
ทำก ิจกรรมร ่วมก ันจนเก ิดเจตคติ  แนวค ิด ว ิถ ีการ
ดำเนินงานแบบต่างคนต่างไป ต่างคนต่างอยู่ ในรูปแบบ
ปัจเจกบุคคล เมื่อครู อาจารย์ผู้สอนหรือนักเรียน เป็นผู้
คิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความเป็นอยู่ที่ดีขึ ้นของ
ประชาชน แต่ขาดการเชื่อมโยงระหว่าง องค์ความรู้ใหม่
จากสถาบันการศึกษา กับภูมิปัญญา และวัฒนธรรม บน
ความต้องการใช้งานของคนในชุมชน มูลค่า และคุณค่า
ของชิ ้นงานที ่ออกแบบสร้างขึ ้น จึงไม่สามารถที ่จะใช้
ประโยชน์ และตอบสนองคนในชุมชน สังคม และเชิง
พาณิชย์ได้จริง บนพ้ืนฐานศักยภาพการผลิตที่มีอยู่ ปัญหา
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การพัฒนาด้านผู้เรียน จากการศึกษาค้นคว้า และลงมือ
ปฏิบัติงาน เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้สอน โดยมีคะแนน เป็น
ตัวกำหนด กระบวนการเรียนรู้จึงถูกจำกัดอยู่เฉพาะใน
ห้องเรียน จนไม่สามารถศึกษาหาความรู้ และต่อยอดองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากนอกห้องเรียน จนขาดการสร้าง
นิสัยใฝ่เรียนรู้ ทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และรับ
ฟังความเห็นผู้อื ่น ผลที่ได้ คือ แรงงานคุณวุฒิ  ที ่ได้รับ
ผลตอบแทนจากค่าแรงรายวันหรือไม่ก็ค่าจ้างรายเดือน    
ด้านคนในชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต  ที่
แท้จริง สิ่งที่ได้รับ คือ ขาดแคลนแรงงาน จากโครงสร้าง
ของครอบครัวที ่แรงงานคุณวุฒิ เคลื ่อนย้ายเข้าสู ่ภาค
บริการหรือภาคการผลิต ส่งผลให้บทบาทในการที่จะเป็น
พลังร่วม ในการพัฒนาสังคมไทยต่อการพัฒนาคนสู่การ
พัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ใน
การทำงาน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพที่มั่นคงตามภูมิ
ปัญญาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ 
จากการเป็นผู้สูงวัย และจากปัญหาการขาดปฏิสัมพันธ์ 
และสัมพันธภาพที่ดีในกระบวนการเรียนรู ้ร่วมกัน การ
พัฒนาในระยะต่อไป ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส ังคมแห่งชาติย ังคงย ึดหลักส ู ่การปฏิบ ัต ิตามหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้คนเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาโดยเริ่มที่ยุทธศาสตร์ที่ 1         การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที ่มุ ่งเน้น  การนำเอา
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหรือต่อยอดให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ ที ่เพิ ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในระดับ
พื้นบ้านจนถึงระดับสูง ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน ด ้วยการเสร ิมสร ้างให ้คนไทยได้รับ
การศ ึกษาอย ่ า งม ีค ุณภาพ ตามมาตรฐานสากล  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เป้าหมายของการพัฒนาคน
ในสังคมไทยทุกช่วงว ัย ให ้ม ีท ั ้งท ักษะ ความรู ้  และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
ถึง พ.ศ. 2579) ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หรือสถาบันแห่ง
การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาสังคม 
ด้านการค้นคว้าออกแบบสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และองค์
ความรู ้ด้านการวิจัยถ่ายทอดสู ่ช ุมชนผ่านการบริการ
วิชาการในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การเชื่อมที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึก
ให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ และการสร้างสรรคผ์ลงาน 
เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน และสังคม โดยบูรณการวิจัย

นวัตกรรม ในลักษณะการเรียนรู้รายวิชา โครงการทักษะ
วิชาชีพ ให้สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ส ู ่การพัฒนาเศรษฐกิจตามไทยแลนด์ 4.0 
ที ่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value 
Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยใช้
นวัตกรรม” รวมทั้งแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : 
การเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21" ที ่เน้นถึงการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียน
ได ้ค ิดอย ่างสร ้างสรรค ์ เข ้าก ับบร ิบทโลก ซ ึ ่ งกำลัง
เปล ี ่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภ ิว ัตน ์ (หล ักส ูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเช่ือม 2561:4) เพื่อ
พัฒนาคน และนวัตกรรม เข้าสู ่ส ังคมแห่งการเรียนรู้
ร่วมกันตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดการพัฒนา
ผู้เรียน เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับคนในชุมชนสังคม 
สถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเพื ่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เรื่อง “โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การเรียนรู้เพื่อสรา้ง
ไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก” เป็นแนวทางการวิจัย ตาม
หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ที่ให้คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาตามหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

คำถามการวิจัย 
1. สถานการณ์ความต้องการการบร ิการว ิชาการ

วิชาชีพของคนในชุมชนต้องการอย่างไร 
2. ไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก ที่คนในชุมชนมีความ

ต้องการมีลักษณะอย่างไร 
3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของไซโลเก็บรักษา

ข้าวเปลือกที่คนในชุมชนต้องการ และมีความพึงพอใจเป็น
อย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความต้องการการบริการวิชาการ วิชาชีพ

ของคนในชุมชนบ้านขามเฒ่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม  

2. เพื่อออกแบบสร้างไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 

3. เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก 

นิยามศัพท ์
1. นักวิจัย หมายถึง กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที ่ต้องการ

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการ
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ประกอบอาชีพซึ่งรู้และเข้าใจ ถึงสภาพปัญหาความต้องการ
ที่แท้จริงเป็นอย่างดี 

2. นักพัฒนา หมายถึง นักศึกษาผู้เรียนวิชาโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพเพ ื ่อพัฒนางานด ้านเทคโนโลยี  
การเชื่อมหรือพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องที่แท้จริงการของคนในชุมชน 

3. ผู้วิจัย หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพหรือผู้ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงให้เกิด
กระบวนการเร ียนร ู ้ ร ่ วมก ันระหว ่ างน ักว ิจ ั ยหรือ
กลุ่มเป้าหมาย และนักพัฒนา 

4. ประส ิทธ ิภาพ หมายถ ึง ความพ ึงพอใจของ
ผู้เชี่ยวชาญจากสถานศึกษา และคนในชุมชนที่มีต่อไซโล
เก็บข้าวเปลือก 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ศึกษาความต้องการโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ระดับครัวเรือนของคนในชุมชน บ้านขามเฒ่า จังหวัด
มหาสารคาม  

2. ออกแบบสร้างไซโลเก็บข้าวเปลือก ตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือตามภูมิปัญญาเศรษฐกิจ  
เชิงสร้างสรรค์ 

3. ไซโลเก็บข้าวเปลือก ที่ออกแบบสร้างขึ้นผ่านเกณฑ์
การประเมินจากผู ้เชี ่ยวชาญของสถานศึกษา 5 ท่าน  
ท ี ่ระด ับความพึงพอใจ พร ้อมส ่งมอบงาน และจาก
กลุ่มเป้าหมาย 4 ท่าน ที่ระดับความพึงพอใจตอบรับหรือ
รับมอบงานท่ีร่มกันออกแบบสร้าง 

4. ระยะเวลาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตุลาคม
2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564 

สมมติฐานการวิจัย 
ประสิทธ ิภาพของไซโลเก็บข้าวเก ็บร ักษาเปลือก 

ผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 9 ท่าน 
จากสถานศึกษา 5 ท่าน และจากกลุ่มเป้าหมายหรอืนักวิจยั
อีก 4 ท่าน ที่ระดับความพึงพอใจดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.50 
ขึ้นไป จากเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.0 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน บนเส้นทางนวัตกรรมสี
เขียว สู ่กระบวนการเรียนรู ้ตามหลักการเข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา เป็นสิ่งที ่ต้องเข้าแทรกแซง ( Intervention) เพื่อ

สร้างหรือกระตุ้นให้เกิดเนื่องจากอาจไม่สามารถจะเกิดขึ้น
ได้โดยอัตโนมัติ ในขั้นตอนของกระบวนการเปลี่ยนผ่าน 
ด้วยกรอบแนวคิดการพัฒนาคน และนวัตกรรม เข้าสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 6 ขั้นตอน ดังนี ้

แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาฯ 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยครั ้งนี ้เป็น

กรณีศึกษา (Case Study) ถึงสภาพปัญหาการประกอบ
อาชีพตามภูมิปัญญาของคนในชุมชน เป็นงานวิจัยเชิง
พื้นที่ (Area Base) จึงกำหนดให้เป็นกลุ่มเป้าหมายแบบ
เจาะจงเลือก (Purposive Sampling) ที ่ไม่อาศัยความ
น่าจะเป็นทางสถิติ (Non-probability Sampling) 

2. ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัยออกแบบโดยใช้ ระเบียบ
ว ิธ ีว ิจ ัยแบบผสานว ิธ ี  (Mixed Methodology)  ของ
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ผสานรวมระเบียบวิธ ีว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ (Qualitative 
Research) ดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์3 ขั้นตอน 
ดังนี ้

    ระยะที ่ 1  ผู ้วิจัยออกแบบใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อศึกษาสถานการณ์บนความต้องการโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพประยุกต์ใช้วิธีวิจัยศึกษาเฉพาะกรณี 
(Case Study) เพื ่อกำหนดขอบเขตที ่ต ้องการศึกษา 
ประย ุกต ์ใช ้ว ิธ ีว ิจ ัยเช ิงปฏ ิบ ัต ิการแบบม ีส ่วนร ่วม 
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(Participatory Action Research)เพื่อแสวงหาตัวนักวจิยั 
จากการศึกษาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และบริบท
พื ้นที ่ เพ ื ่อสร ้างปฏิส ัมพันธ ์ และสัมพันธภาพที ่ด ีใน
การศึกษาปัญหาซึ่งเกิดจากการประกอบอาชีพตามภูมิ
ปัญญาที ่มีอยู ่ของคนในชุมชน ด้วยวิธ ีการสัมภาษณ์ 
สำรวจ และการสังเกตแบบ  มีส่วนร่วม 

     ระยะที่ 2  เพื่อออกแบบและสร้างไซโลเก็บรักษา
ข้าวเปลือกผู้วิจัยออกแบบใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและ
ประยุกต์   ใช ้ว ิธ ีว ิจ ัยเช ิงปฏิบ ัต ิการแบบมีส ่วนร ่วม 
(Participatory Action Research) สู ่การเรียนรู ้ร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจัยนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญจากสถานศึกษา 
และสถานประกอบการ เพื ่อแสวงหาองค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักภูมิสังคม ด้วยการสัมภาษณ์ 
การสำรวจและการสังเกตเพื่อสรุปผลก่อนทำความเข้าใจ
ร่วมกันกับนักวิจัยหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อออกแบบและสร้าง
ไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก ตามความต้องการใช้งานแท้จริง
ของคนในชุมชนหรือเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะอย่าง ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

    ระยะที ่  3 เพ ื ่อทดสอบหาประส ิทธ ิภาพ และ
ประสิทธิผลของไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก ผู้วิจัยออกแบบ
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลประยุกต์ใช้วิธีวิจัยเชิงทดลองเพื่อทดลอง
ทดสอบไซโล ก่อนเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจและการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านการออกแบบสร้าง 
และการใช ้งานจากผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญ และน ักว ิจ ัยหรือ
กลุ ่มเป้าหมาย เพื ่อนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนาส่วนด้านประสิทธิผลผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจหาค่า
ความช้ืนเมล็ดข้าว 

3. เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จากผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
ที่แบ่งออกเป็น 3 ตอน ด้วยข้อคำถามมีโครงสร้าง และไม่
มีโครงสร้าง ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ 
( Interview)  จ า ก ก า ร ส ั ง เ ก ต แ บ บ ท ี ่ ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม 
(Participatory Observation) และการสำรวจ (Survey) 
ผู้วิจัย และนักพัฒนา เก็บข้อมูลโดยใช้สมุดบันทึก และ
โทรศัพท์มือถือ เพื่อบันทึกภาพ บันทึกเสียง 

4. เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative
Data) ผู้วิจัยใช้วิธีดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
เชิงคุณภาพ (Triangulation, Denzin. 1970) ก่อนวิเคราะห์

แบบอุปนัยจากการตรวจสอบเอกสาร สถานที่และเวลา 
เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของข้อมูล ก่อนถอดสรุป
บทเรียนตามแนวคิดทฤษฎีของหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง" ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ ในแบบสอบถามความ 
พึงพอใจ ผู้วิจัยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบผลกับสมมติฐานก่อนตีความหมายและ 
สรุปผล 

ผลการวิจัย 
   จากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการบริการ

วิชาการ วิชาชีพของคนในชุมชนบ้านขามเฒ่า อำเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม แนวทางการออกแบบและสร้าง
ไซโล รวมถึงการหาประสิทธ ิภาพของไซโล นั ้น จาก
การศึกษาบนพื้นฐานความใกล้ชิดทางสังคมข้อมูลเบื้องต้น
ที่ได้จากการเข้าไปสร้างปฏิสัมพันธ์ และสัมพันธภาพที่ดี 
ร่วมกับคนในชุมชนของผู้วิจัย และนักพัฒนา เพื่อศึกษา  
ถึงสถานการณ์ความต้องการ การบริการวิชาการ วิชาชีพ
ด ้วยผลการตอบร ับท ี ่ดี   ผลท ี ่ ได ้จากการว ิจ ัยตาม
วัตถุประสงค์ทั้ง 3 ขั้นตอน ปรากฏผลดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาสถานการณ์
เบื้องต้นคือ กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการไซโลเก็บรักษา
ข้าวเปลือก และจากการวิเคราะห์ข้อมูล ในกระบวนการ
เรียนรู้ “โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ”(2 ตุลาคม 2563)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แผนที ่ความคิด  พบว่า 
เป็นการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แนวทางของการพัฒนา เพราะ
ไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือกที่กลุ่มเป้าหมายต้องการจำเป็น
จะต้องออกแบบสร้างขึ้นมาใหม่โดยยึดหลักความต้องการ
ที่แท้จริงอย่างสอดคล้องกับลักษณะทางภูมิสังคมหรือ
ภูมิศาสตร์ ภูม ิประเทศ และสังคมจิตวิทยา ที ่ความ
ต้องการของแต่ละบุคคลมีความต้องการที ่แตกต่างกัน 
รวมถึงปัจจัยส ู ่การดำเนินงาน และความพร้อมของ
นักพัฒนาในการดำเนินงาน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยยึดหลักความต้องการใช้ 
ที ่แท้จร ิงเพื ่อการแก้ไขปัญหาระดับพอเพียง ผลการ
วิเคราะห์ด้วยหลักการสวอต (SWOT Analysis) ร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจัย นักพัฒนา และนักศึกษาผู้เรียนรายวิชา
โครงการฯ ผลที่ได้ปรากฎ ดังนี้ 
    - จุดแข็ง (Strengths) หรือข้อได้เปรียบ คือ ในการ
ออกแบบ และสร้างไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือกสอดคล้อง
กับการพัฒนางานของสาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยมี
ทั้งครู อาจารย์ ในสาขาวิชาที่มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ รวมถึงการมีเครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์ 
อย่างพอเพียงต่อการดำเนินการออกแบบและสร้าง 
     - จุดอ่อน (Weaknesses) และหรือข้อเสียเปรียบ 
(Analysis Weakens) คือ องค์ความรู ้ในเรื ่องการเก็บ
รักษาข้าวเปลือก โดยข้อเสนอของผู้ที ่ม ีบริบทสำคัญ  
ในพื้นที่ หากไซโลที่ออกแบบสร้างขึ้นไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ข้าวที่นำมาเก็บรักษาอาจเกิดการเน่าเสีย เป็น
ข้าวเหลืองหรือข้าวดำ ใช้การไม่ได้ เพาะปลูกก็ไม่ขึ้น 
    - โอกาสที ่จะดำเนินการได้ (Opportunities) ต้อง
อาศัยรายละเอียดการออกแบบสร้าง จากองค์ความรู้ของ 
นักวิจัย และผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเก็บรักษาข้าวเปลือก
รวมถึงปัจจัยทุนในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน
และสิ่งสนับสนุนอ่ืนท่ีจำเป็น 

- อุปสรรคข้อจำกัด (Threats)หรือปัจจัยคุกคาม ที่มี
ผลต่อการดำเนินงาน คือ ปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานครั้งนี ้ไม่อาจที่จะประมาณการได้ ยกเว้นที่
ความพึงพอใจของทุกท่านหรือทุกคน “พึงพอใจในสิ่งที่จะ
กระทำ และเห็นว่าดี” และการสนับสนุนจากผู้บรหิารนอ้ย
กว่าที่ควร 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จากกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน คือ การออกแบบและสร้างไซโลเก็บรักษา
ข้าวเปลือก สามารถออกแบบ และสร้างได้ โดยกำหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการครั้งนี้ เป็นผู้เรียนหรือนักพัฒนา1 คน 
และกำหนดให้มีอาจารย์  ที่ปรึกษาหรือผู้วิจัย 4 คน  

การพหุลักษณ์ท้องถิ่น (3 ตุลาคม 2563) ผลที่ได้จาก
การลงพื้นที่เพ่ือทำความเข้าใจร่วมกับนักวิจัย บทสรุปที่ได้
เบื้องต้น คือ นักวิจัย ตอบรับเงื่อนไขข้อเสนอของทีมผู้วิจัย
ทุกประการพร้อมเสนอตัวในการมีส่วนร่วมกับงานวิจัย  
ในครั้งนี้ โดยมีข้อเสนอคือ รับเป็นภาระในการจัดหาวัสดุ 
อ ุปกรณ์ ในการดำเนินการ พร ้อมให้ค ่าดำเนินการ 
เป็นกรณีพิเศษ 3,000 บาท เมื่อพิจารณา ตรวจสอบ การ
วิเคราะห์ถึงขนาดมิติไซโลหรือปริมาตรความจุ ที่ต้องการ 
ข้อมูลที่ได้เบื้องต้น คือ ไม่ทราบขนาดที่แน่นอนแต่อนุมาน
ได้ว่าควรมีความจุข้าวประมาณ 50 กว่ากระสอบ แต่ก็ไม่
เคยได้ชั ่งตวงเพราะที ่ผ่านมาจ้างชาวบ้านทำมาตลอด  
และเมื่อสอบถามถึงแนวคิดการสร้างไซโลแทนที่จะเป็น 
ยุ้งข้าว คำตอบที่ได้ คือ ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง 
ประกอบกับยุ ้งข้าวเป็นสิ ่งปลูกสร้างถาวรไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ง่าย ส่วนคำถามที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้

โครงการในลักษณะนี้ คำตอบซึ่งได้ คือ การตอบรับการมี
ส่วนร่วมสำหรับงานวิจัยครั ้งนี้  ทำให้ผู้วิจัยและทีมงาน
ได้รับคำตอบจากการศึกษาความต้องการดังกล่าว 

ภาพที่ 1 การพหุลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อศึกษาความต้องการ 
บทสรุปจากการเตรียมตัว เตรียมคน เข้าไปสร้าง

ปฏิส ัมพันธ์ และสัมพันธภาพที ่ด ี เพื ่อแสวงหาความ
ต้องการโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพจากคนชุมชน 
ในครั ้งนี ้ คือ ต้องการสร้างไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก 
ตามภูมิปัญญาที่มีอยู่ และบทสรุปของผู้วิจัยคือ “โครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพเข้าสู ่ส ังคมแห่งการเรียนรู ้” บน
พื้นฐาน“ความเข้าใจ” ของคนในชุมชน 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบ และสร้าง
ไซโล ข ้อม ูลท ี ่ ได ้  จากผลการตรวจสอบของผ ู ้ว ิจัย 
นักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากปริมาณข้าวท่ี 
50 กว่ากระสอบปุ๋ยของนักวิจัย เพื่อสร้างไซโล ตามขนาด
ความจุ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฎ ดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง
ทดสอบตวงวัด (6 ตุลาคม 2563) ของผู้วิจัย นักพัฒนา 
และผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ผลการตวงวัดข้าว 1 กระสอบปุ๋ย
ด้วยบีปที่ใช้บรรจุน้ำมันพืชตรามรกตขนาด 18 ลิตร พบว่า
เท่ากับ 2.5 ปีบ จึงอนุมานว่าเท่ากับข้าวจำนวน 45 ลิตร 
และเมื่อเทียบกับข้าว 50 สอบ ก็จะเท่ากับ 2,250 ลิตร 
เทียบได้ที่ความจุ 2.25 ลูกบาศก์เมตร  เมื่อถามถึงกรณี
ปัญหาข้าวเน่าเสีย เป็นข้าวเหลืองหรือข้าวดำ ใช้การไม่ได้
ในช่วงเวลาเก็บรักษา คำตอบที ่ได้จากทั ้ง 2 ท่าน คือ 
ไม่ค่อยพบปัญหาดังกล่าว เพราะส่วนใหญ่จะเก็บข้าวตาก
แห้งจนได้ที่แล้ว  สำหรับปัญหาที่พบในการเก็บรักษาข้าว
นอกจากปัญหาการรบกวนของนก หนู ส่วนใหญ่จะเป็น
ปัญหาที่เกิดจากข้าวงอกเป็นต้นกล้า เนื ่องจากหลังคา 
เกิดรอยรั่ว มีน้ำฝนซึมเข้าได้จนข้าวเกิดความชื้น และอีก
ประการ คือ การเก็บข้าวไว้นานๆ บางครั้งข้าวจะแห้ง
เกินไป เวลาสีเมล็ดข้าวจะหักได้ปริมาณข้าวสารน้อย
เสียเปรียบโรงสี สำหรับความเห็นถึงการเก็บรักษาข้าวดว้ย
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วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ไซโล คำตอบท่ีได้คือ น่าสนใจดีหากโครงการสำเร็จอาจให้
สร้างเพิ่ม  

        บทสรุปที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ขนาดความจุของไซโลที ่จะ
ออกแบบสร้าง และสภาพปัญหาการเก็บรักษาข้าวเปลือก
ด้วยยุ้งฉางหรือเล้าข้าว และด้วยข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญ 
คือ น่าสนใจดี และน่ามีไว้ใช้งาน     

2) ปฐมบทแห่งการเริ่มต้นเพื่อออกแบบสร้างไซโล
เก็บรักษาข้าวเปลือก ของผู้วิจัย และนักพัฒนา (1ตุลาคม 
2563) จากผลการศึกษาเอกสาร ถึงรูปแบบไซโลและ
ข้อมูลจากผลการเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลผลิต
ข้าวต่อไร่และปัญหาการเก็บข้าวในเล้าที่เกิดจากความช้ืน
ของข้าวผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

        ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเรียนรู้ร่วมกัน 
ระหว่างผู้วิจัย นักพัฒนาและนักวิจัยหรือกลุ่มเป้าหมาย 
มีข้อสรุปที่ได้เบื้องต้น คือ นักวิจัยยืนยันถึงรูปแบบไซโล 
ให้สร้างเป็นแบบกรวย เพราะสามารถนำข้าวออกได้ง่าย
กว่าส่วนข้อเสนอแนะจากการทดลองตวงวัดข้าว บทสรุป
จากนักวิจัย คือ ในไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือกจะต้อง
ออกแบบให้มีพื้นที่ว่าง 0.5 ถึง 1 เท่าของปริมาตรความจุ
เพื่อให้ข้าวได้มีอากาศหายใจ นอกจากนี้ยังต้องมีระบบ
ไหลเวียนของอากาศหรือระบบ SOLAR CHIMNEY (ปล่อง
ลมแสงอาทิตย์) หรือปรากฎการณ์เรือนกระจก ซึ่งอากาศ
ร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นในปล่องลมตามหลักการพาความร้อน 
การออกแบบสร้างจึงต้องให้ม ีปล่อง หรือช่องลม ให้
อากาศสามารถลอยตัวสูงขึ้นได้ดี 

       บทสรุปที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันครั้งนี้ คือ 
ออกแบบสร้างไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือกท่ีปริมาตรความจุ 
3.75 ลูกบาศก์เมตรจากปริมาตรความจุ 2.25 ลูกบาศก์
เมตร สำหรับรายละเอียดอื่น เช่น ข้าวจะเน่าเสีย เป็นข้าว
เหลืองข้าวดำ เพาะปลูกไม่ขึ้น ค่อยเรียนรู้ และทดลอง 
ทดสอบกันต่อไป สำหรับตอนน้ี คือแก้ปัญหาจากนก และ
หนูเข้ามากัดกินให้ได้ก่อน ส่วนบทสรุปทีมผู ้ว ิจัย คือ 
พบว่า วัสดุที่ในการสร้างไซโลต้องสัมพันธ์กับความช้ืนของ
ข้าวเปลือก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้สแตนเลส เป็นวัสดุหลักใน
การสร้าง และในส่วนการต่อเชื่อมกันก็จะเป็นวัสดุที่ไมเ่ปน็
สนิม ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการที่ข้าวเกิดความเสียหาย 

3) ผลการพหุลักษณ์ท้องถิ่น (11ตุลาคม 2563)
ข ้อม ูลซ ึ ่ งได ้จากการสำรวจและส ัมภาษณ ์ สถาน
ประกอบการร้านค้า จังหวัดมหาสารคามข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์พนักงานโกลบอลเฮาส์และร้านค้าโกเหลียง ผล

การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฎ ดังนี้ ข้อมูลด้านราคา ของ
สถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง เบื้องต้น พบว่า ราคาขาย
ทั้งวัสดุ และอุปกรณ์ในการสร้างไซโลไม่แตกต่างกันมาก
จะแตกต่างกันที่ค่าบริการจัดส่งโดยแผ่นเหล็กซิงก์จะแพง
กว่าแผ่นเหล็กดำประมาณ 3.5 เท่า แผ่นสเตนเลสแพงกวา่
แผ่นเหล็กซิงก์ ประมาณ 3 เท่าหรือแพงกว่าแผ่นเหล็กดำ 
กว่า 10 เท่า ขึ้นอยู่กับชนิดหรือเกรดของสเตนเลส เพราะ
ถ้าหากเป็นชนิดพิเศษ อาจแพงกว่าที่  10 ถึง 15 เท่าตัว 
ส่วนเหล็กรูปพรรณใช้สำหรับทำโครงสร้างทั่วไป เหล็กชุบ
สังกะสีหรือเหล็กชุบซิงก์จะแพงกว่าเหล็กดำธรรมดาที่
ประมาณ 1.5 ถึง 2 เท่า บทสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย นักวิจัย และนักพัฒนาสอดคล้อง    
ไปในทิศทางเดียวกัน คือ ไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก ให้ใช้
แผ่นเหล็กซิงก์เพราะในข้าวเปลือกมีแค่ความชื้นไม่มีสาร
เป็นกรดที่ทำปฏิกิริยากับแผ่นวัสดุมากนัก ส่วนโครงสรา้ง
ที่ใช้แบกรับตัวไซโลใช้เหล็กดำเพราะเช่ือมประกอบง่าย 
และอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสม ด้วย บทสรุปของผู้วจิัย
คือ “คน และนวัตกรรม ได้เข้าสู ่สังคมแห่งการเรียนรู้
ร ่วมกัน” แล้วบนพื ้นฐาน “การเข้าถึง” ปัญหาที ่อาจ
เกิดขึ ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างรู้ รักสามัคคี 

ภาพที่ 2 ไซโลเก็บรกัษาขา้วเปลือกที่ไดจ้ากการเรยีนรูร้่วมกัน 

3. เพื ่อทดสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
“ไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก” ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ก่อนจะเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) 
เพื่อสรุปผล โดยใช้วิธีการตีความตามสมมติฐานการวิจัย 
ส ่ วน เช ิ งค ุณภาพ ซ ึ ่ ง ได ้ จากผลข ้อ เสนอแนะ ใน
แบบสอบถาม ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ใช ้ ว ิ ธ ี การส ัมภาษณ ์ เช ิ งลึก 
ก่อนตีความหมายแบบอุปนัย ( Induction) เพื ่อสร้าง
ข้อสรุป ดังนี ้
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https://vichsuda.wordpress.com/2016/02/10/mind-mapping-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94/


8 

วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1) ข้อมูลทั ่วไปด้านอาชีพรับราชการ 5 ท่าน
เกษตรกร 3 ท่าน และสถานประกอบการ 1 ท่าน ทุกท่าน
มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี ข้อมูลด้านวุฒิ
การศึกษา จบการศึกษาปริญญาเอก 1 ท่านปริญญาโท  
7 ท่าน และปริญญาตรี 1 ท่าน 

แผนภาพที ่2 ข้อมูลทั่วไปของผูเ้ชี่ยวชาญ 

2) ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพไซโลเก็บรักษา
ข้าวเปลือก ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้เชี ่ยวชาญทั้ง 9 ท่าน แสดงความคิดเห็นด้านการ
ออกแบบสร ้างและด ้านประส ิทธ ิ  ภาพการใช ้งาน 
สอดคล้องกันที่ค่าเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 ด้านที่ 4.25 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.45 สรุปว่า มีประสิทธิภาพ ดีมาก 
ตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้อย่างมีนัยสำคัญ ดังรายละเอียด
ด้านล่างนี ้

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้านการออกแบบสร้าง 

และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน 

3) ผลการทดสอบประสิทธิผล ของไซโลเก็บรักษา
ข้าวเปลือกโดยใช้ผ ู ้ เชี ่ยวชาญ คุณนรินทร์ ว ังนาทัน 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด สหกรณ์การเกษตรคำ
ม่วง ตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ 5 ถนนคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง 
อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทดสอบระบบ
การระบายอากาศ 3 ระบบผลการทดสอบค่าความช้ืนของ
ข้าวเร ิ ่มต้นที ่ค ่าความชื ้น  13 เปอร ์เซ ็นต ์ทดสอบใน
ระยะเวลา 14 สัปดาห์ ผลที่ได้ปรากฏตามตารางดังนี้ 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบหาปริมาณความช้ืนของข้าว 

         จากการทดสอบประส ิทธ ิภาพไซโลเก ็บร ักษา
ข้าวเปลือก ของ ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยบทสรุปประสิทธิภาพ ดี

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านการออกแบบสร้าง 
รูปร่างไซโลเก็บข้าวเปลือก 4.22 0.44 ดีมาก 
ปริมาณความจุข้าวเปลือก 4.67 0.50 ดีมาก 
โครงสร้างไซโลเก็บข้าวเปลือก 4.56 0.53 ดีมาก 
ออกแบบเลือกใช้วัสดุ 4.11 0.60 ดีมาก 
ออกแบบรอยเช่ือมต่อไซโล 4.33 0.50 ดีมาก 
ออกแบบรอยเช่ือมต่อฐานรองรับ 4.78 0.44 ดีมาก 
ออกแบบทุกชิ้นส่วนโครงสร้าง 3.89 0.33 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.37 0.48 ดีมาก 
ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน 
ป้องกันสัตว์เข้าทำความเสียหาย
ข้าวได้ 

4.22 0.44 ดีมาก 

รักษาคุณภาพเมล็ดข้าวเปลือกได้ 3.78 0.44 ดีมาก 
มีประโยชน์ในการใช้งานได้จริง 4.44 0.46 ดีมาก 
มีประสิทธ ิภาพ ใช ้งานตามที่
ต้องการ 

4.11 0.33 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.14 0.42 ดีมาก 

ครั้งที่ สัปดาห์ที ่ ปริมาณความชื้น หมายเหต ุ

1 1 14.2 เปอร์เซนต์ ระบบระบายอากาศ 
เข้า – ออกทางเดียว 2 2 13.0 เปอร์เซนต์ 

3 4 13.1 เปอร์เซนต์ ระบบอากาศเข้าทาง 
ด้านล่าง ออกด้านบน 4 6 12.9 เปอร์เซนต์ 

5 10 13.1 เปอร์เซนต์ ปิดระบบไม่ให้อากาศ 
เข้าออกได ้6 14 13.2 เปอร์เซ็นต์ 

เฉลี่ย 13.25 เปอร์เซ็นต์ 
6 พฤศจิกายน 2563 

ถึง 5 กุมภาพันธ ์2564 
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มากและผลการทดสอบ การนำข้าวที่เก็บไว้ใน ไซโล ไป
ตรวจหาค่าความชื้นของข้าว ตามรายละเอียดในตารางที่ 
2 พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ บทสรุปของผู้วิจัย คือ “คนใน
ชุมชน เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน” แล้วบนพื้นฐาน 
“การพัฒนา” การเรียนรู ้โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ร่วมกับคนในชุมชน สังคม 

สรุปผลการวิจัย 
      ผลที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ร่วมกับคนในชุมชน ผลสรุปที่ได้ปรากฏ ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาสถานการณ์ความต้องการโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ ของคนในชุมชนบ้านขามเฒ่า จังหวัด
มหาสารคาม ผลซึ่งได้จากการเข้าไปสร้างปฏิสัมพันธ์ และ
สัมพันธภาพที่ดี คือ ความต้องการใช้ “ไซโลเก็บรักษา
ข้าวเปลือก” ด้วยบทสรุปของงานวิจัย คือ เข้าใจ“ภูมิ
ปัญญา และความต้องการ” 

2. ผลการออกแบบสร้างไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก
ตามภูมิปัญญาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ที ่คนในชุมชน
ต้องการ คือ สร้างที่ความจุ 3.75 ลูกบาศก์เมตร และมี
ระบบ SOLAR CHIMNEY (ปล่องลมแสงอาทิตย์) เพื่อ
ระบายอากาศด้วยบทสรุปงานวิจัย คือ เข้าถึง “องค์
ความรู้ และเทคโนโลยี” 

3. ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ ไซโลเก็บรักษา
ข้าวเปลือก ด้านการออกแบบสร้าง และการใช้งาน ที่
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญในระดับ ดีมาก ส่วน
ด้านประสิทธิผลในการเก็บความชื้นของข้าวอยู่ในเกณฑ์ 
ใช้ได้ ด้วยบทสรุปของงานวิจัย คือ การพัฒนา “นวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”  
อภิปรายผลการวิจัย 
       นว ัตกรรมการศ ึกษาเพ ื ่ อการพ ัฒนาท ้องถิ่น 
“โครงงานทักษะวิชาชีพ การเรียนรู ้เพื ่อสร้างไซโลเก็บ
รักษาข้าวเปลือก” เป็นการดำเนินงานในลักษณะทางสาย
กลางตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลักการ
สำคัญ คือการพัฒนาคน องค์ความรู ้และ นวัตกรรม
เทคโนโลยี เข้าสู่ชุมชน สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  

1. จากการศึกษาสถานการณ์ความต้องการ โครงงาน
ทักษะวิชาชีพ ของคนในชุมชน ที่ต้องอาศัยความเข้าใจ 
เข้าถึงพัฒนา บนเส้นทางทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง แนวคิด
การจัดการศึกษา การเรียน การสอน ให้ผู้เรียนได้คิดอย่าง
สร้างสรรค์เข้ากับบริบทโลก สามารถอภิปรายผลได้ตาม
หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จากการรู้ รัก สามัคคี 

(กษัตริย์นักพัฒนา, 2553) ได้ดังนี้  รู้ การที่จะลงมือทำสิ่ง
ใดจะต้อง รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีการ
แก้ปัญหา รัก คือ ความรัก เมื ่อเรารู ้ครบถ้วนกระบวน
ความแล้วจะต้องมีความรัก การพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือ
ปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆ คือ การสร้างฉันทะ สามัคคี การ
ที่จะลงมือปฏิบัติ ควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียว
ไม่ได้ ต้องร่วมมือร่วมใจกันเป็นองค์กร เป็นหมู่คณะจึงจะ
มีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี  
       ผลซึ่งได้จากการสร้างฉันทะหรือความรักของผูว้จิยั 

และนักพัฒนา โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยการเข้า
ไปลงมือปฏิบ ัต ิด ้วยความ เข ้าใจ ถ ึงภ ูม ิป ัญญาการ
ประกอบอาชีพ และการมีส่วนร่วมของชุมชน “บนความ
พอประมาณ” ถึงความต้องการนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตามภูมิปัญญาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  

1) รู ้สภาพปัญหา และความต้องการ ของคนใน
ชุมชน จากบริบทที่กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทั้งที่มีองค์
ความรู้ และปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน แต่ขาดแคลน
แรงงาน  

2) รัก ในการสร้างปฏิสัมพันธ์และสัมพันธภาพที่ดี
ร่วมกัน ของผู้วิจัย นักพัฒนา และคนในชุมชน เพื่อสร้าง
ฉันทะสู่การออกแบบสร้าง “นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ”  

3) สามัคคี จากการตอบรับการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ร่วมกับผู้วิจัย และนักพัฒนาบนพื้นฐาน 
“ความพึงพอใจในสิ ่งท ี ่จะกระทำ และเห็นว่าดี” ใน
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  

2. ผลซ ึ ่ งได ้จากการศ ึกษาความต ้องการ เพื่อ
ออกแบบสร้าง “ไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก” ตามภูมิ
ปัญญาเศรษฐกิจเชิงสร้าง สรรค์ที่มีอยู่ของคนในชุมชน คือ 
ความสอดคล ้องก ับพ ันธก ิจท ี ่  1 บร ิบทท ั ่วไปของ
ว ิทยาล ัยเทคนิคมหาสารคาม ส ่งเสร ิมการจ ัดการ
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยี โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
ย ื ดหย ุ ่ น  บนความร ่ วมม ือของหน ่ วยงาน สถาน
ประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น (คู่มือนักเรียนนักศึกษา, 
2563) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบบูรณาการ
ด ้วยการนำเน ื ้อหาว ิชาต ่าง ๆ มาหลอมรวมก ันให้
เอกลักษณ์ของแต่ละวิชาหมดไป แต่เน้นการเรียนของ
ผ ู ้ เร ียนเป็นสำคัญยิ ่งไปกว่าการบอกเนื ้อหาของครู 
(สุวิทย์ มูลคำ , 2543 : 74)  และแนวคิด ทฤษฎีหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือไม่ติดตำรา การพัฒนาตาม
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แนวพระราชดำริ ซึ ่งมีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลม 
และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสังคม
จิตวิทยาชุมชนคือ “ไม่ติดตำราไม่ผูกมัดติดกับวิชาการ 
และเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่
แท้จร ิง ของคนไทย”ด้วยผลการดำเนินงานวิจัยตาม
แนวคิด ทฤษฎี โดยการเข้าถึงภูมิปัญญา องค์ความรู้และ
เทคโนโลยี ในกระบวนการเรียนรู ้ร่วมกันบน “ความมี
เหตุผล” สู่การสร้างความเพียร ความอดทน และการใช้
สติปัญญา สามารถอภิปรายผลได้จากบทสรุปของนักวิจัย
ที่มีต่อทีมผู้วิจัย (7 ตุลาคม 2563) คือ ออกแบบสร้างไซโล
เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ปริมาตรความจุ 3.75 ลูกบาศก์
เมตร จากปริมาตรความจุจริงที่ 2.25 ลูกบาศก์เมตร ส่วน
รายละเอียดอื่น ๆ ค่อยเรียนรู้ และทดลอง ทดสอบกัน
ต่อไป อย่าพึ่งติดตำรา 

3. ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก สามารถอภิปรายผล ซึ่งได้จาก
บ ร ิ บ ท ท ั ่ ว ไ ป ข อ ง ส ถ า บ ั น ก า ร อ า ช ี ว ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ด้วยวิสัยทัศน์ (Vision) “เป็น
องค์กรเพื่อผลิต และพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม 
ก้าวทันเทคโนโลยี” ตามพันธกิจ เพื่อการพัฒนางานวิจัย 
สิ ่งประดิษฐ์ และการสร้างองค์ความรู้ เพื ่อการจัดการ
อาชีวศึกษา และพัฒนาวิชาชีพส ู ่ช ุมชน และสังคม 
สามารถอภิปรายผลที ่ได ้จากข้อสรุปของผู ้เชี ่ยวชาญ
จำนวน 9 ท ่าน จากสถานศ ึกษา จากน ักว ิจ ัยหรือ
กลุ่มเป้าหมาย และสถานประกอบการ ที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่ง
แสดงความคิดเห็น ด้านประสิทธิภาพของไซโลเก็บรักษา
ข้าวเปลือกในระดับ ดีมาก โดยมีผลที่ได้จากการตรวจสอบ
ค่าความชื้นของข้าวจากผู้เชี ่ยวชาญ ฝ่ายการขาย และ
การตลาด สหกรณ์การเกษตร อำเภอคำม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ค่าความชื้น 13.25 เปอร์เซ็นต์ พร้อมข้อสรุป
เบื ้องต้นว่าอยู ่ท ี ่เกณฑ์ ใช้ได้ อย่างสอดคล้องกันกับ
วิทยาการความรู้ในการเก็บรักษาข้าวเปลือกหลังเก็บเกี่ยว 
ที่ระบุความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์ ในการเก็บข้าว 2 ถึง 3 
เดือน แต่ถ้าเก็บเกินกว่า 3 เดือน ควรลดความชื้นให้เหลือ
ต ่ ำ ก ว ่ า  1 2  เ ป อ ร ์ เ ซ ็ น ต ์  ( ส ื บ ค ้ น ไ ด ้ ท ี ่  : 
http://www.ricethailand.go.th › rkb3 ) ส ร ุ ป ว่ า
มี“ภูมิคุ ้มกัน” ทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของ
นักพัฒนา และไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือกที่สร้างขึ้นเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อเสนอแนะ  

     ตามยุทธศาสตร์ที ่ 1 การเสริมสร้าง และพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ด้วยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียน 
การสอน ทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกการพฒันา
หลักสูตรการสอนที ่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการ ควบคู่
หลักสูตรการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะ
กับผู้สูงวัย บนพ้ืนฐานสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชน ที่ผ่านมา
สามารถสรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย ดังน้ี 

1. งานวิจัยครั ้งนี ้ ดำเนินการวิจัยในช่วงเข้าฤดู
หนาวยังไม่มีฝนตก จึงไม่สามารถทดสอบหาประสิทธิภาพ 
ด ้ านการออกแบบเล ือกใช ้ ว ั สด ุทำโครงสร ้ างได้  
ข้อเสนอแนะผู้วิจัย คือ ควรติดตั้งในที่มีหลังคากันฝนหรือ
เลือกใช้วัสดุ ตามข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

2. งานวิจัยครั ้งนี ้ผู ้ว ิจัยทดสอบประสิทธิผลของ
ไซโล ในช่วงฤดูหนาวอากาศเย็นค่าความชื้นสัมพัทธ์ใน
อากาศส ู ง  ค ่ าท ี ่ ได ้อาจแตกต ่างจากช ่วงฤด ู ร ้อน 
ข้อเสนอแนะผู้วิจัย คือ ควรศึกษาระบบปิดเปิดการระบาย
อากาศทั้ง 3 แบบ เพิ่มเติม 

3. งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีระยะเวลาการดำเนินงาน
ที่จำกัด ผลการทดสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
อาจยังไม ่ช ัดเจน ข้อเสนอแนะผู ้ว ิจ ัย ค ือ ควรเพิ่ม
ระยะเวลาการในดำเนินงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือทำการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรทดลองออกแบบสร้างไซโล ที่มีระบบระบาย

อากาศด้วยพัดลม เพื่อทดสอบการตากข้าวท่ีเก็บเกี่ยวแล้ว
ได้โดยไม่ต้องอาศัยวิธีการตากข้าวแบบเดิม และช่วยลด
พื้นที่การตากข้าวได้  

2. ควรทดลองออกแบบสร้างไซโลที่มีระบบตรวจวดั
ความชื้นของข้าวในตัว เพื่อช่วยลดภาระการทดสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และยังสามารถควบคุมการเปิดปิด การระบาย
อากาศได้เอง 

3. ควรมีการศึกษาพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ กับผู้เกษียณอายุราชการอีกหลายสาขาอาชีพ 
เพราะมีปัญหาเดียวกันแต่มีความต้องการแตกต่างกัน ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
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การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ Spilt Cavity และ Unscrewing Mold 
กรณีศึกษา แม่พิมพ์ตัวล็อคสายยาง 

Designing and Creating a Spilt Cavity and Unscrewing Mold: 
A Case Study of Hose Lock Mold 

ศรายุทธ  ทองอุทัย1*  สมชาย สูญสิ้นภัย2  อภิวัฒน ์วงศ์แป้น3  ชัยสิทธิ์ พอกสนิท4 วศิน ไข่เพชร5 
Sarayut Thonguthai1*  Somchai Soonsinpai2 Apiwat Wongpan3 Chaiyasit  Porlsanit4 

Wasin Kaipet5

*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พมิพ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
*1 2 3 4 5 Department of Mold and Die Technology, Samutsongkhram Technical College,

Institute of Vocational Education: Center Region 5 

บทคัดย่อ 
      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและ
สร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยาง 2 ) เพื ่อหา
ประสิทธิภาพของแม่พิมพ์และชิ้นงานตัวล็อคสายยางจาก
ผู้เช่ียวชาญ ขั้นตอนในการสร้างโดยใช้โปรแกรม Auto Cad 
ทำการออกแบบ 2D และใช้โปรแกรม Solid Works 
ออกแบบ เขียนแบบทดลอง Simulation ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ สร ้างชิ ้นส ่วนด ้วยเคร ื ่องจ ักรกลและ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ปรับประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ และ
ทดลองฉีดชิ้นงานตัวล็อคสายยาง ในการหาประสิทธิภาพ
ของแม่พิมพ์ดำเนินการกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบ
ประเม ินประส ิทธ ิภาพท ี ่ม ีค ่ าความเช ื ่ อม ั ่ น  0.95   
ผลการศึกษา พบว่า แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยาง 
ขนาดของตัวล็อคสายยาง 200 x 250 มิลลิเมตร สามารถ
ทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ โดยมีค่า IOC ตามความเห็น
ของผู้เชี ่ยวชาญอยู่ในระดับ 0.80-1.00 และค่าการหา
ประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยาง 
ค่าเฉลี่ย 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คุณลักษณะ
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยาง โดยรวมน้ำหนัก
ชิ ้นงานที ่ใช้ฉีด 20 กรัม, ความเร็วในการฉีดชิ ้นงานที่  
ฉีดเต็ม 28 Flux (%), แรงในการฉีด 70 บาร์, เวลาในการฉีด 
10 วินาท,ี ระยะป้อนฉีด 60 มิลลิเมตร, ความกว้าง ความยาว 
ความส ูงของแม ่พ ิมพ ์ 200 x 250 x 210 ม ิลล ิ เมตร , 
น้ำหนัก 10 กิโลกรัม วัสดุ P20 (Insert) S50C (Mold 
Base), มอเตอร์หมุนเฟืองขับ 11 รอบ ในการปลดชิ้นงาน 
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยางที่สร้างขึ้นสามารถ
นำไปใช้ผลิตชิ้นงานเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

คำสำคัญ : แม่พิมพ์, แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, ตัวล็อคสายยาง 

Abstract 
    The purposes of this study were:  1) to design 
and build plastic injection mold for rubber 
lockers, and 2) to provide the efficiency of molds 
and parts of rubber lockers from specialists 
Automatic assembly and testing of rubber lock. In 
order to find the efficiency of the printing press, 
a group of experts is conducted using a 0.95 
reliable efficiency assessment.  
      It was found that the plastic injection mold 
with the tire lock is 200 x 250 mm in size. It can 
work as prescribed by IOC at 0.80-1.00 and the 
efficiency of the plastic injection mold. The mean 
was 4.66. The standard deviation was 0.54. 
Features of tandard injection needle 20 g , full 
injection speed 28 flux (%) , Injection force 70 bar 
, time in 10 S , 60 mm feed range , width , print 
height 200 x 250 x 210 mm. 10 kgs. of material. 
P20 (Insert) S50C (Mold Base) , 11 rotary motor for 
disassembly. 

Keywords : Plastic Injection Mold, Hose Lock 
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บทนำ 
      ในกระบวนการฉีดพลาสติกการร ักษาอุณหภูมิ
แม่พิมพ์พลาสติกเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากคุณสมบัติของ
พลาสติกบางชนิดจะแปรผันตามอุณหภูมิ หากอุณหภูมิ 
ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูป มีค่าไม่เหมาะสมอาจเย็นหรือร้อน
เกินไป จะส่งผลต่อช้ินงานโดยตรง นอกจากเรื่องการรักษา
อุณหภูมิสำหรับการขึ ้นรูปให้คงที ่แล้ว ระบบหล่อเย็น 
ของแม่พิมพ์พลาสติกต้องทำหน้าที่ลดอุณหภูมิแม่พิมพ์ 
ให้เย็นลงด้วยจากบทความด้านการฉีดพลาสติก จะทำให้
ทราบว่า  วัฏจักรการฉีดพลาสติกในหนึ่งรอบ จะมีการ
เพิ่มและลดอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลาการเพิ่มอุณหภูมิก็จะ
เป็นช่วงที่เครื่องฉีดพลาสติกเติมเต็มพลาสติกหลอมเหลว
เข้าสู่แม่พิมพ์ ส่วนตอนลดอุณหภูมิจะเป็นช่วงที่พลาสติก
เข้าเติมเต็มจนเต็มโพรงแบบแล้ว ระบบหล่อเย็นจะเข้ามา
มีบทบาทอย่างมาก ชิ้นงานที่ผลิตได้นั้นจะมีคุณภาพที่ดี
หรือไม่ นอกจากความเที่ยงขนาดของแม่พิมพ์แล้ว ระบบ
หล่อเย็นที่ดีจะทำให้ชิ ้นงานที ่ผลิตขึ ้นมาดีตามไปด้วย 
ในระบบหล่อเย ็นที ่ ใช ้ในแม ่พ ิมพ ์ฉ ีดพลาสต ิกม ีอยู่
หลากหลายร ูปแบบและว ิธ ีการ ตามแต่ผ ู ้ออกแบบ 
จะกำหนด แม่พิมพ์พลาสติกต้องรับภาระความเค้นที่  
เกิดจากอุณหภูมิ Thermal Stress อยู่ตลอดเวลา ในรอบ
การฉีดอุณหภูมิพลาสติกหลอมเหลวอาจสูงถึง 250-180  
องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหลอมเหลวของพลาสติก
แต่ละชนิด )หากไม่มีระบบหล่อเย็นในแม่พิมพ์พลาสติก 
จะทำให้เกิดความร้อนสะสมภายในแม่พิมพ์ ซึ่งจะส่งผลให้
ชิ ้นงานมีรอบการฉีด )Cycle Time) ที ่นานขึ ้น  และ
ช้ินงานท่ีฉีดออกมาจะไม่ได้ขนาด  ) ไม่สามารถคุมขนาดได้ 
ในบางครั้งหากอุณหภูมิสูงเกินไป ก็จะทำให้สมบัติทางกล
ของพลาสติกเสียไปด้วยผ ู ้ออกแบบจึงต ้องคำน ึงถึง
อุณหภูมิของแม่พิมพ์ที ่ใช้ในการผลิต โดยอุณหภูมิของ
แม่พิมพ์น้ันจะถูกควบคุมโดยใช้สารหล่อเย็น หรือท่ัว ๆ ไป
มักจะใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็น โดยที่แม่พิมพ์จะทำการเจาะรู
ไว้เพื่อให้น้ำไหลเวียนถึงกัน เพื่อเป็นวงจรของระบบหล่อ
เย็น วงจรนี ้อาจเป็นแบบชั ้นเดียวหรือหลายชั ้นก็ได้  
จำนวนชั้นจะขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นแม่พิมพ์  แต่
เนื่องจากระบบวงจรหล่อเย็นของแม่พิมพ์มีหลากหลาย
รูปแบบและแต่ละแบบมีความแตกต่างกัน ในบทความนี้
ขออธิบายแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อนมากก่อน และแบบนี้
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ส่วนใหญ่จะใช้กันส่วนตัวที่นำน้ำ
หล่อเย็นเข้าแม่พิมพ์คือสายยางเนื่องจากสายยางที่ใช้หล่อ
เย็นสามารถถอดเข้าออกแม่พิมพ์ได้จึงทำให้เกิดปัญหา  
การรั่วและสายยางหลุดเนื่องมาจากการใช้สายยางและ  

ข้อต่อที่ขนาดไม่พอดีกันโดยทั ่วไปแล้วควรใช้สายยาง
ขนาด 1 /2 นิ ้ว กับข้อต่อขนาด 1 /2 นิ ้ว แต่สิ ่งที ่หลาย
สถานประกอบการ ไม่ได้ตระหนักถึง คือ ขนาดอาจ
แตกต่างกัน เพราะผู ้ผลิตแต่ละค่ายต่างกัน ซึ ่งสถาน
ประกอบการที่จำเป็นต้องใช้งานซื้อข้อต่อมาแล้ว พบว่า    
มีขนาดใหญ่เกินไปและจะต้องใช้ความพยายามเพื่อให้สวม
สายยางกับข้อต่อให้ได้  หรือพบว่าข้อต่อมีขนาดเล็ก
เกินไป สวมสายยางแล้วหลวม ส่วนใหญ่แนะนำให้ใช้  
เวอร์เนียร์วัดก่อนที่จะสวมสายยาง เพื่อจะได้ขนาดของ
สายยางและขนาดของข้อต่อที่เหมาะสมกับสายยาง ซึ่งข้อ
ต่อควรจะมีขนาดใหญ่กว่าสายยางหากข้อต่อมีขนาดใหญ่
เกินไป อาจจะสวมได้แน่นพอดีในระยะแรก แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปท่อจะยืดและสูญเสียสภาพเดิม ซึ่งอาจทำให้สาย
ยางรั่วและหลุดในที่สุดในทางกลับกัน หากข้อต่อมีขนาด
เล็กเกินไป การรั่วหรือหลุดอาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีขนาด
ของสายยางและข้อต่อที่พอเหมาะเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้
มั่นใจได้ว่าจะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย 
)อิสระ  นันทจักร, 2557) 
     จากความสำคัญดังกล่าว ปัญหาการรั่วซึมของสายยาง 
ไม่ว่าจะเป็นสายยางทั่วไป ตลอดจนถึงสายยางที่ใช้ใน
ระบบหล่อเย็นแม่พิมพ์พลาสติกทำให้เกิดการขัดข้องใน
การทำงาน  ทางคณะผู ้ว ิจ ัยจ ึงค ิดสร ้างแม่พ ิมพ์ฉีด
พลาสติกตัวล็อคสายยางโดยการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกตัวล็อคสายยางที ่ทำมาจากพลาสติกชนิด 
Acrylonitrile-Butadiene-Styrene )ABS) ที ่ม ีราคาถูก
และใช้ต้นทุนต่ำ โดยการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกตัวล็อคสายยาง พลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกที่มี
ความใสและทนความร้อนได้ดี จากเดิมตัวล็อคสายยาง  
จะเป็นแบบเข็มขัดทำจากสแตนเลสขึ้นสนิมได้ง่าย และทำ
ให้สายยางแตกได้ง่ายและไม่ปลอดภัย  

2. เป้าหมายและจุดประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัว

ล็อคสายยาง 
      2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัว
ล็อคสายยาง 

3. สมมติฐานการศึกษา
ประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ฉีด

พลาสติกตัวล็อคสายยาง อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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4. ขอบเขตของการศึกษาโครงการ
ในการทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยางได้

กำหนดขอบเขตของการศึกษาโครงการ ซึ ่งสามารถ
จำแนกได้เป็น 2 ด้าน คือ 

1) ขอบเขตด้านขนาดของแม่พิมพ์และชิ้นงาน
- ขนาดของแม่พิมพ ์ 200x250x210 mm.
- ขนาดชิ ้นงาน  ∅30x38 และ ∅25x70

mm. 
2) ขอบเขตของวัสดุที่ใช้ในการสร้าง

- วัสดุที ่ใช้ทำแม่พิมพ์ เหล็ก S50C และ
P20 )JIS Standard) 

      - ว ัสด ุช ิ ้นงาน ได ้แก ่  พลาสต ิกชน ิด  
Acrylonitrile-Butadiene-Styrene )ABS) 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม

แผนภูมิที ่1 ขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ ์

แผนภูมิที ่2 ขั้นตอนบริหารจัดการผลิตช้ินส่วน 

 5.1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
        5.1.1 แบบประเมินค่าความสอดคล้องแม่พิมพ์

ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยาง 
        5.1.2 แบบผลการทดลองแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัว

ล็อคสายยาง 
       5.1.3 แบบประเมินประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีด

พลาสติกตัวล็อคสายยาง 
    5.2  ขั ้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื ่องมือ
วิจัย 

       5.2.1 ศึกษาเอกสารหนังสือ ตำรา งานวิจัย 
Website ที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์พลาสติก 

       5.2.2 ร ่างเคร ื ่องม ือแบบประเม ินค่าความ
เหมาะสม สอดคล้องของแม่พิมพ์พลาสติกแบบคลาย
เกลียว    

       5.2.5 ปรับแก้ไข และนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
และทำหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมิน 

6 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
6.1 เครื่องมือ ได้แก่ แบบประเมินค่าสอดคล้อง

ของการสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยาง แบบผล
การทดลองแม ่พ ิมพ ์ฉ ีดพลาสต ิกต ั วล ็อคสายยาง 
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แบบประเมินประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อค
สายยาง 

6.2 ข ั ้นตอนการสร ้างและหาคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัย     

1) ศ ึกษาเอกสารหนังสือตำรางานวิจัย
Website ที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยาง 

2) ร ่างเคร ื ่องมือแบบประเมินค่าความ
เหมาะสมสอดคล้องของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อคสาย
ยางและแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

3) นำเคร ื ่องม ือฉบ ับร ่างมาดำเนินการ
ตรวจสอบ / ปรับแก้ไข 

4) นำมาคำนวณค ่าความเช ื ่ อม ั ่ นของ
เครื่องมือ / คัดเลือกข้อที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.8 ขึ้นไป 

5) ปร ับแก ้ ไขและทำหน ั งส ือ เช ิญผ ู ้มี
เชี่ยวชาญประเมิน 

6. ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีด

พลาสติกตัวล็อคสายยาง 
      การดำเนินการสร้างประกอบด้วยขั้นตอนในการสรา้ง
โดยใช้โปรแกรม Auto Cad , Solid Works ออกแบบ 
เ ข ี ย น แ บ บ  ทด ล อ ง  Simulation ด ้ ว ย โ ป ร แ ก รม
คอมพิวเตอร์ สร้างชิ ้นส่วนต่างๆด้วยเครื ่องจักรแบบ 
Manual และเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ และปรับประกอบ
ช้ินส่วนต่างๆของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 

รูปที่ 1 ร่างแบบตัวช้ินงานตามที่ต้องการ 

รูปที่ 2 ทำการกำหนดขนาด Core และ Cavity 

รูปที่ 3 ทำการกำหนดขนาดแผ่น Ejector Plate , 
Ejector Return Pin , Spacer Block ตำแหน่งรู Return Pin , 
Guide Bush ,Guide Pin , รูยดึสกรูชุดดันปลดชิ้นงาน 

รูปที่ 4 กำหนดขนาดแผ่น  Top Clamping Plate , 
Bottom Clamping Plate กำหนดขนาดตำแหน่ง

ของ Gate 
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รูปที่ 5 กำหนดขนาดตำแหน่งของรูน้ำเพื่อระบายความ
ร้อนในแม่พิมพ์ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 กำหนดขนาดและตำแหนง่ของรูห่วงไว้ สำหรับยก  
Mold  กำหนดขนาด  สปริง กำหนดขนาดความโตและ

ความหนาของ  Locating  Ring 
 

 

 

 

 

 รูปที ่7 รูปร่างแม่พิมพ์ฉีดพลาสตกิตัวล็อคสายยาง 
 

 

 

 

 

รูปที่ 8 ทำการออกแบบ Runner 

 

 

  

 

 

รูปที่ 9 ทำการออกแบบรูน้ำหล่อเย็น 
 

การสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  10 การใช้เครื่อง CNC ในการสร้าง  
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 นำแผ่น Cavity Plate มาประกอบกับแผ่น Top 
แล้วประกอบสไลดเ์ข้ากับแผ่น Cavity Plate           

พร้อม Angular Pin 
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รูปที่ 12 นำไส้ตัวผู้มาประกอบกับแผ่น Blacking Pate 
และ Core Pate 

รูปที่ 13  นำไกด์พินมาใส่กับแผ่น Core Pate และแผ่น 
Blacking Pate แล้วประกอบเข้ากับ แผ่น Support 

Block แล้วนำสไลด์ มาประกอบเข้ากับรางสไลด ์

รูปที่ 14 ตรวจสอบฝั่ง Core และ Cavity ก่อนปิดพิมพ์ 

ตารางที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ฉีด  
  พลาสติกตัวล็อคสายยาง 
รายละเอียด X S.D. ระดับคุณภาพ 

1) ขนาดแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับ
เครื่องฉีด 

4.80 0.45 มากที่สุด 

2) ขนาดชิ้นงาน 4.60 0.55 มากที่สุด 

3) ขนาดโดยรวมของ Mold ใ ห้
เหมาะสมต่อขนาดชิ้นงาน 

4.80 0.45 มากที่สุด 

4) Runner ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน 4.80 0.45 มากที่สุด 

5) ต ำแ หน ่ ง  Locating Ring ใ ห้
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

4.40 0.55 มาก 

6) Spur Bush ให้เหมาะสมต่อการ
ใช้งาน 

4.80 0.45 มากที่สุด 

7) ต ำแ หน ่ ง  Gate ท า ง เ ข ้ า ใ ห้
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

4.40 0.55 มาก 

8) ขนาดสปริงให้เหมาะสมต่อการใช้งาน 4.00 1.00 มาก 

9) ต ำ แ ห น ่ ง ข น า ด ข อ ง  Top
Clamping Plate 

4.80 0.45 มากที่สุด 

10 Cavity Plate 4.80 0.45 มากที่สุด 

11) Core Plate 4.80 0.45 มากที่สุด 

12) แ ผ ่ น  Blanking Plate ใ ห้
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

4.60 0.55 มากที่สุด 

13) Slide ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน 4.80 0.45 มากที่สุด 

14) Insert Cavity ให้เหมาะสมต่อ
การใช้งาน 

4.60 0.89 มากที่สุด 

15) Lock Block ให ้ เหมาะสมต่อ
การใช้งาน 

4.60 0.55 มากที่สุด 

16) เฟื่องขับ ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน 4.60 0.55 มากที่สุด 

17) ขนาดแผ่น Spacer Block 4.60 0.55 มากที่สุด 

18) ต ำ แ ห น ่ ง แ ผ ่ น  Bottom
Clamping Plate 

4.60 0.55 มากที่สุด 

19) การประกอบ Mold 5.00 1 มากที่สุด 

20) การติดตั้งแม่พิมพ์ที่เครื่องฉีด
พลาสติก 

4.80 0.45 มากที่สุด 

21) การตั้งระยะเปิด-ปิดแม่พิมพ์ 4.40 0.55 มาก 

22) การปรับค่าไฟที่เครื่องฉีดพลาสติก 4.40 0.89 มาก 

23) การปรับค่าการฉีด 4.60 0.55 มากที่สุด 

24) การตั้งค่าระยะการคลายเกลียว 4.80 0.45 มากที่สุด 

25) การตั ้งค่าระยะป้อนเนื ้อของ
เม็ดพลาสติก 

5 1 มากที่สุด 

26) ก า ร  Try Out แ ม ่ พ ิ ม พ ์ ฉี ด
พลาสติกตัวล็อคสายยาง 

4.80 0.45 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.66 0.54 มากที่สุด 
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7.  อภิปรายผลการวิจัย 
     จากผลการหาประสิทธิภาพสรุปผลอภิปรายผลได้ดงันี้ 
1) การออกแบบ Runner ให ้เหมาะสมต่อการใช้งาน 
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะการฉีดพลาสติกไม่มีการติดขัด
ขณะฉีดชิ้นงานและนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับการฉีด
ช ิ ้นงานจร ิงด ้วยแม ่พ ิมพ ์ สอดคล ้องก ับของ  Peter 
Blackbone ได้นำเสนอเกี ่ยวกับการออกแบบที ่ดีต ้อง
วิเคราะห์ต้องแต่แบบชิ้นงานและแบบแม่พิมพ์ 2) การ
ออกแบบ Gate ทางเข้าให้เหมาะสมต่อการใช้งาน สาเหตุ
ที่เป็นเช่นนี ้เพราะฉีดพลาสติกได้ไม่มกีารติดขัด สอดคล้อง
กับของร ุ ่งธรรม ปัญญวิภาต และ ศุภส ิทธ ิ ์  รอดขวัญ            
ที่นำเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางวิ่งที่เหมาะสม 3) การ
ออกแบบขนาด Mold ให ้เหมาะสมต่อขนาดชิ ้นงาน 
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะแม่พิมพ์มีขนาดเหมาะต่อการใช้
งานออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในปัจจุบัน     
มีความแตกต่างจาก แนวทาง R&M สอดคล้องกับชาลี 
ตระการกูล ที ่ได้นำเสนอกระบวนการสร้าแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก 4) การปรับค่าไฟที่เครื่องฉีดพลาสติก สาเหตุที่
เป็นเช่นนี้ เพราะการฉีดพลาสติกไม่มีปัญหา ขั้นตอนการ
หล่อเย็น ถ้าสามารถลดเวลาหล่อเย็นให้สั้นลงได้ จะทำให้
ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นด้วย สอดคล้องกับของ ชาลี ตระการกูล 
5) การปรับค่าการฉีด สาเหตุที ่เป็นเช่นนี้ เพราะ ไม่มี
ปัญหาขณะฉีดชิ้นงาน สอดคล้องกับของ พิชัย เล็กโล่ง 
และ วิภู ศรีสืบสาย ที่นำเสนอเกี่ยวกับการออกแบบทาง
วิ่งที่มีความเหมาะสม   
      ซึ่งมีผลสรุปโดยรวมคะแนนทั้งหมดจากแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยาง โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีค่าเฉลี่ย  4.66 สรุปผลได้ว่าแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยาง มีระดับประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
 
8.  สรุปผลตามวัตถุประสงค์  
     สรุปผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่
กำหนดทุกประเด็น   โดยการออกแบบมีกระบวนการ
ขั้นตอน และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และใช้
โปรแกรมจำลองการทำงาน ทำให้แม่พิมพ์ท่ีสร้างตามแบบ
ที่กำหนดสามารถสร้างแม่พิมพ์ และสามารถใช้งานได้ 
ส ่วนการสร ้างแม่พ ิมพ์ฉ ีดพลาสติกต ัวล ็อคสายยาง 
สามารถทำได ้ในเง ื ่อนไขการทำงานที ่กำหนด เช่น 
ระยะเวลาในการสร้างชิ้นส่วน ปรับประกอบ ขัดผิว และ
ทดลองแม่พิมพ์ และในประเด็นการหาประสิทธิภาพของ
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยางโดยรวมผู้เช่ียวชาญได้

ประเมินความสอดคล้องและเหมาะสมก่อนที่จะสร้างจริง 
ทำให้ชิ ้นส่วนแม่พิมพ์มีคุณภาพ และเมื่อประกอบเป็น
แม่พิมพ์และนำไปทดลองผลิตชิ ้นงานทำให้แม่พิมพ์มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ 
 
9.  ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
     จากการสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยาง ครั้งนี้
ผู้จัดทำยังมีข้อบกพร่องและข้อควรปรับปรุงบางประการ 
เพื่อให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มาก
ข ึ ้น  ทางคณะผู ้จ ัดทำจ ึงได ้ว ิ เคราะห์ข ้อเสนอและ           
ข้อปรับปรุงในครั้งต่อไปดังน้ี 
      1) ไม่ได้วางตำแหน่ง Stopper ของ Slide ทำให้ไม่
ตรงตำแหน่งกับ Angular Pinผู้ปฏิบัติงานเพื่อปรับแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวต่อไป 
      2 )  คว ้ าน  Guide Bush Guide Pin แผ ่น  Striper 
Plate และ แผ่น Core Plate ไม่ใช้เครื่องเดียวกันทำให้
แม่พิมพ์ไม่ตรงศูนย์กัน ผู้ปฏิบัติงานเพื่อปรับแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวต่อไป 
      3) ชิ้นงานไม่หลุดออกจากแม่พิมพ์ เนื่องจากระยะ
ปลดไม่พอ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อปรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวตอ่ไป 
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การสร้างเครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไมส่ัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ด 
Creating an Automatic Touchless Smart Queue by QR-Code

ปรินดา ปานเพชร1* บุษกร พิชิตกุล2 
Parinda Phanphech1* Bussakorn Pichitkul2 

*1 2 สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
*1 2 Department of Electrical Technology, Institute of Vocational Education Central Region 3

บทคัดย่อ 
     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบ
และสร้างเครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัส
ผ่านคิวอาร์โค้ด 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องรับคิว
เข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สมัผสัผา่นคิวอาร์โค้ด 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครื ่องรับคิวเข้าใช้
บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ด กลุ่มตัวอยา่ง 
ได้แก่ ผู้เข้ารับบริการในร้านเสริมสวยและร้านอาหารใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพและแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ สถิติที่ ใช้  ได้แก่  ค่า เฉลี่ยและส่วน
เบี ่ ย ง เบนมาตรฐาน ผลการวิ จั ยมี ดั งนี ้  1 ) ด้ าน
ออกแบบและสร้าง พบว่า การออกแบบตัวเครื่องมี
ลักษณะเป็นอุปกรณ์สแกนอุณหภูมิร่างกายผู้รับคิวเขา้รับ
บริการ โดยผู้เข้ารับบริการใช้หน้าผากหรือฝ่ามอืเพื่อสแกน
อุณหภูมิ หากอุณหภูมิต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ระบบจะ
แสดงคิวอาร์โค้ด (QR Code) จากนั ้นผู ้เข้ารับบริการใช้
สมาร์ทโฟน สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฎเพื่อรับ
คิว 2) ประสิทธิภาพของเครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติ
แบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ด มีประสิทธิภาพร้อยละ 95.74 
(จากผู้ทดสอบจำนวน 47 คน แสดงคิวอาร์โค้ด 45 คน) 3) 
ความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการของกลุ ่มตัวอย่าง พบว่า 
ความพึงพอใจจากผู ้ใช้งานเครื ่องรับคิวเข้าใช้บริการ
อัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ดโดยรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.138 

คำสำคัญ : เครื ่องรับคิวอัตโนมัติ , เครื ่องรับคิวแบบไม่
สัมผัส, คิวอาร์โค้ด  

Abstract 
     The purposes of this research were 1) to 
design and build the automatic touchless smart 
queue via QR-code 2) to determine the efficiency 
of the automatic touchless smart queue via 
QR-code 3) to study the satisfaction of the users 
of the automatic touchless smart queue via QR-
code. The population and sample were 50 visitors 
in beauty salons and restaurants in Chachoengsao 
province. The research instruments were 
efficiency evaluation and satisfaction 
questionnaire. The statistics used in this research 
were mean and standard deviation. The research 
results were as follows:1) The design and 
development of the automatic touchless smart 
queue via QR-code was designed to have a 
service queue where the visitor use his forehead 
or palm to scan the temperature. If the 
temperature is lower than 37.5 degree Celsius, 
the system will display a QR code to allow the 
visitor to use a smart phone to scan QR code to 
receive a queue via smartphone.2) The efficiency 
of the automatic touchless smart queue via QR-
code was found to be 95% effective. 3) The 
satisfaction of the service users a smartphone to 
scan QR code to receive a queue via smartphone 
found that the overall satisfaction was at the 
highest level with a mean of 4.755 and a standard 
deviation of 0.138. 

Keywords: the automatic smart queue, touchless, 
QR-code 
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1. บทนำ
ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหา

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
หรือ โควิด-19 (COVID-19) ทำให้มีผู ้ป่วยติดเชื ้อและ
เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก องค์การอนามัยโลกได้แนะนำ  
การป้องกันโรคเบื้องต้น ได้แก่ การล้างมือบ่อยๆ  ปิดปาก
จมูกเมื ่อไอหรือจาม การใส่หน้ากากอนามัย การใช้เจล
แอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง รวมทั ้งการหลีกเลี ่ยง 
การสัมผัสใกล้ชิดคนผู ้อื ่น เพราะ โรคติดต่อดังกล่าว
สามารถติดต่อผ่านพื้นที่ที่มีการใช้งานร่วมกัน นอกจากนี้
การตรวจวัดอุณหภูมิก็จำเป็นต่อการคัดกรองโรคติดต่อ
เบื้องต้นในการเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆ โดยอุณหภูมิ
ร ่างกายปกติจะมีค่าระหว่าง 36-37.5 องศาเซลเซียส 
หากมีอุณหภูมิที่สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป คือ
ภาวะการณ์มีไข้ จากการวิจัยพบว่าความแม่นยำของ 
การวัดอุณหภูมิทางหน้าผากและหูเมื ่อเทียบกับปาก 
สามารถประเมินภาวะไข้ของผู้ป่วยภายนอกเทียบเท่ากับ
ภายในได้ (Tangpanithandee, Thongchuer & Charitkuan, 
2015) 
     คณะผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญในการเข้ารับบริการ
ของหน่วยงานไม่ว่าจะราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ซึ่ง
ก่อนเข้ารับบริการจะต้องมีการใช้บริการตู้กดรับบัตรคิว 
ซึ่งหากมีการสัมผัสปุ่มกดรับบัตรคิวซ้ำ ๆ กัน อาจจะเสี่ยง
ต่อการติดโรคดังกล่าว รวมทั้งทุกหน่วยงานต้องมีการ
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดสร้างเครื ่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่
สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ดเพื่อลดโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคและ
ลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อได้ นอกจากนี ้ทาง
คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงลดการสัมผัส (touchless) และ
ลดใช้กระดาษ (Paperless)) เพื่อประหยัดต้นทุนในการใช้
กระดาษและหมึกพิมพ์อีกด้วย  
     เครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่าน
คิวอาร์โค้ดเป็นระบบการรับคิวโดยเริ่มจากการวัดอุณหภมูิ
ผู้เข้ารับบริการทางหน้าผากหรือฝ่ามือโดยระบบไร้สัมผัส 
(Touchless) หากผู้เข้ารับบริการมีอุณหภูมิต่ำกว่า 37.5 
องศาเซลเซียสระบบจะแสดงคิวอาร์โค้ดทางหน้าจอของ
เครื่องให้ผู้เข้ารับบริการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านสมาร์ทโฟ
นของผู้เข้ารับบริการ แล้วระบบจะแสดงคิวของผู้เข้ารับ
บริการในสมาร์ทโฟนทันที โดยไม่ต้องมีการสัมผัสปุ่ม และ
ประหยัดต้นทุนของกระดาษที่ให้คิวอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1  เพื ่อออกแบบและพัฒนาเครื ่องร ับคิวเข้าใช้

บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ด 
     2.2  เพื ่อหาประสิทธิภาพของเครื ่องรับคิวเข้าใช้
บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ด 
     2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครื่องรับ
คิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ด 

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 เครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัส

ผ่านคิวอาร์โค้ดสามารถคัดกรองผู ้เข ้ารับบริการที ่มี
อุณหภูมิต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียสได้โดยแสดงคิวอาร์
โค้ดเพื่อให้ผู้ใช้บริการสแกนรับคิวผ่านสมาร์ทโฟน และมี
ประสิทธิภาพ 95% ขึ้นไป 
     3.2 เครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัส
ผ่านคิวอาร์โค้ดสามารถจัดคิวการเข้ารับบริการให้กับ
ผู้รับบริการได้ 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
4.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

เริ่มต้น

ศึกษาแนวคิด ท ษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

สร้างเคร่ืองมือส าหรับใช้ในการวิจัย

ทดลองใช้และหา
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุง

น าเคร่ืองมือไปทดลองเก็บข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล

จบ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

แผนภาพที่ 1  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

        4.1.1 ศึกษาแนวคิด ท ษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมตัิ
แบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ดและรายระเอียดทางด้าน
เทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นมาใช้ในการออกแบบ ตลอดจน 

150



  

3 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ศึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดขึ้นท่ีเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
จากผลงานวิชาการอื่น และจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
        4.1.2 ดำเนินการออกแบบเครื ่องร ับคิวเข ้าใช้
บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ดให้มีรูปแบบที่
เหมาะสม กับทุกสถานท่ี ท่ีใช้ระบบเข้าคิวในบริการ 
        4.1.3 ดำเนินการสร้างเครื ่องรับคิวเข้าใช้บริการ
อัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ดตามแบบโครงสร้าง
ที่ได้ทำการคิดวิเคราะห์ขึ้น โดยศึกษาเกี่ยวกับระบบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
        4.1.4 ดำเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพของ
เครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิว
อาร์โค้ด 
        4.1.5 นำเครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่
สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ดที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับสถานที่ ที่
มีการเข้าคิวใช้บริการ 
        4.1.6 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 
 
     4.2 ขั้นตอนการประกอบช้ินงาน 
           4.2.1 เริ่มทำการตัดอะคริลิค แต่ละขนาด ตามที่
ได้ออกแบบไว้ข้างต้น 
           4.2.2 ทำการประกอบอะคริลิคขนาดต่างๆ ด้วย
น้ำยาประสานอะคริลิค และทำการเจาะรูที ่ต ัวกล ่อง
อะคริลิค ด้วยสว่านสำหรับยึดเหล็กฉากภายในกล่องบางจุด 
           4.2.3 ทำการประกอบเซนเซอร ์อ ินฟาเรด 
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และบัซเซอร์เข้ากับบอร์ด MCU และ
การทำการยึดติดกับกล่องอะคริลิค 
           4.2.4 นำจอ Raspberry Pi มาประกอบกับกล่อง
อะคริลิค 
           4.2.5 ทำการตัดท่อ PVC ขนาดต่างๆตามที่ได้
ออกแบบไว้ข้างต้น 
           4.2.6 นำท่อ PVC ที ่ตัดไว้มาประกอบเป็นฐาน
วางตัวกล่องอะคริลิคตามที่ออกแบบไว้ 
          4.2.7 นำอะคริลิค สีขาวขนาด กว้าง 20 ซม. ยาว 
35 ซม. มาประกอบกับฉากอะคริลิคขาวเพื่อยึดตัวกล่อง
อะคริลิคไม่ให้ขยับ และทำการยึดแผ่นอะคริลิคชิ้นนี้กับ
ฐานท่ีทำจากท่อ PVC ด้วยน็อต สกรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ฐานวางเครื่องและเซ็นเซอร์ 

ภาพที่ 2 ตัวเครื่องรับคิวแบบไมส่มัผัส  

     4.3 การทำงานของระบบ  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    แผนภาพที่ 2  บล็อกไดอะแกรมของระบบท้ังหมด 
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         จากแผนภาพที ่  2 แสดงการทำงานของระบบ 
server โดยการทำงานจะแบ่งเป็น 2 ระบบคือ ระบบของ 
ADMIN (ผู้ให้บริการ) และ ระบบ  USER (ผู้เข้ารับบริการ) 

 ระบบ ADMIN  มีขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1) เสียบ Adapter เข้า Raspberry Pi เพื่อเปิดระบบ
2) เมื ่อระบบแสดงหน้า Desktop ให้เชื ่อมต่อ

WiFi แล้วเปิด Programing > Node-RED 
3) รอ Node-RED console ข ึ ้นไอพีภายนอก

สำหรับเข้าหน้าเว็บของแอดมิน 
4) เข้าเบราเซอร์ ใส่ไอพีเครื ่อง Node-RED ใน

ช่อง URL ใส่ 127.0.0.1:1880 รายละเอียดของลูกค้าที่มี
ในระบบออกมาเป็นตาราง ประกอบด้วย 

  -   ID  เลขจำนวน/คิวของลูกค้า/จำนวนคน 
        -  Time login  วัน/เดือน/ปี และเวลาที่

ลูกค้าเข้าใช้ระบบรอเข้าคิวในวันนั้น 
  -  Calling กดเพื่อเรียกหมายเลขคิว 
  -  Success แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ “walk 

in” กับ “cancel” 
5) กด Calling เพื ่อเรียก USER จะมีเสียงออก

ทางลำโพง 
6) กด Walk in ระหว่างที ่ USER นั ้นกำลังใช้

บริการ 
7) หากกด Calling แล ้วUSER ไม ่มาหร ือไม่

ประสงค์เข้าใช้บริการต่อ ต้องการยกเลิกคิว ADMIN กด 
Cancel ระบบจะตัดคิวของUSER ออกจากระบบ 
ระบบ USER มีขั้นตอนการทำงานดังน้ี 

1. ผู้เข้ารับบริการเข้ามาที่ระบบรบัคิวเข้าใช้บรกิาร
แบบไม่ส ัมผ ัส จะเห็นจอแสดงคำว่า “กรุณาสแกน 
อุณหภูมิ” 

2. ผู้เข้ารับบริการใช้หน้าผากหรือมือเข้าไปใกล้
เพื่อสแกนอุณหภูมิที่เครื่อง เครื่องจะแสดงคิวอาร์โค้ด เมื่อ
อุณหภูมิผ่านข้อกำหนด 
ข้อกำหนด 
       -   หากอุณหภูม ิท ี ่สแกนไม ่เก ิน 37.5 องศา

เซลเซียส คิวอาร์โค้ดจะขึ้นท่ีหน้าจอแสดงผล 
       -   หากอุณหภูมิที่สแกนเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 

คิวอาร์โค้ดจะไม่แสดงข้ึนท่ีหน้าจอแสดงผล แต่จะขึ้นคำว่า 
“อุณหภูมิไม่ผ่าน กรุณาสแกนใหม่อีกครั้ง” 

3. คิวอาร์โค้ดและจำนวนคิวที่รอเข้าใช้บริการจะ
ขึ้นบนจอแสดงผล นำโทรศัพท์สแกนคิวอาร์โค้ด 

4. หลังจากสแกนคิวอาร์โค้ดจะลิงค์เข้าหน้าเว็ป
ไซต์สำหรับผู ้เข้ารับบริการ หน้าเว็บไซต์ของผู ้เข้ารับ

บริการ จะแสดงลำดับคิวปัจจุบันของคุณ และแสดง
จำนวนคิวท่ีรอเข้าใช้บริการอยู่ท้ังหมด 

 4.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       4.4.1 ประชากร คือ ผู้เข้ารับบริการที่ร้านเสริม

สวย และ ผ ู ้ เข ้าร ับบร ิการที่ ร ้านอาหารหร ือคาเฟ่
ฉะเชิงเทรา 

       4.4.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง  
( Purposive Samping ) ผู้เข้ารับบริการที่ร้านเสริมสวย 
กัสโต้บิวตี ้ และ ผู ้เข ้าร ับบริการที ่ร ้านหม่องนี ่คาเฟ่ 
ฉะเชิงเทรา จำนวน 50 คน 
      4.5 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 
เครื่อง 

  4.5.1 เครื่องมือในการวิจัย 
        4.5.1 .1 เคร ื ่องร ับค ิวเข ้าใช ้บร ิการ

อัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ด 
        4.5.1.2  แบบประ เม ิ นค ุณภาพของ

เครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิว
อาร์โค้ด 

        4.5.1.3  แบบประเมินความพึงพอใจใน
การใช้งานเครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัส
ผ่านคิวอาร์โค้ด 

  4.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.6.1 นำเครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบ

ไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ดและแบบประเมินความพึงพอใจท่ี
สร้างขึ้นไปใช้กับผู้เข้ารับบริการที่ร้านเสริมสวยกัสโต้บิวตี้ 
และ ผู้เข้ารับบริการที่ร้านหม่องนี่คาเฟ่ฉะเชิงเทราจำนวน 
50 คน 

4.6.2 นำแบบสอบถาม มาตรวจสอบความ
ถูกต ้องสมบูรณ์ของข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม 
รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลโดยใช้โปรแกรม
ทางสถิติ 

4.6.3 ระยะเวลาที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เดือน 
ตุลาคม พ.ศ.2563 

5. ผลการวิจัย
5.1  ผลการสร้างเครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติ

แบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ด 
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 5.1.1 ตัวเครื่อง 

ภาพที่ 3  เครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมตัิแบบไม่สมัผสั 
ผ่านคิวอาร์โค้ด 

     เครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่าน
คิวอาร์โค้ดเป็นอุปกรณ์รับคิวการเข้าใช้บริการและป้องกัน
การสัมผัสที่ตัวเครื่องโดยตรงซึ่งเป็นสาเหตุให้มีโอกาสรับ
เชื้อ covid-19 เข้าสู่ร่างกายโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

       5.1.1.1  เครื ่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติ
แบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ดสามารถป้องกันการสัมผัส
ตัวเครื่องโดยตรง 

       5.1.1.2  ป้องกันเช้ือ covid-19 ท่ีเกิดจากการ
สัมผัสที่ตัวเครื่อง 

 5.1.1.3  ใช้ระบบเว็บไซต์ในการจ่ายคิวให้ผู้ใช้ 
(User) แทนการปริ๊นท์กระดาษ ซึ ่งสามารถจ่ายคิวได้
ต่อเนื่องโดยไม่เติมกระดาษตลอดเวลา 

       5.1.1.4  เหมาะสำหรับจ่ายคิวในสถานที่ ที่มี
คนจำนวนมากเพื่อลดการสัมผัสโดยตรง 

 5.1.2 การออกแบบระบบ 

ภาพที่ 4  รายละเอียดของระบบ 

  5.1.2.1  เซ็นเซอร์รับค่าอุณหภูมมิาจากการ
สแกนหน้า และทำการส่งค่าไปยัง Node MCU เพื่อทำ
การประมวลผล 

        5.1.2.2 เมื่อ Node MCU รับค่ามาจาก
เซ็นเซอร์ จะทำการส่งข้อมลูไปยัง Raspberry Pi โดยผ่าน 
Cloud Server 

        5.1.2.3 เมื่อ Raspberry Pi รับค่ามาจาก 
Node MCU เพื่อท่ีจะทำการประมวลผล และทำการแสดง 
QR Code บนหน้าจอของ Raspberry Pi  

        5.1.2.4  ทำการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ที่เข้า
ใช ้บร ิ การ  สแกน QR Code ท ี ่ ปรากฏบนหน ้าจอ
Raspberry Pi เมื ่อทำการสแกน QR Code สำเร็จ QR 
Code จะทำการลิงก์เข้าหนา้เว็บไซต์Customer  

   5.1.2.5  เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ Customer จะทำ
การส่งข้อมูลลำดับคิวของผู ้เข ้าใช้บริการไปยังหน้า
เว็บไซต์Admin โดยผ่าน Cloud Server  

   5.1.2.6  ผู้ดูแลหน้าเว็บ Admin จะสามารถ
ทำการกด Calling ในหน้าเว็บ Admin เพื่อทำการเรียก
คิวของ Customer เข้าใช้บริการ 
       5.2   ผลการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องรับ

คิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ด 
ตารางที่ 1  ผลการเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้เข้ารับ 

  บริการ(N=50) 
(จำนวน

คน) 
ผลการสแกน

อุณหภูมิ 
(< 37.5 องศา

เซลเซยีส) 

การ
แสดงผล 
QR CODE 

ผลการ
สแกนQR 

CODE 
ในสมาร์ท

โฟน 

การ
เรียก
คิว 
ของ
ระบบ 

ผ่าน 47 47 45 45 

ไม่ผ่าน 3 - - - 

รวม (%) 100 100 95.74 95.74 

       จากตารางที่ 1 แสดงผลการเก็บข้อมูลจากผู้เข้ารับ
บริการเครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัส
ผ่านคิวอาร์โค้ด(N=50) ผลการสแกนอุณหภูมิของผู้เข้ารับ
บริการพบว่า มีอุณหภูมิต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
จำนวน 47 คน และมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสจำนวน 
3 คนซึ ่งหากผู ้ร ับบริการอุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศา
เซลเซียสระบบจะไม่แสดง QRcode ในเรื ่องของระบบ
แสดงผลจะคิดเทียบจาก 47 คนคิดเป็นร้อยละ 100 พบว่า 
การแสดงผล QR code หน้าจอผ่านจำนวน 47 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ผลการสแกน QR code ในสมาร์ทโฟน 
ของผู้รับบริการผ่านจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 95.74 
และระบบการเร ียกคิวของระบบผ่านจำนวน 45 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 95.74 ดังนั้นประสิทธิภาพของเครื่องรับคิว
เข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ดมีค่า 
95.74% 
5.3  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องรับ
คิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ด 
ตารางที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพทั่วไป จำนวน  ร้อยละ  
1.เพศ 1) ชาย 

2) หญิง 
16 
34 

32 
68 

2.อาย ุ 1) น้อยกว่า 20 ป ี
2) อาย ุ20-30 ป ี
3) อาย ุ31-40 ป ี
4) อาย ุ41-50 ป ี
5) มากกว่า 50 ป ี

11 
17 
9 
10 
3 

22 
34 
18 
20 
6 

3.อาชีพ 1) ข้าราชการ 
2) พนักงานบริษัท 
3) เกษตรกร 
4) นักเรียน/นักศึกษา 
5) ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตัว 
6) อื่นๆ 

7 
10 
2 
16 
15 
0 

14 
20 
4 
32 
30 
0 

รวม 50 100 

     จากตารางที่  2  พบว่า ข ้อม ูลท ั ่วไปของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามมีจำนวน 50 คน แบ่งเป็น ชาย 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 32และ หญิง 34 คนคิดเป็นร้อยละ 68อายุ
ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคืออายุ 20-30ปีจำนวน 
17คน คิดเป็นร้อยละ 34และน้อยที่สุดคือมากกว่า 50ปี 
จำนวน 3คน คิดเป็นร้อยละ 6ในด้านอาชีพของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดคือนักเรียน - นักศึกษาจำนวน 16
คน คิดเป็นร้อยละ 32และน้อยที ่ส ุดค้าขายและธุรกิจ
ส่วนตัว 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 

ภาพที ่5  แสดงวิธีการใช้ของผู้รับบริการ 
 
 

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึง 
พอใจที่มีต่อเครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติ  แบบไม่
สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ด 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 
�̅� 

ค่า 
S.D. 

ความหมาย 

ด้านการออกแบบ 
1.นวัตกรรมมกีารออกแบบ
ความสะดวกตอ่การใช้งาน 
2.นวัตกรรมมรีูปทรง 
ขนาดที่เหมาะสมและ
สวยงาม 
3.นวัตกรรมมกีารออกแบบ
วางอุปกรณท์ี่มีความ
เหมาะสม 

 
4.1 

 
4.95 

 
4.95 

 
0.3 

 
0.218 

 
0.218 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

ด้านการเลือกใช้วสัดุใน
การจัดทำ 
4.วัสดุอุปกรณ์จัดทำ
ชิ้นงาน มีความ
เหมาะสม ประหยัด 
5.ชิ้นงานมีคุณภาพ วัสดุ
ที่ใช้มีความคงทน 
แข็งแรง สวยงาม 
6.ชิ้นงานนวัตกรรมมี
ความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 
 

4.6 
 
 

4.95 
 
 

4.55 

 
 

0.489 
 
 

0.218 
 
 

0.590 

 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 

ด้านการใช้งานและ
ประหยดัพลังงาน 
7.นวัตกรรมสามารถส่ง
ลำดับคิวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
8.นวัตกรรมใช้งานง่าย 
สามารถนำไปใช้ได้จริง 

 
 

4.95 
 
 

4.75 

 
 

0.218 
 
 

0.433 

 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 

ด้านการนำไปใช้
ประโยชน์และคุณค่า 
9.นวัตกรรมมีความ
คงทน แข็งแรง ลดความ
เส่ียงในการสัมผัส 
10.โดยภาพรวมท่านมี
ความพึงพอใจในผลงาน
นวัตกรรมชิ้นนี้ 

 
 

4.95 
 
 

4.8 

 
 

0.218 
 
 

0.4 

 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 

รวม 4.755 0.138 มากที่สุด 
     จากตารางที่ 3 พบว่า ในด้านการออกแบบผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจด้านนวัตกรรมมีรูปทรงขนาดที่เหมาะสม
และสวยงามและนวัตกรรมมีการออกแบบวางอุปกรณ์ที่มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งคำนวณเป็น �̅� = 
4.95 และ S.D. = 0.218 ในด้านการเลือกใช้วัสดุในการ
จัดทำ พบว่าผู ้รับบริการมีความพึงพอใจเรื ่องชิ ้นงานมี
คุณภาพ วัสดุที่ใช้มีความคงทน แข็งแรง สวยงาม อยู่ใน
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ระดับมากที่สุด คิดเป็น �̅�= 4.95 และ S.D.= 0.218 ใน
ด้านการใช้งานและประหยัดพลังงาน พบว่าผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจเรื่องนวัตกรรมสามารถส่งลำดับคิวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็น �̅� = 4.95 
และ S.D. = 0.218 และด้านการนำไปใช้ประโยชน์และ
คุณค่าพบว่าผู ้รับบริการมีความพึงพอใจเรื ่องชิ ้นงานมี
คุณภาพวัสดุที่ใช้มีความคงทนแข็งแรงสวยงามอยู่ในระดับ
มากที่สุดคิดเป็น�̅� = 4.95 และS.D. = 0.218 โดยรวม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเครื่องรับคิวเข้าใช้
บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ดอยู่ในระดับ
มากที่สุดคิดเป็น�̅� = 4.755 และS.D. = 0.138 

6. สรุปผลการวิจัย
6.1  ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องรับคิว

เข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ดจาก
ตารางที่ 1 พบว่าผู้เข้ารับบริการจำนวน 50 คน มีอุณหภมูิ
ต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียสจำนวน 47 คน และมีอุณหภมูิ
มากกว ่า 37.5 องศาเซลเซ ียสจำนวน 3 คนซึ ่ งหาก
ผู้รับบริการอุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสระบบ
จะไม่แสดง QRcode   ซึ่งจากการแสดงผลของQRcode 
พบว่าแสดงผลได้47 ครั ้งตามจำนวนผู้เข้ารับบริการที่
อุณหภูมิต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียสคิดเป็นร้อยละ 100  
ผลการสแกน QR code ในสมาร์ทโฟนของผู้รับบริการที่
ผ่านการคัดกรองอุณหภูมิจำนวน 47 คนพบว่าว่าสแกน
ผ่านจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 95.74 และระบบการ
เรียกคิวของระบบสามารถเรียกคิวได้จำนวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 95.74 ดังนั้นประสิทธิภาพของเครื่องรับคิว
เข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ดมีค่า 
95.74% 
     6.2  ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบรับคิว
เข้าใช้บริการแบบไม่สัมผัสจากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนอายุ 20-30 ปี ตามตารางที่ 3 
พบว่าในด้านการออกแบบผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้าน
นวัตกรรมมีรูปทรง ขนาดที่เหมาะสมและสวยงามและ
นวัตกรรมมีการออกแบบวางอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม
อยู ่ในระดับมากที ่ส ุดคิดเป็น �̅�  = 4.95 และ S.D. = 
0.218 ในด ้านการเล ือกใช ้ว ัสด ุในการจ ัดทำ พบว่า
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเรื่องชิ้นงานมีคุณภาพ วัสดุที่
ใช้มีความคงทน แข็งแรง สวยงาม อยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็น �̅� = 4.95 และ S.D. = 0.218 ในด้านการใช้งาน
และประหยัดพลังงาน พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
เรื่องนวัตกรรมสามารถส่งลำดับคิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น �̅� = 4.95 และ   S.D. = 
0.218 และ ด้านการนำไปใช้ประโยชน์และคุณค่าพบว่า
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเรื่องชิ้นงานมีคุณภาพ วัสดุที่
ใช้มีความคงทน แข็งแรง สวยงาม อยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็น �̅� = 4.95 และ S.D. = 0.218 โดยรวมความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบรับคิวเข้าใช้บริการแบบ
ไม่สัมผัส (QUEVID) อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็น �̅� = 
4.755 และ S.D. = 0.138 

7. อภิปรายผล
เครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่าน

คิวอาร์โค้ดพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ สามารถ
ทำงานได้ตามขอบเขตและมีประสิทธิภาพตามที่คาดหวัง
ไว้คือสามารถคัดกรองผู้เข้ารับบริการที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 
37.5 องศาเซลเซียสได้โดยแสดงคิวอาร์โค้ดเพื ่อให้
ผ ู ้ ใช ้บร ิการสแกนร ับค ิวผ ่ านสมาร ์ทโฟน และมี
ประสิทธิภาพ 95% ขึ้นไป ซึ ่งหากวิเคราะห์จากผลการ
ทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื ่องรับคิวเข้าใช้บริการ
อัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ดจากตารางที ่ 1 
พบว่ายังมีการดีเลย์ของการแสดง QR code อยู่เนื่องจาก
เพราะอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรหรือ server ไม่เสถียร  เช่น 
หากระบบอินเตอร์เน็ตของผู้รับบริการช้า ความเร็วในการ
สแกนคิวอาร์โคดก็จะช้าตามไปด้วย หรือ เนื่องจากระบบ 
cloud server  ที่ใช้เป็น server ที่ให้บริการฟรีหากข้อมลู
ผู้รับบริการมีจำนวนมากจะทำให้ server ไม่เสถียรเช่นกัน 
จากแผนภาพที่ 2 แสดงระบบทั้งหมดของเครื่องรับคิวเข้า
ใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ดโดยระบบ
หลักจะใช้ cloud server เนื่องจากเป็นพื้นที่สำหรับเก็บ
ข้อมูลขนาดใหญ่มี physical server หลายตัวทำงาน และ
นำ resource ไปใช้งานได้หลายรูปแบบ (Ravikumar & 
Kavitha, 2020) เชื ่อมต่อกับ Node-Red เป็นเครื ่องมือ
ในการพัฒนา IOT ที่ง่ายและสะดวกกับผู้ใช้งาน เนื่องจาก
ฮาร์ดแวร์ Service หรือ API ต่างๆ ที่อยู่ใน Flow จะถูก
แสดงผลในรูปแบบ Node และ Node แต่ละ Node จะ
ทำงานได ้ด ้ วยต ั ว เอง  (Blackbox) ทำให ้ผ ู ้ พ ัฒนา 
Application ไม ่ต ้อง เข ียน Code ให ้ย ุ ่ งยาก (Torre, 
Restive & Ferreira, 2020) ใน เ รื่ อ ง  Platform จะ ใ ช้  
NodeMCUภายในบอร์ดของ NodeMCU ประกอบไป
ด้วย ESP8266 (ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถเชื่อมต่อ 
WiFi ได้) พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น 
พอร์ต micro USB สำหรับจ่ายไฟ/อัปโหลดโปรแกรม , 
ชิพสำหรับอัปโหลดโปรแกรมผ่านสาย USB, ชิพแปลง
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แรงดันไฟฟ้า และขาสำหรับเชื ่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก 
สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่
ต้องผ่านอุปกรณ์อื ่น ๆ และใช้ Arduino ซึ่งเป็นบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้ควบคุมการทำงานของระบบ 
และในการควบคุมการสื ่อสารระหว่างผู ้ใช้บริการกับ 
admin จ ะ ใ ช ้  Message Queuing Telemetry 
Transport(MQTT) ในการควบค ุม เน ื ่ อ งจากระบบ
เครือข่ายที่มีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ใช้งานแบนด์วิธต่ำ 
สามารถ publish-subscribe ข้อมูลระหว่าง Device เพื่อ
สื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ และถ้ามองในด้านที่เกี่ยวกับ 
Internet of Things จะสามารถประยุกต์ให้อุปกรณ์ต่างๆ
เชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตได้ ทำให้เรา
สามารถสร ้างสรรค์โครงงานที ่ เก ี ่ยวกับการติดตาม
อุปกรณ์(Sanjuan, Cardiel, Cerrada & Cerrada, 2020) 
 
8.  ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
     เครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่าน
คิวอาร์โค้ดสามารถใช้งานจริงได้ในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ เพื่อหลีกเลี ่ยงการสัมผัสในสถานการณ์ที่มี
โรคติดต่อ COVID-19 หากแต่ผู้ใช้บริการต้องมีสมารท์โฟน
ที่มีอินเตอร์เนต 
 
9.  ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
      9.1 การพัฒนาต่อยอดแนวคิด 
            9.1.1  ระบบรับคิวเข้าใช้บริการแบบไม่สมัผสั
อาจจะมีการเพิ่มระบบแอดมินใหม่มากกว่า 1 ช่องรับ
บริการ  
            9.1.2  ในระบบรับคิวเขา้ใช้บริการแบบไม่สัมผสั
อาจมีเพิ่มฟังก์ช่ันให้ผู้เข้าใช้บริการ ได้เลือกเข้ารับบริการ 
     9.2  การพัฒนาต่อยอดในส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติม 
           9.2.1  ทำสวิตช์เปิดปิดชิ้นงานเพื่อความ
สะดวกสบาย 
           9.2.2  เพิ่มระบบจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
เมื่อสแกนอุณหภูม ิ
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การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับการปลูกพืชไร้ดิน 
Development of a Smart Farm System for Hydroponics 
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บทคัดย่อ 
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ พัฒนาระบบสมาร์ท
ฟาร์มสำหรับการปลูกพืชไร้ดินและหาประสิทธิภาพของ
ระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรบัการปลกูพืชไร้ดนิ เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพของงานวจิัย 
โดยแบ่งการประเมินประสิทธิภาพออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส ่วนที ่  1 การประเม ินประสิทธ ิภาพการทำงานของ
ตัวเครื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสมาร์ท
ฟาร์มสำหรับการปลูกพืชไร้ดิน พบว่า ตัวเครื่องที่มีการ
ติดต ั ้งเซนเซอร์ควบคุมการทำงานสามารถแสดงผล
สถานะการทำงานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์และใน
โทรศัพท์มือถือได้ครบถ้วนทุกจุด คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วน
ที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพด้านการทำงานของโปรแกรม 
โดยผลการทดสอบโปรแกรมเช่ือมต่อผ่านระบบ  NodeMCU 
ESP8266 ก ับ Blynk  App ระยะเวลาการทดสอบการ
ทำงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ พบว่า ระบบสามารถทำงานได้
ตามปกติ มีความถูกต้อง แม่นยำและสามารถประมวลผล
ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ ซึ ่งโปรแกรมสามารถแสดง
ข้อมูลได้ตลอดเวลา กระบวนการควบคุมที ่เหมาะสม
สำหรับการปลูกพืชไร้ดินมีค่าเฉลี่ยของความชื้นในอากาศ
ที่ร้อยละ 85.50 อุณหภูมิเฉลี ่ยที่ 28.60 องศาเซลเซียส 
ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำมีค่าเฉลี ่ยที ่ 5.27 และ
ค ุณภาพของน ้ำม ีค ่าเฉล ี ่ยที่  0.182 ม ิลล ิซ ี เมนส์ต่อ
เซนติเมตร ซึ่งการควบคุมดังกล่าวเป็นการกำหนดเง่ือนไข
ที่เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร้ดิน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   

คำสำคัญ : แอปพลิเคชั่น, สมาร์ทฟาร์ม, ปลูกพืชไร้ดิน 

Abstract 
     The objective of this research was to develop 
a smart farm system for hydroponics and to 
determine the effectiveness of smart farm systems 
for hydroponics leading to quality of life. The 
research tool was the efficiency assessment form 
divide into two parts as follows: Part 1, Evaluating 
the performance of the machine of the smart farm 
system for hydroponics. It was found that all 
sensors can be displayed on computers and 
mobile phones 100%.  
     Part 2, Evaluating the performance of the 
program. Experimental results on the program by 
connecting the system via NodeMCUESP8266 with 
App Blynk for 1 week found that the system can 
work normally. It is accurate and precise and is 
displayed through a mobile system. It can retrieve 
information at any time.  The average air humidity 
of 85.50%. The averaged temperature was 28.60 C. 
The average pH of the water was 5.266. The water 
quality was averaged at 0.182 ms/cm. From the 
experiment, the results were in accordance with 
the objectives set forth under the conditions for 
controlling various factors suitable for hydroponics. 

Keywords :Microcontroller, ArduinoBoard, Application, 
Smart Farm, Hydroponics 
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1. บทนำ
      ในโลกที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไม่สิ้นสุด การเกษตรต้อง
แสวงหาสิ่งใหม่ๆ มารองรับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่จบสิ้น
ของโลกที่หมุนไปข้างหน้าไม่หยุด สมาร์ทฟาร์ม (Smart 
Farm) หรือการเกษตรแบบอัจฉริยะ คือหนึ่งในระบบที่
คิดค้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในยุค
ดิจิตอล 4.0 ประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ถือว่าเป็นประเทศ
เกษตรกรรม มีการปลูกพืชเพื ่อส่งออกและขายเองใน
ประเทศ เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องใช้พื้นที่ในการเพาะปลูก
และต้องเป็นพื้นที่ท่ีใกล้กับแหล่งน้ำ ปัญหาที่เกษตรกรเจอ
ระหว่างการดูแลรักษาพืชผักอย่างหนึ่งคือเรื่องของพืชผัก
เป็นโรค การกัดกินของแมลงศัตร ูพ ืช ซ ึ ่งเกษตรกร
แก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมี พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวสารเคมี
เหล่านี้ไม่สามารถชะล้างไปหมดได้ เกิดเป็นสารตกค้างใน
พืชผัก และเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ปัจจุบันนี้เทคโนโลยี
ก้าวไกลมีการปลูกพืชที่ไร้ดิน ปลูกพืชในพื้นที่ที่จำกัดได้
มากมาย เช่นผักไฮโดรโปนิกส์ ผักออร์แกนิก เป็นต้น 
ไฮโดรโปนิกส์(Hydroponics) เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้
ดินแต่ใช้น้ำท่ีมีธาตุอาหารพืชละลายอยู่หรือการปลกูพืชใน
สารละลายธาตุอาหารพืชทดแทนซึ่งนับเป็นวิธีการใหมใ่น
การปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร 
เนื่องจากประหยัดพื้นที่และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ
ในดินทำให้ได้พืชผักที ่สะอาดเป็นอาหาร จากปัญหา
ดังกล่าวทางผู ้จัดทำจึงมองเห็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับการปลูกพืชไร้ดินเพื่อแก้ปัญหา
ให้เกษตรกร ในการปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกส์ให้ได้ผลผลิต
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
      2.1  เพื่อสร้างและพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับ
การปลูกพืชไร้ดิน 
      2.2 เพื ่อหาประสิทธิภาพของระบบสมาร์ทฟาร์ม
สำหรับการปลูกพืชไร้ดิน 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1  การดำเนินงานวิจัย การสร้างและพัฒนาระบบ

สมาร ์ ทฟาร ์ มสำหร ั บการปล ู กพ ื ช ไ ร ้ ด ิ นคร ั ้ ง นี้  
ผู้จัดทำได้ทำการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สามารถจัดทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ดังหัวข้อดังต่อไปนี ้

1. บอร์ด Arduino
2. NodeMCU ESP8266
3. DHL11
4. PH Sensor
5. Keypad 4x4
6. จอ LCD 20x4
7. EC Sensor

      3.2  การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับการปลูก
พืชไร้ดิน ด้านโครงสร้าง จากการสำรวจพ้ืนท่ีของแปลงผัก
ไฮโดรโปรนิกส์ ผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างเพื่อจำลองการ
ทำงานของระบบ ดังภาพท่ี 1 

ภาพที ่1  ภาพโครงสรา้งของระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับ
การปลูกพืชไร้ดิน 

        3.3 การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับการ
ปลูกพืชไร ้ด ิน ด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรม 
ผู ้ว ิจ ัยได้ ศึกษาข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานที่
เหมาะสม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

    ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการ เป็นกระบวนการ
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมและสรุปเป็นข้อมูล 
ในการทำงาน วางแผนในการออกแบบโปรแกรม ดังนี้ 

1) ศึกษาหลักการทำงานและการเขียน
โปรแกรมภาษาซี 

2) ศึกษาหลักการทำงานและการต่อใช้งาน
บอร์ด Arduino 

3) ศึกษาหลักการทำงานและการเขียน
แอปพลิเคชั่นโดยใช้ App Blynk 

    ขั ้นตอนที่ 2 ขั้นพัฒนาการเขียนโปรแกรม
และต่อใช้งานบอร์ด Arduino เป็นกระบวนการเขียน
โปรแกรม เพื่อวิเคราะห์และทดสอบการทำงานของบอร์ด 
Arduino ในการรับค่าจากเซนเซอร์ชนิดต่าง ๆ ที ่จะ
นำมาใช้ในการพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับการปลูก
พืชไร้ดิน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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1) ออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบ
สมาร์ทฟาร์มสำหรับการปลูกพืชไร้ดิน โดยกำหนดรูปแบบ
การทำงานที ่สามารถควบคุมได้ 2 ระบบ คือ ระบบ 
Manual และระบบอัตโนมัติ โดยมีรูปแบบการต่อวงจร
ตามภาพที่ 2 

ภาพที ่2  ภาพการต่อวงจรของระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับ
การปลูกพืชไร้ดิน 

2) ทดสอบการทำงานของเซนเซอร์ชนิดต่าง ๆ
หาค่าพารามิเตอร์ที ่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้งานในการ
ออกแบบวงจรบนบอร์ด Arduino 

3) เขียนโปรแกรมจำลองการทำงานบน
คอมพิวเตอร์ โดยกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่จำเป็น
ในการออกแบบ เช่น ความเข้มของแสงสว่าง อุณหภูมิ
และความชื้นในอากาศ ค่า PH ของน้ำ ฯลฯ รวมถึงการ
แสดงผลการทำงานผ่านหน้าจอ LCD และการใช้งาน 
Keypad 

4) ต ่อวงจรลงบนบอร ์ด Arduino และ
เชื่อมต่อกับโปรแกรม พร้อมทดสอบการทำงาน 

5) เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานผ่าน
ระบบมือถือ โดยใช้ App Blynk 

6) ประกอบโครงสร้างตามที่ได้ออกแบบไว้ 
เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดลงในกล่องควบคุมให้พร้อมกับ
การทำงานจริง ตามภาพที่ 3 

ภาพที ่3  ภาพกล่องควบคุมของระบบสมาร์ทฟาร์ม
สำหรับการปลูกพืชไร้ดิน 

     ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นประเมินผลการพัฒนาระบบ
สมาร์ทฟาร์มสำหรับการปลูกพืชไร้ดิน มีขั้นตอนดังนี ้

1) ทดสอบการทำงานของระบบ
2) ปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาด
3) ได้ระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับการปลูก

พืชไร้ดินที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน 
4) ทดสอบการรายงานผลของระบบผ่าน

มือถือ โดยใช้ App Blynk ดังภาพท่ี 4 
5) นำไปใช้งานจริงเพื ่อประเมินผลการ

ทำงาน 

ภาพที ่4  ภาพการรายงานผลของระบบผ่านมือถือ 
โดยใช้ App Blynk 

4. ผลการวิจัย
4.1  การสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบสมาร์ท

ฟาร์มสำหรับการปลูกพืชไร้ดิน 
       4.1.1 ผลการสร้างและพัฒนาระบบสมาร์ท

ฟาร์มสำหรับการปลูกพืชไร้ดิน 

ภาพที ่5  ภาพชุดจำลองระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับการ
ปลูกพืชไร้ดนิ 
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ภาพที ่6  ภาพอุปกรณ์ควบคุมระบบแบบ Manual 

ภาพที ่7  ภาพหน้าจอโปรแกรมควบคุมระบบโดยใช้ 
App Blynk 

        4.1.2  ผลการหาประสิทธิภาพระบบสมาร์ท
ฟาร์มสำหรับการปลูกพืชไร้ดินมีดังนี้  

       4.1.2.1  ผลการทดสอบระบบสมาร์ท
ฟาร์มสำหรับการปลูกพืชไร้ดินด้านประสิทธิภาพการ
ทำงานของตัวเครื่อง ดังตารางที ่1 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับ 

  การปลูกพืชไรด้ินด้านประสิทธิภาพการทำงาน  
  ของตัวเครื่อง 

ครั้งที่

ครั้งที่ 

DHT
22 

LCD EC 
SENS
OR 

Pum
p1 

Pum
p2 

Key 
pad 

PH 
SENS
OR 

GY-
302 

1        

2        

3        

4        

5        

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 

           จากตารางที ่1  ผลการทดสอบการทำงานของ
เซนเซอร์ทั้ง 5 ครั้งสรปุผลได้ดังนี ้

1. เ ซน เซอร ์ ท ุ กต ั วสามารถแสดงผลบน
คอมพิวเตอร์และบนมือถือได้100 % 

2. เมื่อค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า
ค่าที่กำหนดจะทำใหเ้ซนเซอร์ GY-302 BH1750FVI จะสั่ง
ให้หลอดไฟทำงาน 

3. เมื ่อค่า EC (คุณภาพของน้ำ) น้อยกว่าที่
กำหนดตัว EC SENSOR จะสั่งงานให ้PUMP ตัวที ่1 และ 
PUMPตัวที ่2 ทำงาน 

4. เมื่อถึงเวลาที่กำหนดโมดูลนาฬิกา DS1302
จะสั่งให้บอร์ดArduino ทำงานโดยการรีเซตอัตโนมัติ 

5. ปุ่ม Keypad สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ของระบบ
สมาร์ทฟาร์มหรือสั่งให้อุปกรณ์ทำงานด้วยระบบ Manual ได ้

6. มือถือสามารถสั่งใช้งานระบบสมาร์ทฟาร์ม
โดยใช้ App Blynkควบคุมผ่านทางระยะไกลได้โดยการ
เชื่อมต่อผ่านระบบ Internet 

    4.1.2.2  ผลการทดสอบระบบสมาร์ทฟาร์ม
สำหรับการปลูกพืชไร้ดินด้านประสิทธิภาพการทำงานของ
โปรแกรม ดังตารางที ่2 
ตารางที่  2  ผลการทดสอบระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับ 

    การปลูกพืชไร้ดินด้านประสิทธิภาพการทำงาน  
 ของโปรแกรม 

ระยะเวลา 
(วัน )  

Humidity 
(ความชื้น )  

Temperature 
(อุณหภูมิ)  

PH 
)กรด-ด่าง
ของน้ำ( 

EC
)คุณภาพ
ของน้ำ( 

1 85.495 28.610 5.266 0.182 
2 85.508 28.560 5.266 0.182 
3 85.502 28.580 5.266 0.182 
4 85.493 28.610 5.266 0.182 
5 85.507 28.590 5.266 0.182 
6 85.505 28.620 5.266 0.182 
7 85.490 28.630 5.266 0.182 

ค่าเฉลี่ย 85.500 28.600 5.266 0.182 

          จากตารา งท ี ่  2 ผลการทดสอบในการหา
ประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม สรุปผลได้ดังนี้ 
ผลการทดสอบโปรแกรม โดยเช ื ่อมต ่อระบบผ ่าน
NodeMCUESP8266 ก ับ App Blynk โดยการทดสอบ
การทำงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ พบว่า ระบบสามารถ
ทำงานได้ตามปกติ มีความถูกต้องและแม่นยำและมีการ
แสดงผลผ่านระบบมือถือ ซึ ่งสามารถเรียกดูข้อมูลได้
ตลอดเวลา ค่าเฉลี่ยของความชื ้นในอากาศที ่ 85.50% 
อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่ 28.60 C ความเป็นกรด-ด่าง 
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ของน้ำม ีค ่าเฉลี่ยอยู ่ท ี ่ 5.266 และคุณภาพของน้ำมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.182ms/cm 

5. สรุปผลการวิจัย
5.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ

ตัวเครื่อง 
        ผลการหาประสิทธิภาพของ ระบบสมาร์ทฟาร์ม

สำหรับการปลูกพืชไร้ดิน ด้านประสิทธิภาพการทำงาน
ของตัวเครื่อง พบว่า เซนเซอร์ทุกตัวสามารถแสดงผลบน
คอมพิวเตอร์และบนมือถือได้100 % เมื่อค่าความเข้มแสง
จากดวงอาทิตย์น้อยกว่าค่าที่กำหนดจะทำให้เซนเซอร์ 
GY-302 BH1750FVI จะสั่งให้หลอดไฟทำงานเมื่อค่า EC 
(คุณภาพของน้ำ) น้อยกว่าที่กำหนดตัว EC SENSOR จะ
สั่งงานให ้PUMP ตัวที ่1 และ PUMPตัวที2่ ทำงานเมื่อถึง
เวลาที ่กำหนดโมดูลนาฬิกา DS1302 จะสั ่งให้บอร์ด
Arduino ทำงานโดยการรีเซตอ ัตโนมัติป ุ ่ม Keypad 
สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ของระบบสมาร์ทฟาร์มหรือสั่งให้
อุปกรณ์ทำงานด้วยระบบ Manual ได้มือถือสามารถสั่งใช้
งานระบบสมาร์ทฟาร์มโดยใช้ App Blynkควบคุมผ่าน
ทางระยะไกลได้โดยการเช่ือมต่อผ่านระบบ Internet  
      5.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการทำงาน
ของโปรแกรม 

ผลการทดสอบโปรแกรม โดยเชื ่อมต่อระบบ
ผ ่ า น NodeMCUESP8266 ก ั บ  App Blynk โ ด ยกา ร
ทดสอบการทำงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ พบว่า ระบบ
สามารถทำงานได้ตามปกติ มีความถูกต้องและแม่นยำ
และมีการแสดงผลผ่านระบบมือถือ ซึ ่งสามารถเรียกดู
ข้อมูลได้ตลอดเวลา ค่าเฉลี ่ยของความชื้นในอากาศที่ 
85.50%อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 28.60 C ความเป็นกรด-
ด่างของน้ำมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.266 และคุณภาพของน้ำมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.182ms/cm เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ตามเงื ่อนไขในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่เหมาะสม
สำหรับการปลูกพืชไร้ดิน 

6. อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ  การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การออกแบบและติดตั ้งอุปกรณ์ตลอดจนการ
ทดสอบระบบการทำงานของระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับ
การปลูกพืชไร ้ด ินนั ้น แสดงให้เห็นว่างานวิจ ัยชิ ้นนี้  
สามารถนำเทคโนโลย ีท ี ่ท ันสม ัยมาประย ุกต ์ ใช ้ ใน
กระบวนการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการปลูกพืชไร้ดิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตัวเครื่องฯสามารถทำงานได้ทั้ง

2 ระบบ คือ ระบบ Manual และระบบอัตโนมัติ สามารถ
ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 100%  มีการรายงานผล
และสรุปข้อมูลของระบบผ่านมือถือ ที่สามารถเรียกดูได้
ตลอดเวลา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้
อย่างทันท่วงท ี

7. ข้อเสนอแนะ
ระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับการปลูกพืชไร้ดินสามารถ

ด ูแลผ ักท ี ่ปล ูกได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ เป ็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผู้วิจัยได้มีความเห็นร่วมกัน
ว่าจะเพิ่มเติมในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
       7.1  เพิ ่มระบบกล้องวงจรปิดเข ้ามาใช้ในการ
ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของระบบฯ เนื่องจาก
พืน้ท่ีจริงมีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง  
        7.2  การจัดเก็บข้อมูล สถิติต่าง ๆ ในระบบคลาวด์ 
เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายและเป็นการพัฒนาระบบการ
ทำงานให้ดียิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
     การว ิจ ัย เร ื ่อง การพัฒนาและหาประสิทธ ิภาพ
อุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว มีวัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสร้างอุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว 2)
เพื่อหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว 
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ควบคุม
ระบบฟาร ์มเล ี ้ยงก ุ ้ งขาว โดยอ ุปกรณ ์ท ี ่สร ้ างขึ้น
ประกอบด้วย ชุดควบคุมระบบระยะไกล ชุดควบคุมเติม
อากาศ ชุดควบคุมการหว่านอาหารและชุดควบคุมระบบ
การตรวจสอบยอเช็คอาหารกุ้ง เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
ประกอบด้วย แบบประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน
อุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู ้ใช้งาน โดยแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยง
กุ้งขาวมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า ชุดควบคุมระบบระยะไกล ชุดควบคุม
เติมอากาศ ชุดควบคุมการหว่านอาหารและชุดควบคุม
ระบบการตรวจสอบยอเช็คอาหารกุ้งที ่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 100 ความพึงพอใจของผู ้ใช้งาน
อุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี ้ยงกุ ้งขาวที่มีต่ออุปกรณ์   
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.76, S.D.= 0.54 ) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติและเป็นไปตามสมมติฐานที ่ผ ู ้ว ิจัย
กำหนดไว ้

คำสำคัญ : ชุดควบคุมระยะไกล, ชุดควบคุมเติมอากาศ 

Abstract 
     The objective of this research on 
development and study of efficiency of white 
shrimp farming system control equipment were 
to 1) create a device to control the farm system 
2) study its effectiveness 3) study the satisfaction
0f the users. The created equipment consists of 
remote control unit, aeration control unit, sowing 
control unit and shrimp feed inspection system. 
The tools used in the study were divided into two 
parts. Part of the study of equipment 
performance and user satisfaction studies by 
using a user satisfaction assessment form with the 
device. The statistics used in the research were 
percentage, mean, and standard deviation. 
The results of the research found that 1) the 
efficiency of the control device was at 100% 
2) the satisfaction with the device was at the
highest level (�̅�= 4.76, S.D. =0.54) according to 
the specified objectives. 

Keywords : system control equipment, remote 
control unit 
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1.บทนำ
     ประเทศไทยบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ที ่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื ่อนปฏิรูปประเทศด้าน 
ต่าง ๆ เพื ่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้าง
หนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส
และภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรง
ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นวิสัยทัศน์
เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ 
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล จึงมีการเปลี่ยนวิธีการ
ดำเนินการต่าง ๆ ที ่มีลักษณะสำคัญ ยกตัวอย่าง เช่น 
เปล ี ่ยนจากการเกษตรแบบดั ้งเด ิมในปัจจ ุบ ัน ไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ ท ี ่ เน ้นการบร ิหารจ ัดการและ
เทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึน้ 
แ ล ะ เ ป ็ น เ ก ษ ต ร ก ร แ บ บ เ ป ็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
(Entrepreneur) ในปี 2563 การเพราะเลี้ยงกุ้งข้าวแวน
นาไวและกุ ้งกุลาดำ  จากการเพาะเลี ้ยงแบบพัฒนา 
มีผลผลิตรวม 288,765.35ตัน ข้อมูลจากกลุ่มเศรษฐกิจ
การประมง กองนโยบายและแผนการประมง โดยเป็น
ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไว 245,644.08 ตัน (95.48%) และ
กุ ้งกุลาดำ 11,618.49 ตัน (4.52%) แสดงให้เห็นถึง 
การเพราะเลี้ยงกุ้งข้าวแวนนาไว จำนวนมากขึ้น และจาก
ผลการผลิตที่มากขึ้นจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการ
เพาะเลี ้ยงไปสู ่การเกษตรสมัยใหม่ ที ่เน้นการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัย
จึงพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวขึ้นเพื่อ
นำไปทดลองใช้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1  เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

ขาว 
     2.2  เพื ่อศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ควบคุม
ระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว 
     2.3 เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้ ใช้งานที ่ม ีต่อ
อุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว 

3. สมมติฐานของการวิจัย
อุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวที่พัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมร้อยละ 80
และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากx̅ ≥ 3.50  

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยดังแสดงดังภาพท่ี1

ตัวแปรต้น

อุปกรณ์ควบคุมระบบ

ตัวแปรตาม

- ผลการท างานของอุปกรณ์
-ประสิทธิภาพของอุปกรณ์
-ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ภาพที ่1  ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1  ประชากร

        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ควบคุมฟาร์มกุ้งขาว โดยแบ่งเป็น
ครูที ่มีความรู ้ทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ 
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว 

 5.2  กลุ่มตัวอย่าง 
       กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ควบคุมฟาร์มกุ้งขาว โดยใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
โ ดยแบ ่ ง เป ็ นคร ู ท ี ่ ม ี ค วามร ู ้ ทา งด ้ าน ไฟฟ ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 10 คน และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ขาว จำนวน 10 คน  
     5.3  ตัวแปรที่ศึกษา 

        ตัวแปรที่ศึกษาคือ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ควบคุมระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

  5.4  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
        การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื ่องมือ

ผู้วิจัยได้ดำเนิน การดังนี้ 
  5.4.1  สร้างชุดควบคุมระบบฟาร์มกุ้งระยะไกล 

       5.4.2  สร ้างชุดชุดควบค ุมระบบการหว ่าน
อาหารอัตโนมัติ 

  5.4.3  สร้างชุดควบคุมระบบการเติมอากาศ
และระบบเช็คยออาหาร 

       5.4.4 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานท่ีมีต่ออุปกรณ์ควบคุมฟาร์มกุ้งขาว 
     5.5  การเก็บรวบรวมข้อมลู 

        5.5.1 ชุดควบคุมระบบฟาร์มกุ ้งระยะไกล  ใช้
แอพพลิเคชั่น smart farm ที่สร้างขึ้นส่งข้อมูลคำสั่งเพื่อ
เปิด-ปิด ของระบบการหว่านอาหาร ระบบการเติมอากาศ 
และระบบการเช็คยออาหาร การตรวจสอบข้อมูล จำนวน 
5 ครั้ง และทดสอบความแม่นยำในการเปิดปิดระบบด้วย
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โทรศัพท์มือถือโดยการเก็บข้อมูลจำนวน 5 ครั้งในการ
ทำงานของระบบ 
        5.5.2  ชุดควบคุมระบบการหว่านอาหารอัตโนมัติ 

การทำงานการตั ้งเวลาการหว่านอาหารโดยสร้างจาก
บอร์ดควบคุมการตั้งเวลาอเนกประสงค์ เพื่อเปิด-ปิด ของ
ระบบปั๊มน้ำ แล้วทดสอบความแม่นยำในการเปิดปิดของ
ระบบด้วยการเก็บข้อมูลจำนวน 5 ครั้งในการทำงานของ
ระบบ 

        5.5.3  ช ุดควบคุมระบบการเติมอากาศและ
ระบบเช็คยออาหารการปิดเปิดสวิตช์ เพื่อเปิด-ปิด ของ
ระบบการเติมอากาศและระบบเช็คยอ แล้วทดสอบความ
แม่นยำในการเปิดปิดของระบบศึกษาข้อมูลของระบบ
ควบคุมทางการเกษตรด้วยการเก็บข้อมูลจำนวน 5 ครั้งใน
การทำงานของระบบ 

        5.5.4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่
ม ีต ่ออุปกรณ์ควบคุมฟาร์มกุ ้งขาวในบ่อดินอัตโนมัติ   
นำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์
ควบคุมฟาร์มกุ้งขาวในบ่อดินอัตโนมัติไปใช้ตาม ข้อมูลที่
ได้ ตามแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale)  มาเทียบค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ 

5   หมายถึง เห็นด้วยมากที่สดุ 
4   หมายถึง เห็นด้วยค่อนข้างมาก 
3   หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2   หมายถึง เห็นด้วยค่อนข้างน้อย 
1   หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

     5.6  การวิเคราะห์ข้อมลู 
        การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความแม่นยำ

ของข้อมูลและระบบการทำงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 
 5.6.1 ชุดควบคุมระบบฟาร์มกุ้งระยะไกล 
        5.6.1.1 ทดสอบความระบบการเติม

อากาศ ช ุดควบค ุมการหว่านอาหารและระบบการ
ตรวจสอบยอเช็คอาหารกุ้ง ข้อมูลจำนวน 5 ครั้ง โดยเทียบ
เป็นร้อยละของจำนวนครั้งท่ีสำเร็จ 

        5.6.1.2 ทดสอบความแม่นยำในการเปิด
ปิดระบบจากระบบควบคุมการทำงานของระบบจะส่ง
ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์จากระยะไกล ที่เก็บข้อมูล
จำนวน 5 ครั้งในการทำงานของระบบ โดยเทียบเป็นร้อย
ละของจำนวนครั้งท่ีสำเร็จ 

        5.6.2 ชุดควบคุมระบบการหว่านอาหารอัตโนมัติ 
ทดสอบความแม่นยำในการเปิดปิดระบบควบคุมการ
ทำงานของระบบการหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ โดยสร้าง
จากบอร์ดควบคุมการตั้งเวลาอเนกประสงค์ โดยเก็บข้อมลู

จำนวน 5 ครั้งในการทำงานของระบบ โดยเทียบเป็นร้อย
ละของจำนวนครั้งท่ีทำสำเร็จ 

        5.6.3 ชุดควบคุมระบบการเติมอากาศและระบบ
เช็คยออาหารทดสอบความแม่นยำในการเปิดปิดระบบ
ควบคุมการทำงานของระบบการเติมอากาศและระบบ
การเช็คยอ โดยเก็บข้อมูลจำนวน 5 ครั้งในการทำงานของ
ระบบ โดยเทียบเป็นร้อยละของจำนวนครั้งท่ีทำสำเร็จ 

        5.6.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่
มีต่ออุปกรณ์ควบคุมฟาร์มกุ้งขาว จากนั้นนำข้อมูลที่ได้
จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่ออุปกรณ์
ควบคุมฟาร์มกุ ้งขาวอัตโนมัติไปใช้ตาม ข้อมูลที่ได้มา
ว ิเคราะห์เพื ่อหาค่าเฉลี ่ย (Mean) และค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) โดยทำการวิเคราะห์
เป็นรายข้อ และภาพรวม หลังจากนั้นนำค่าเฉลี่ยที่ได้มา
แปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย  0.50-1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

6. ผลการวิจัย
การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ควบคุมฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

ขาวในบ่อดินอัตโนมัติ แสดงดังภาพท่ี2และภาพที3่ 

         
                

         
             

                 1

                 2

                 3

                  2                  1

              2              1

                    

                       

              
                

              AC 220V

ภาพที ่2  ภาพแสดงแบบร่างอุปกรณ์ควบคมุฟาร์ม
เลี้ยงกุ้งขาวในบ่อดินอัตโนมตั ิ
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ภาพที ่3  ภาพแสดงอุปกรณ์ควบคุมฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว 

      6.1   ผลทดสอบระบบฟาร ์มก ุ ้ งระยะไกล  ใ ช้
แอพพลิเคชั่น smart farm ที่สร้างขึ้นส่งข้อมูลคำสั่งเพื่อ
เปิด-ปิด ของระบบการหว่านอาหาร ระบบการเติมอากาศ 
และระบบการเช็คยออาหาร การตรวจสอบข้อมูล จำนวน 
5 ครั้ง และทดสอบความแม่นยำในการเปิดปิดระบบด้วย
โทรศัพท์มือถือโดยการเก็บข้อมูลจำนวน 5 ครั้งในการ
ทำงานของระบบโดยเทียบเป็นร้อยละของจำนวนครั้งที่
สำเร็จ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลทดสอบระบบฟาร์มกุ้งระยะไกล 

คร้ังท่ี 

ข้อมูลของการทำงานจากระบบควบคุม 
การทำงานจากระยะไกล 

ระบบหว่าน
อาหาร 

ระบบการเติม
อากาศ 

ระบบการเช็ค
ยอหว่าน
อาหาร 

ทำงาน 
ไม่

ทำงาน 
ทำงาน 

ไม่
ทำงาน 

ทำงาน 
ไม่

ทำงาน 

1  -  -  - 
2  -  -  - 
3  -  -  - 
4  -  -  - 
5  -  -  - 

จำนวน
ครั้ง 

5/5 0/5 5/5 0/5 5/5 0/5 

คิดเป็น
ร้อยละ 

100 100 100 

     ผลทดสอบระบบฟาร์มกุ ้งระยะไกลจากชุดระบบ
หว่านอาหาร ระบบการเติมอากาศและระบบการเช็คยอ
หว่านอาหาร จากข้อมูลการทดสอบระบบ จำนวน 5 ครั้ง 

พบว่า การเปิดปิดระบบหว่านอาหารสามารถทำงานได้
ตรงตามที่ต้องการทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ในทุกระบบ 
     6.2  ผลทดสอบความแม่นยำชุดควบคุมระบบการ
หว่านอาหารอัตโนมัติการทดสอบความแม่นยำในการ
ทำงานของระบบหว่านอาหารอัตโนมัต ิ โดยทำการ
ทดสอบความแม่นยำในการเปิดปิดระบบการควบคุมการ
หว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ โดยการเก็บข้อมูลจำนวน 5 ครั้ง 
ในการทำงานของระบบ โดยเทียบเป็นร้อยละของจำนวน
ครั้งท่ีสำเร็จ ดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2  ผลทดสอบความแม่นยำชุดควบคุมระบบ    
การหว่านอาหารอตัโนมตั ิ

คร้ังท่ี 
ข้อมูลของการทำงาน 

หมายเหตุ 
ทำงาน ไม่ทำงาน 

1  - 
ทำงานได้เป็นอย่าง

ดี 

2  - 
ทำงานได้เป็นอย่าง

ดี 

3  - 
ทำงานได้เป็นอย่าง

ดี 

4  - 
ทำงานได้เป็นอย่าง

ดี 

5  - 
ทำงานได้เป็นอย่าง

ดี 

จำนวนครั้ง 5/5 0/5 
ทำงานได้ดีทุกครั้งที่

ทดสอบ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

100 0 

     ผลทดสอบความแม่นยำในการเปิดปดิระบบจาก
ระบบควบคมุการทำงานระบบหวา่นอาหารกุ้งอัตโนมตัิ 
ข้อมูลการทดสอบระบบ จำนวนระบบละ 5 ครั้ง พบว่า 
การระบบควบคุมการหว่านอาหารอัตโนมตัิ สามารถ
ทำงานได้ตรงตามที่ต้องการทุกครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100 
ในทุกระบบ 

     6.3  ผลทดสอบความแม่นยำชุดควบคุมระบบการเติม
อากาศทดสอบความแม่นยำระบบการเตมิอากาศ โดยเก็บ
ข้อมูลจำนวน   5 ครั้งในการทำงานของระบบ โดยเทยีบ
เป็นร้อยละของจำนวนครั้งท่ีทำสำเร็จ ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ผลทดสอบความแม่นยำชุดควบคุมระบบการ  
เติมอากาศ 

คร้ังท่ี 
ข้อมูลของการทำงาน 

หมายเหตุ 
ทำงาน ไม่ทำงาน 

1  - 
ทำงานได้เป็นอย่าง

ดี 

2  - 
ทำงานได้เป็นอย่าง

ดี 

3  - 
ทำงานได้เป็นอย่าง

ดี 

4  - 
ทำงานได้เป็นอย่าง

ดี 

5  - 
ทำงานได้เป็นอย่าง

ดี 

จำนวนครั้ง 5/5 0/5 
ทำงานได้ดีทุกครั้งที่

ทดสอบ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

100 0 

     ผลทดสอบความแม่นยำในการเปิดปิดระบบเติม
อากาศจากข้อมูลการทดสอบระบบ จำนวน 5 ครั้ง พบว่า 
การเปิดปิดระบบเติมอากาศสามารถทำงานได้ตรงตามที่
ต้องการทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ในทุกระบบ  

6.4  ผลทดสอบความแม่นยำในการเปิดปิดระบบเช็ค
ยออาหารทดสอบความแม่นยำระบบเช็คยออาหาร โดย
เก็บข้อมูลจำนวน  5 ครั้งในการทำงานของระบบ โดย
เทียบเป็นร้อยละของจำนวนครั้งท่ีทำสำเร็จ ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  ผลทดสอบความแม่นยำในการเปิดปิดระบบ
เช็คยออาหาร 

คร้ังท่ี 
ข้อมูลของการทำงาน 

หมายเหตุ 
ทำงาน ไม่ทำงาน 

1  - 
ทำงานได้เป็นอย่าง

ดี 

2  - 
ทำงานได้เป็นอย่าง

ดี 

3  - 
ทำงานได้เป็นอย่าง

ดี 

4  - 
ทำงานได้เป็นอย่าง

ดี 

5  - 
ทำงานได้เป็นอย่าง

ดี 

จำนวนครั้ง 5/5 0/5 
ทำงานได้ดีทุกครั้งที่

ทดสอบ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

100 0 

     ผลทดสอบความแม่นยำในการเปิดปิดระบบเช็คยอ
อาหาร จากข้อมูลการทดสอบระบบ จำนวน 5 ครั้ง พบว่า 
การเปิดปิดระบบเติมอากาศสามารถทำงานได้ตรงตามที่
ต้องการทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ในทุกระบบ 
     6.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
อุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์
ควบคุมระบบฟาร์มกุ ้งขาวไปใช้ตาม ข้อม ูลที ่ ได ้มา
ว ิเคราะห์เพื ่อหาค่าเฉลี ่ย (Mean) และค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) โดยทำการวิเคราะห์
เป็นรายข้อ และภาพรวม มีผลปรากฏตามตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมี
ต่ออุปกรณ์ควบคมุระบบฟาร์มกุ้งขาว 

    ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานที ่มีต่อ
อุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มกุ้งขาวไปใช้ตามข้อมูลที่ได้มา
ว ิเคราะห์เพื ่อหาค่าเฉลี ่ย (Mean) และค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) โดยค่ารวมเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มกุ้ง
ขาว เท่ากับ(X̅ = 4.76 ,S. D. = 0.54)ซึ ่งอยู ่ในระดับ
มากที่สุด 

7. สรุปผลการวิจัย
ผลทดสอบระบบฟาร์มกุ ้งระยะไกลจากชุดระบบ

หว่านอาหารระบบการเติมอากาศและระบบการเช็คยอ
หว่านอาหาร จากข้อมูลการทดสอบระบบ จำนวน 5 ครั้ง 
พบว่า การเปิดปิดระบบหว่านอาหาร ระบบการเติม
อากาศและระบบเช็คยออาหารสามารถทำงานได้ตรง
ตามที่ต้องการทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ในทุกระบบ  
    ผลทดสอบความแม่นยำในการเปิดปิดระบบจากระบบ
ควบคุมการทำงานระบบหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ ข้อมูล
การทดสอบระบบ จำนวนระบบละ 5 ครั ้ง พบว่า การ

รายการประเมิน �̅� 𝐒. 𝐃. ความหมาย 
1. เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาข้ึนใหม่
มีความคิดสร้างสรรค์ 4.80 0.52 

มากที่สุด 

2. มีขนาดและรูปทรง
เหมาะสมกับการใช้งานจริง
ตามวัตถุประสงค์ 4.75 0.64 

มากที่สุด 

3. วัสดุที่ใช้เหมาะสมกับงาน
และมีน้ำหนักที่เหมาะสม 4.75 0.55 

มากที่สุด 

4. การใช้งานเป็นไปด้วยความ
สะดวก ง่าย และรวดเร็ว 4.80 0.52 

มากที่สุด 

5. อุปกรณ์มีความปลอดภัยต่อ
การใช้งาน 4.75 0.55 

มากที่สุด 

6. การออกแบบมีความมั่นคง
และแข็งแรง 4.65 0.75 

มากที่สุด 

7. อุปกรณ์สามารถทำงานได้
อย่างต่อเนื่อง 4.75 0.64 

มากที่สุด 

8. อุปกรณ์สามารถก่อให้เกิด
ผลงานที่คุ้มค่าต่อการลงทุน 4.80 0.52 

มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.76 0.54 มากท่ีสุด 
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ระบบควบคุมการหว่านอาหารอัตโนมัติ สามารถทำงานได้
ตรงตามที่ต้องการทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ในทุกระบบ 
     ผลทดสอบความแม่นยำในการเปิดปิดระบบเติม
อากาศจากข้อมูลการทดสอบระบบ จำนวน 5 ครั้ง พบว่า 
การเปิดปิดระบบเติมอากาศสามารถทำงานได้ตรงตามที่
ต้องการทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ในทุกระบบ 
      ผลทดสอบความแม่นยำในการเปิดปิดระบบเช็คยอ
อาหาร จากข้อมูลการทดสอบระบบ จำนวน 5 ครั้ง พบว่า 
การเปิดปิดระบบเติมอากาศสามารถทำงานได้ตรงตามที่
ต้องการทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ในทุกระบบ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์
ควบคุมระบบฟาร์มกุ้งขาวไปใช้ตามข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เพื ่อหาค่าเฉลี ่ย (Mean) และค่าเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) โดยค่ารวมเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานที ่มีต่ออุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มกุ้งขาว 
เท่ากับ(X̅  = 4.76 ,S.D. = 0.54)ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
8.  อภิปรายผลการวิจัย 
     จากผลการทดสอบอปุกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มกุ้งขาว
มีระบบควบคุมฟาร์มกุ้งระยะไกล เป็นการทดสอบระบบ
ควบคุมด้วยแอพพลิเคชั ่นที ่สร้างขึ ้นบนแพลดฟอร์ม
โทรศัพท์จากการทดสอบและเก็บข้อมูลการเปิด-ปิดระบบ
หว่านอาหาร ระบบการเติมอากาศและระบบเช็คยอ
อาหารระบบการควบคุมเครื ่องเติมอากาศและระการ
หว่านอาหารและระบบเช็คยออาหารที่เป็นระบบที่ผ ู ้ใช้
ควบคุมการเปิด-ปิดสวิตช์และตั้งเวลาการทำงานเองจาก
การผลจากการทดสอบและเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
อุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มกุ้งขาวสามารถทำงานได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานท่ีมีต่ออุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มกุ้งขาวไปใช้ตาม
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยค่ารวมเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มกุ้งขาวซึ่งอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ควบคุมระบบ
ฟาร์มกุ ้งขาวมีคุณภาพ สามารถใช้งานได้จริง เป็นผล
สะท้อนถึงความสำเร็จของการสร้างอุปกรณ์ควบระบบคุม
ฟาร ์มก ุ ้ งขาวที ่ม ีค ุณภาพและม ีประส ิทธ ิภาพตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 

9.   ข้อเสนอแนะ 
      9.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ 
            ในการนำเอาอุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มกุ้งขาว 
ซึ่งเป็นผลของการศึกษาวิจัยที่มีประสิทธิภาพไปใช้งานควร
ที่จะศึกษาคู่มือในการใช้งานอย่างละเอียด ตลอดจนใช้
งานอย่างระมัดระวัง เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ใช้งานมีทั้ง 
220 VAC ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย หากต้องดัดแปลง
เพื่อการใช้งานในรูปแบบอื่นควรศึกษาวงจรอย่างละเอยีด 
หรือสอบถามผู้วิจัยก่อน 
     9.2  ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
           9.1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ควบคุม
ระบบฟาร์มกุ้งขาวของควรเพิ่มระบบการควบคุมระยะไกล
ให้มีความหลากหลายมากข้ึน รวมทั้งใช้เซ็นเซอร์ในการรับ
ข้อมูลที่มากกว่า 1 จุด เพื่อความแม่นยำในการทำงานให้
ครอบคลุมระบบของแปลงการเกษตร 
           9.1.2 เพื่อเพ่ิมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่
ม ีต ่ออุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มกุ ้งขาวนั ้นควรที ่จะ
ดำเนินการสอบถามข้อมูลความต้องการของผู ้ใช ้งาน 
เพิ่มเติมเข้าไปในระบบการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม
ฟาร์มกุ้งขาว 
 
10.  เอกสารอ้างอิง 
ธีรเกียรติ์  เกิดเจริญ. Smart Farm. ค้นเมื่อ พฤศจิกายน 

9, 2563,  จาก 
http://smartfarmthailand.com/precisionfar
ming/index.php/product/micro- 
climate-monitoring/83-smart-farm 

ธีรพงศ์  มังคะวัฒน์. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบการจัดการฟาร์ม. 
ค้นเมื่อ พฤศจิกายน10, 2563,  จาก
http://www.aec.agr.ku.ac.th/document/att
ach/attach_08Aug2012155814.pdf 

ฤทัยชนก  จริงจิตร. เจาะลกึ “Smart Farmer” แค่
แนวคิดใหม่ หรือจะพลิกโฉมการเกษตรไทย. 
ค้นเมื่อ พฤศจิกายน 10, 2563,จาก  
http://www.tpso.moc.go.th/sites/default/fi
les/1074-img.pdf 

ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ ก้าวสู่ “เกษตรกรคุณภาพ”.  
SMART FARMER รู้ไว้...ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤต

เศรษฐกิจ, สำนักนายกรัฐมนตรี  
กรุงเทพฯ, หน้า 30-34. 
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  ค้นเมื่อ พฤศจิกายน 9,2563,จาก 
http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/
634466 

PoundXI. arduino-คืออะไร.ค้นเมื่อ พฤศจิกายน9, 
2563, จากhttps://poundxi.com/arduino- 

Krutao's. App Inventor คืออะไร.ค้นเมื่อ พฤศจิกายน
9, 2563, จาก 

   https://kidsangsan.com/2012/07/04/mit-
app-inventor-เขียนโปรแกรมบนมือถือ/ 
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รถพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
COVID – 19 Disinfection Sprayer Vehicle 

ตวงทรัพย์ จงใจภักดิ์1* สุนทร ดวงแก้ว2 โสภา พันธะลี3 สมหมาย วูวงศ์4 สุระเดช พิมประชาไชย5 
Tuangsap Jongjaipakd1* Suntorn Duaangkarw 2 Sopha Pantalee 3 Sommai Wuwong  4 

Suradet Pimprachachai 5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

*1 2 3 4 5 Department of Electrical Technology, Kalasin Technical College, Institute of Vocational Education:
Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 
      ก า ร ว ิ จ ั ย ค ร ั ้ ง น ี ้ เ ป ็ น ก า ร ว ิ จ ั ย เ ช ิ ง ท ด ล อ ง 
(Experimental Research) วัตถุประสงค์เพื ่อออกแบบ
และสร้างรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื ้อสำหรับป้องกันและยับยั้ง 
การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า ลักษณะการฉีดพ่น
น้ำยาฆ่าเช ื ้อสามารถปฏิบ ัต ิงานได้ท ั ้ งภายในและ
โดยรอบอาคาร โดยโครงสร้างของเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 
ประกอบด้วย ถังบรรจุน ้ำยาฆ่าเช ื ้อ ขนาด 25 ลิตร 
แบตเตอรี่ขนาด 24 โวลท์ มอเตอร์เกียร์ขนาด 24 โวลท์ 
ใช้กระแสไฟฟ้าตรง และปั๊มไดอะแฟรมขนาด 12 โวลท์ 
ใช้กระแสไฟฟ้าตรง ผลการทดลอง พบว่า รถพ่นยามีถัง
บรรจุขนาด 25 ลิตร สามารถใช้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื ้อได้
ต่อเนื่องนาน 3 ช่ัวโมง โดยในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือจะใช้
หัวฉีดพ่นแบบปรับการกระจายของละอองน้ำ ระยะการ
ฉีดพ่นสามารถควบคุมพื้นที่การกระจายตัวของละออง
น ้ำยาฆ ่า เช ื ้อด ้านข ้างระยะทาง 0.92 เมตร ระยะ 
การควบคุมการบังคับของรถ (รีโมทคอนโทรล) ในพื้นที่
โล่งสามารถควบคุมระยะทางได้ 150 เมตร กรณีมีสิ่ง 
กีดขวางสัญญาณสามารถความควบคุมระยทางได้ 80 เมตร 
ระบบการทำงานขับเคลื ่อนของรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื ้อใช้
พลังงานจากแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานต่อเนื ่องครั้งละ 
4.30 ชั่วโมง ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานใน
ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (�̅�= 4.15, SD. = 0.59) และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้าง (�̅�= 4.22, SD. = 
0.55) ด้านการใช้งาน (�̅�= 4.14, SD. = 0.60) และด้าน
ค ุณค ่า (�̅�= 4.09,  SD. = 0 .62) ตามลำด ับ อย ่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ : เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019, รถพ่นน้ำยา, ความพึงพอใจ  

Abstract 
     This research is a quasi experimental research 
to design and construct a disinfectant spray vehicle 
to prevent and stop the spread of the corona virus 
by spraying disinfectants both inside and around 
the facility, it also requires operators to pose a risk 
to operators and the general public. 

The main components of the machine consists 
of a 25-liter disinfectant tank, a 24 V parallel 
battery, a 24 VDC gear motor, and a 12 VDC 
diaphragm pump. It can be used for spraying 
disinfectant for about 3 hours at tank capacity of 
25 liters. The spray can have the average 
distribution of the spray solution on the side, the 
control area  was 0.92 m. The control distance of 
the open air car can be controlled 150 m, while 
there is a signal barrier that can be controlled 80 
m. The working part of the radio controlled
disinfectant car using the designed battery power 
can be used continuously for 4.30 hours. The 
results showed the overall satisfaction was at the 
high level ( x = 4.15,  S.D. = .59) and when 
considering each aspect, it was found that there 
was a high level of satisfaction in all aspects 
including structure   ( x = 4.22,  S.D. = .55) usage 
( x = 4.14, S.D. = .60) and value ( x = 4.09, S.D. = .62) , 
respectively.  

Keywords : Coronavirus 2019, sprayer vehicle, satisfaction 
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1. บทนำ
ในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรน่า(Covid-19)จึงต้องมีการป้องกัน
และยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า และการฉีด
พ่นเพื่อป้องกันยับยั้งเช้ือโควิด -19 ในพื้นที่ที่พบการแพร่
ระบาด เป็นอีกวิธีการหนึ่งในกระบวนการ ซึ่งการฉีด
พ่นทั้งภายในและบริเวณโดยรอบอาคารสถานที่ยังต้อง
อาศัยผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน 
และจากการสะพายอุปกรณ์พ่นยาที่มีน้ำหนักรวม 20-
30 กิโลกรัม ทำให้การปฏิบัติงานได้ในระยะเวลาจำกัด  
รถพ่นยาฆ่าเช้ือโรคจึงเป็นที่มาท่ีมาของแนวคิด 
     โครงการสร้างและพัฒนารถพ่นยาฆ่าเชื ้อโรคบังคับ
ด้วยวิทยุเพื่อการลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและ
เพิ ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้รวดเร็วให้
คุณภาพการปฏิบัติงานที่สม่ำเสมอ เหมาะสำหรับพื้นที่
สาธารณะภายในและบริ เวณโดยรอบอาคาร เช่น 
ทางเดิน ห้องโถง สำนักงาน พื้นที่บริเวณนั่งรอ ศูนย์
อาหาร โดยเหมาะสมกับการฉีดพ่นโดยใช้รีโมตควบคุม
ระยะไกล สามารถควบคุมผ่านกล้องวงจรปิดไร้สายดู
ภาพผ่านหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือจอภาพขนาด
เล็กได้สามารถนำไปบริการฉีดพ่นฆ่าเชื ้อในสถานที่
ต่างๆ เช่น วิทยาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถานศึกษา ที่
อยู ่อาศัยที่มีประชากรอยู่หนาแน่น  ห้างสรรพสินค้า 
หมู่บ้านจัดสรร  หรือแม้แต่ค่ายทหาร หรือ ตลาดสด ที่
คนอยู่หนาแน่นเสี่ยงต่อการติดเชื้อ รวมถึงสถานที่พัก
ฟื้นต่างๆ หรือสถานที่ที่มีผู้ป่วยติดเช้ือพักอาศัย ห้องพัก
ฟื ้น ห ้องกักกัน เฝ ้าระว ังโรค การควบคุมโดยใช้  
remote control แ ล ะ ม ี ก ล ้ อ ง ต ิ ด ท ี ่ ต ั ว ห ุ ่ น ยนต ์  
ถ ่ ายทอดสดส ่ งภาพมาด ้ วยระ ยะห ่ า งส ู งส ุดร ั ศม ี  
150 เมตร โดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ใส่ชุด PPE ไปฉีดพ่น 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1  เพื่อออกแบบและสร้างรถพ่นยาฆ่าเช้ือโรค
2.2  เพื่อทดลองการทำงานของรถพ่นยาฆ่าเช้ือโรค
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจที่มีต่อรถพ่นยาฆ่าเช้ือโรค

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 รถพ่นยาฆ่าเชื ้อโรคสามารถทำงานได้ตามที่

ออกแบบ 
     3.2 ความพึงพอใจที่มีต่อรถพ่นยาฆ่าเชื ้อโรคอยู่ใน
ระดับมาก 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำวิจัย
4.1 ได้รถพ่นยาฆ่าเช้ือโรคที่ทำงานได้ตามการออกแบบ
4.2 ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อรถพ่นยาฆ่าเชื้อโรคอยู่ใน

ระดับสูง 

5. ขอบเขตการวิจัย
5.1  สร้างและออกแบบรถพ่นยาฆ่าเชื ้อโรคที่บรรจุ

น้ำยาได้ 25 ลิตร 1 คัน 
    5.2  ทดลองการใช้รถพ่นยาฆ่าเชื ้อโรคกับอาคาร
ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ตาม
ตารางการทดลอง 

6. วิธีการดำเนินการวิจัย
6.1  ขั้นตอนการสร้างรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

 6.1.1 การสร้างรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 
 6.1.1.1  สร้างโครงรถประกอบล้อ 

ภาพที่ 1 ภาพสร้างโครงล้อ 

 6.1.1.2  ทำการออกแบบสร ้างกล ่อง

คอนโทรล 

       ภาพที ่2 ภาพกล่องคอนโทรล

  6.1.1.3  ทำการต ิดต ั ้ งมอเตอร์ ระบบ

ขับเคลื่อน 
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ภาพที่ 3 ภาพมอเตอร์ระบบขับเคลื่อน 

       6.1.1.4  ทำการติดตั้งถังบรรจุน้ำยาฆ่าเช้ือ

และมอเตอร์ป๊ัม 

    ภาพที่ 4 ภาพถังบรรจุน้ำยาฆา่เชื้อ 

 6.1.2  ข้อมูลทางเทคนิค 

   ข้อมูลทางเทคนิค 

น้ำหนักเครื่องเปล่า 5 กิโลกรัม 

ความจุถัง 25 ลิตร 

อัตราการพ่นสาร 10 ลิตรต่อ 75 นาท ี

ระยะการพ่นสาร 0.92 เมตร 

ระบบปรับละออง โดยการหมุนปรับที่หวัพ่น ทำไห้

ง่ายต่อการปรับ 

กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อน 24 V 250W 

ความดันของปั๊ม 10 บาร ์

ขนาดเครื่อง (กว้างxยาว 

xสูง) 

60×65×66 เซนติเมตร 

ระยะการควบคุม 150 เมตร 

  6.2  ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพรถพ่นน้ำยาฆ่า
เชื้อ 

       6.2.1  ทำการทดลองการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือโดย
เปรียบเทียบหาปริมาณของน้ำยาฆ่าเช้ือต่อหน่วยเวลาและ
หาพื้นที่การฉีดพ่นการทดลองครั้งนี้จะใช้สีผสมอาหารกับ
น้ำแทนน้ำยาสารเคมีเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นของการ
กระจายของตัวของละอองน้ำยาเมื ่อทำการฉีดพ่นซึ่งมี
ขั้นตอนการทดลองดังนี ้

        6.2.1.1  การทดลองหาปริมาณน้ำยาฆ่า
เชื้อที่ปล่อยออกมาจากหัวฉีดพ่นโดยสังเกตการทดลอง
ของน้ำยาฆ่าเชื ้อที ่ 10 20ละ 25ลิตรตามลำดับโดยเติม

น้ำยาฆ่าเชื้อลงถังให้เต็มที่ 25 ลิตร แล้วเปิดสวิตช์กล่อง
ควบคุมของรถพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือไวรัสโคโรน่าพร้อมจับเวลา
ในการฉีดพ่นจนน้ำฆ่าเชื้อลดลง 10 ลิตรแล้วจดบันทึกผล
เวลาจากนั้นเปิดสวิตช์ควบคุมหัวฉีดจับเวลาต่อจนกระทั่ง
น้ำยาฆ่าเชื้อลดลงเหลือ 20 ลิตรแล้วแล้วจดบันทึกเวลา
และเปิด   )จับ เวลาแบบต่อเนื่องจนกระทั่งน้ำยาสารเคมีลด
เหลือ 25 ลิตร (ซึ่งจะทำให้การทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง 

        6.2.2  การหาพื้นที่ของการฉีดพ่นน้ำฆ่า
เชื้อมีขั้นตอนการทดลอง ดังนี้  

       6.2.2.1 ปูพื ้นด้วยกระดาษขาว
ขนาดกว้าง 2 เมตร x ยาว 2 เมตรเพื่อสังเกตการกระจาย
ตัวของละอองน้ำยาสารเคมี 

       6.2.2.2 ติดตั้งหัวฉีดพ่นน้ำยาฆ่า
เชื้อที่มีความสูง 2ระดับเหนือพื้นการทดลองคือ 40 และ 
50 เซนติเมตรแต่ละระดับความสูงจะทำการทดลอง 3 
ครั้งหลังจากนั้นทำการวัดพื้นที่กระจายตัวของละอองน้ำ
และทำการจดบันทึกไม่ได้จัดเวลาแต่สังเกตการกระจาย
ตัวของละอองน้ำแล้วทำการบันทึกผล 

        6.2.3 การหาระยะการควบคุมของรถพ่น
น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าการทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
หาระยะการควบคุมการเคลื่อนที่ของรถพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า โดยกำหนดการทดสอบ 2 แบบ  

  6.2.3.1 การทดสอบใช้งานในที่โล่ง 
        6.2.3.2 กา รทดสอบ ใช ้ ง าน ใน

อาคารที่มีสิ ่งกีดขวางสัญญาณ เช่น ผนังยิปซัม ประตู
กระจก และ ผนังก่ออิฐทั้งสองการทดสอบทำการวัดระยะ
การควบคุมรถพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือมีระยะทางเป็นเมตร 

 6.3  ขั้นตอนการพฒันาแบบประเมิน 
  6.3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
        ออกแบบเคร ื ่ อ งม ื อท ี ่ ใ ช ้ ป ระ เมิ น

ประสิทธิภาพ การหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญจากการให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย IOC 
คือ ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามหรือค่าสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา  ลักษณะ
เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ท ี ่ ใ ช ้ ใ น ก า ร ว ิ จ ั ย เ ป ็ นแ บบสอบถาม 
(Questionnaire) เพื ่อสำรวจความพึงพอใจของรถพ่น
น้ำยาฆ่าเช้ือไวรัสโคโรน่า โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

        ตอนที ่  1 ข้อม ูลสถานภาพทั ่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Check List) 

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจผู้ใช้รถพ่นน้ำยา
ฆ่าเช้ือไวรัสโคโรน่าเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
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(Rating Scale) 5 ระดับของวิธี Likert ในการวัดระดับ
ความพึงพอใจ ของผู้ใช้รถพ่นน้ำยาฆ่าเชื ้อไวรัสโคโรน่า   
ประกอบด้วยข้อคำถาม 11 ข้อ 

 ด้านโครงสร้าง จำนวน 4 ข้อ 
 ด้านการใช้งาน จำนวน 4 ข้อ 
 ดา้นคุณค่าโดยสรูป จำนวน 3 ข้อ 

  เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม ดังนี ้
 5 หมายถึงความพึงพอใจ มากที่สุด 
 4 หมายถึงความพึงพอใจ มาก 
 3 หมายถึงความพึงพอใจ ปานกลาง 
 2 หมายถึงความพึงพอใจ น้อย 
 1 หมายถึงความพึงพอใจ น้อยสุด 

       ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามที่ให้
ผู้กรอกแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
งาน 

 6.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
        ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วย

ตัวเองจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ดำเนินการโดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 
โดยพิจารณารายละเอียดแบบสอบถามตอบแบบสอบถาม
และส่งแบบสอบถามคือ แบบสอบถามแต่ละชุดได้คือมา
ครบสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละร้อย 

 6.3.3 การวิเคราะห์ข้อมลู 
        นำข ้อม ูลท ี ่ เก ็บรวบรวมได ้มาทำการ

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปโดยทำการ
วิเคราะห์ตามลำดับดังนี้ 

       6.3.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูล
สถานภาพทั ่วไป ได้แก่ สถานภาพ ด้วยการวิเคราะห์
ค่าความถี่และร้อยละ 

       6.3.3.2  วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี2 ความพึง
พอใจของผู้ใช้รถพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือไวรัสโคโรน่า IOC ในด้าน
ต่างๆด้วยค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนำ
ค่าเทียบเกณฑ์แปลงผลของระดับคะแนนความคิดเห็น 
ดังนี ้

  4.50 - 5.00  หมายถึงความพึงพอใจมากสุด 
  3.50 – 4.49  หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 
  2.50 – 3.49  หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 
  1.50 – 2.49  หมายถึงมีความพึงพอใจน้อย 
  1.00 – 1.49  หมายถงึมีความพึงพอใจน้อยสดุ 

7. ผลการวิจัย

     จากขั้นตอนการทำงานทั้งหมดที่ผ่านมา เมื่อทำการ
ประกอบชิ้นงานและเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ก็จะ
ได้ผลการดำเนินโครงการและการทดสอบตามลำดับหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

7.1  ผลการออกแบบโครงงาน 
      รถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคน่า โดยมีความกว้าง 60 
เซนติเมตรความยาว65เซนติเมตร ดังรูป ความสูง 66 
เซนติเมตร  

ภาพที่ 5 ภาพรูปรถพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือไวรสัโคโรน่า 

  7 .2  ผลการทดลองประสิทธิภาพของรถพ่นน้ายา
ฆ่าเช้ือ 

      7.2.1  ผลการทดลองหาปริมาตรของน้ำยา
ฆ่าเช้ือท่ีออกมาโดยหัวฉีดพ่น 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาระยะเวลาในการฉีดพ่นต่อ
ปริมาตรการบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีระดับต่าง ๆ โดย
หัวฉีดพ่น  

ปริ

มาตรการ

บรรจุน้ำยา

ฆ่าเชื้อ 

(ลิตร )  

เวลาที่ใช้ในการทดลอง )นาที , วินาที( 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เวลาเฉลี่ย 

10 75:10 75:20 74:25 75:20 

20 150:20 150:40 148:50 149:07 

25 187:25 187:50 186:10 186:30 
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       7.2.2  ผลการทดลองหาระยะพื้นที่ของแนว
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 
ตารางที่ 2  การหาพื้นท่ีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ ที่ระยะ
ความสูงต่างๆ  

ระยะ
ความสูง
ในการฉีด
พ่นน้ำยา
ฆ่าเชื้อ 

(เมตร)  

พื้นที่ในการฉีดพ่น (เมตร )  

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
พ.ท.
เฉลี่ย 

0.4 0.80 0.75 0.85 0.80 
0.5 0.90 0.95 0.92 0.92 

        7.2.3 การทดสอบหาระยะการควบคมุของรถ
พ่นน้ำยาฆ่าเช้ือไวรัสโคโรนา่ 
ตารางที่ 3 ผลการทดลองใช้งานหาระยะการควบคมุของ
รถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 

รูปแบบการทดลอง
สอบระยะการควบคุม 

ระยะการควบคุม (เมตร )  
ครั้งที่ 

1 
ครั้งที่ 

2 
ครั้งที่ 

3 
เฉลี่ย 

การทดสอบการใช้งาน
ในที่โล่ง 

150 150 150 150 

การทดสอบการใช้งาน
ในอาคารทีมีส่ิงกีดขวาง
สัญญาณ 

80 70 85 78 

 7.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
        จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้

รถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามลำดับต่อไปนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่  4 ตารางแสดงจำนวนร ้อยละจำแนกตาม
สถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ 
จำนวน 

(คน)  
ร้อยละ 

ประชาชนทั่วไป 10 33.33 

พนักงานฉีดพน่น้ำยาฆ่าเชือ้ 10 33.33 

บุคลากรทางการศึกษา 10 33.33 

       ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจของผู้ใช้
รถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 

ตารางที่ 5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ 
รถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าด้านโครงสร้าง 

รายการประเมิน 

)ด้านโครงสร้าง( 
X̅ S.D 

ระดับความ

คิดเห็น 
การออกแบบมีความ
เหมาะสม 

4.20 0.54 มาก 

ขนาดเคร ื ่องม ีความ
เหมาะสม 

4.30 0.53 มาก 

ว ัสดุอ ุปกรณ์ม ีความ
เหมาะสม 

4.20 0.60 มาก 

ความสวยงามคงทน 4.17 0.50 มาก 
รวม 4.22 0.55 มาก 

 ตารางที่ 6  ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจของผู้ใช้ 
รถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าด้านการใช้งาน 

รายการประเมินการ )ด้านการใช้งาน( X̅ S.D 
ระดับความ

คิดเห็น 

ความสวกสบายในการใช้งาน 4.27 0.68 มาก 
สามารถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อได้จริง 

4.17 0.68 มาก 
สามารถขับเคลื่อนได้สะดวก 

4.07 0.51 มาก 
ง่ายต่อการซ่อมแซมบำรุงรักษา 

4.07 0.57 มาก 

รวม 4.14 0.60 มาก 

ตารางที่ 7  ความพึงพอใจของผู้ใช้ รถพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ
ไวรัสโคโรน่าด้านคุณค่า 

รายการประเมิน )ด้าน
คุณค่า( 

X̅ S.D ระดับความ
คิดเห็น 

ความเหมาะสมของต้นทุน
ในการทำโครงการ 

4.03 0.66 มาก 

มีความทันสมัย 4.23 0.62 มาก 
รถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสามารถ
ใช้งานได้จริง 

4.00 0.53 มาก 

รวม 4.09 0.62 มาก 
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ตารางที่ 8  ความพึงพอใจของผู้ใช้ รถพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า โดยรวมในแตล่ะด้าน 

รายการประเมิน X̅ S.D ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านโครงสร้าง 4.22 0.55 มาก 
ด้านการใช้งาน 4.14 0.60 มาก 
ด้านคุณค่าโดยสรปุ 4.09 0.62 มาก 

รวม 4.15 0.59 มาก 

8. สรุปผลการวิจัย
เมื่อทดลองการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 1 ถัง บรรจุน้ำ 25

ลิตร ใช้เวลาเฉลี่ย 186 นาที  30  วินาที ในการฉีดพ่น
น้ำยาฆ่าเชื ้อ ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื ้อในความสูงต่าง
ระดับของแต่ละหัวฉีดค่าเฉลี่ยของการกระจ่ายของน้ำยา
ฆ่าเช้ือ เฉลี่ยหัวฉีดละ 0.92  เมตร
     รถพ่นน้ำยาฆ่าเชื ้อไวรัสโคโรน่า ใช้การทดสอบโดย
พื้นที่ 2 แบบ ได้แก่ การทดสอบใช้งานพื้นที่โล่งระยะการ
ควบคุมของรีโมทวิทยุสามารถควบคุมได้เฉลี่ย 150 เมตร 
การทดสอบแบบในอาคารสถานที่มีสิ่งกีดขวางสัญญาณ
วิทยุสามารถควบคุมได้ในระยะเฉลี่ย 78 เมตร   
     ผลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้รถพ่นยาฆ่าเช้ือไวรัสโคโรน่า ค่าเฉลี่ย (X̅ 4.22 ค่า 
S.D. เท่ากับ 0.55)  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ผลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้
รถพ่นยารถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาด้านการใช้งานมี
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย (X̅ 4.14 ค่า S.D. เท่ากับ 0.60) ระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
     การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้
รถพ่นยาฆ่าเช้ือไวรัสโคโรน่าด้านคุณค่าโดยสรุปมีค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก (X̅ 4.09 ค่า S.D. 
เท่ากับ 0.62)  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
     ผลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้รถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาโดยรวมในแต่ละด้านมี
ค่าเฉลี่ย (X̅ 4.18 ค่า S.D. เท่ากับ 0.59) ระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 

9. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการทดสอบรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า พบว่า

รถพ่นน้ำย่าฆ่าเชื ้อสามารถควบคุมได้ไกลในพื ้นที่โล่ง 
เพราะฉะนั้นรถพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือจึงเหมาะสมสำหรับการฉีด

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายนอกอาคารและจากการสำรวจความ
พึงพอใจทำให้ทราบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

10. ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาด้านการบังคับเลี้ยวออกแบบการเลี ้ยว

ของตัวรถใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องนำทาง 

11. เอกสารอ้างอิง
เธียรชัย สันดุษฎี.(2535). เคร่ืองจักรกลเกษตร. 

 เชียงใหม:่ภาควิชาวิศวกรรมการเกษตรและ 
 อาหารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 
 การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

หุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเชื้อ.เข้าถึงได้จาก : 
 http://www.securitysystems.in.th(วันท่ีค้น 
 ข้อมูล : 7 กุมภาพันธ์ 2564) 

อุปกรณ์ฉีดพ่นสาร. เข้าถึงได้จาก :   
https://www.facebook.com/PATRS.DO
A/posts/99430894737568(วันที่ค้นข้อมูล : 
9 กุมภาพันธ์ 2564) 

วิทยุบังคับ. เข้าถึงได้จาก :   
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_co
ntrol(วันท่ีค้นข้อมูล : 7 กุมภาพันธ์ 2564) 
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การพัฒนาเครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้งเคร่ืองปรับอากาศกระแสตรง 
Development of a DC Vacuum Cleaner for Condensation Drain Tube of Air 

Conditioner  

เอกชัย ดีสุข1* นพพร กอผจญ2 จารุณี แก้วหาดี3 ชลิตา รุจณิรงค์4 สัญญา ปาลศรี5

Ekachai Deesuk1* Nobporn Kophajon2 Jarunee Keaw-hadee3 Chalita Ruchinaroung4 Sanya Palsri5
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

*1 2 3 4 5 Department of Electronics Technology, Roi Et Technical College, Institute of Vocational Education:
Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้ง
เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า กา ศ ก ร ะ แส ต ร ง  มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  
1) เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้ง
เครื่ องปรับอากาศกระแสตรง 2)  เพื่ อทดสอบหา
ประสิทธิภาพเครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้งเครื่องปรับอากาศ
กระแสตรง และ 3) เพื่อลดขั้นตอนการท้างานและเวลาขณะ
ปฏิบัติงาน สถานที่ส้าหรับท้าการทดสอบการใช้งาน ได้แก่ 
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
เครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้งเครื่องปรับอากาศกระแสตรง 
และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า 
เครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้งเครื่องปรับอากาศกระแสตรงที่
ผู้วิจัยออกแบบและสร้างมีขนาดเหมาะสมส้าหรับการ
ท้างานและผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องดูดสิ่ง
อุดตันท่อน้้าทิ้งเครื่องปรับอากาศกระแสตรงแบ่งออกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ตัวเครื่องมีความมั่นคงแข็งแรงการ
เลือกใช้วัสดุเหมาะสม 2) ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
เฉลี่ย 1ช่ัวโมง 20 นาที ต่อการใช้งาน 1 ครั้ง 3) ระยะเวลา
ส้ าหรับการชาร์ จแบตเตอรี่ เ ฉลี่ ยครั้ งละ 30 นาที  
4) ปริมาณน้้าที่ เครื่องรองรับได้เฉลี่ย 10 ลิตรต่อครั้ง
5) ระยะทางสูงสุดส้าหรับการดูดสิ่งอุดตันภายในท่อน้้าทิ้ง
12 เมตร 6) เครื่องสามารถดูดสิ่งอุดตันที่มีจุดเช่ือมต่อของ
ท่อน้้าท้ิงได้สูงสุด 3 จุด 7) น้้าหนักรวมของเครื่องดูดสิ่งอุด
ตันท่อน้้าทิ้งเครื่องปรับอากาศกระแสตรง 13 กิโลกรัม 
8) ขนาดเครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้งเครื่องปรับอากาศ
กระแสตรง กว้าง 39 เซนติเมตร ยาว 29 เซนติเมตร 
สูง 36 เซนติเมตร 

ค้าส้าคัญ : เครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้งกระแสตรง, 
เครื่องปรับอากาศ, ท่อน้้าท้ิง  

Abstract 
The objectives of this research were 

1) to design and build a set of DC air conditioner
sewer clogged vacuum cleaner. 2) To evaluate 
the efficiency of a set DC air conditioner sewer 
clogged vacuum cleaner. 3) To reduce the work 
process and work hours. The testing was 
conducted in classrooms and laboratories, 
Graduate Technology Building, Roi Et Technical 
College and assessed respectively by the 
satisfaction assessment form as follows: 1) The 
work piece had a strength by using accepted 
material. 2) Battery life of the work piece, lasted 
1 hour and 20 minutes. 3) Battery charging time 
was 30 minutes. 4) The volume of this machine 
was 10 liters. 5) The distance of cleaning vacuum 
was 12 meters. 6) The number of connection 
points for sewer pipes that the machine could 
suck obstructions, was 1-3 points.7) The work 
piece weighed 1.3 kg. 8) The dimension of 
The work piece, was 39 centimeters wide, 
29 centimeters long, 36 centimeters high. 
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1. บทน้า  
ในยุคปัจจุบันเครื่องปรับอากาศหรือแอรจัดเป็น

สิ่งที่ส้าคัญเกี่ยวกับการครองชีพของคนอย่างยิ่งตัวอย่าง 
เ ช่น  สถ านประกอบการ  ที่ อยู่ อ าศั ย  หน่ วย งาน 
ห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์ เพื่อใช้ปรับอากาศให้เกิด
อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการท้างานและการด้ารงชีวิต 
หน้าที่ของเครื่องปรับอาการคือการท้าความเย็นหรือ
ถ่ายเทความร้อนออกจากพื้นที่ด้วยวิธีการดึงอากาศ
ออกไปโดยตรงหรือด้วยการหมุนเวียนอากาศภายในห้อง
หรือที่อับอากาศผ่านคอยล์เย็นโดยใช้พัดลม น้้ายาหรือ
สารท้าความเย็นท่ีอยู่ในระบบปรับอากาศจะท้าหน้าท่ีเป็น
ตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนเพื่อออกไประบายทิ้ง
ภายนอกผ่านคอยล์ร้อนเครื่องส่งลมเย็นเป็นอุปกรณ์
ทางด้านปลายทางของระบบน้้าเย็นซึ่งท้าหน้าที่แลกเป็น
ความร้อนระหว่างน้้าเย็นที่มาจากเครื่องท้าความเย็นกับ
อากาศที่ส่งผลให้อากาศที่ผ่านออกไปมีอุณหภูมิต่้าลงและ
น้าไปใช้เพื่อปรับอากาศต่อไป [1] 
 ผู้วิจัยได้สังเกตการใช้เครื่องปรับอากาศ ที่ต้อง
เปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน ๆท่อน้้าทิ้งของ
เครื่องปรับอากาศที่ห้องอยู่ใกล้กันจะมีการต่อที่ใช้ท่อน้้า
ทิ้งรวมกันจึงท้าให้การไหลของน้้าไม่สะดวกจึงท้าให้เกิด
ตะไคร่น้้าจับท่ีท่อน้้าทิ้งท้าให้ทางไหลของน้้ามีขนาดเล็กลง
แ ล ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ น้้ า ดั น ก ลั บ ไ ป ที่ ถ า ด น้้ า ทิ้ ง ข อ ง
เครื่องปรับอากาศจนเต็มถาดและหยดลงมาที่พื้นในการ
แก้ไขปัญหาแต่ละครั้งจะใช้เครื่องดูดฝุ่นในการดูดน้้าจาก
ท่อน้้าท่อดูดของเครื่องดูดฝุ่นมีขนาดใหญ่ในการดูดแต่ละ
ครั้งต้องใช้เทปพันสายไฟพันท่อเครื่องดูดฝุ่นเข้ากับสาย
ยางรดน้้าเพื่อที่จะดูดน้้าและตะไคร่ที่อุดตันท่อน้้าทิ้งของ
เครื่องปรับอากาศและยังต้องใช้จ้านวนผู้ปฏิบัติงานถึง3 
คน ซึ่งท้าให้เกิดความสิ้นเปลืองในการปฏิบัติงานในแต่ละ
ครั้ง  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดท้าเครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้า
ทิ้งเครื่องปรับอากาศนี้ข้ึนมาเพื่อลดการใช้พัสดุที่สิ้นเปลือง 
ลดเวลาการปฏิบัติงาน ลดจ้านวนผู้ปฏิบัติงานในการ
ท้างานแต่ละครั้ง ลดความซับซ้อนอ้านวยความสะดวกต่อ
การปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างานให้มาก
ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้า
ทิ้งเครื่องปรับอากาศกระแสตรง 

2.2 เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อ
น้้าท้ิงเครื่องปรับอากาศกระแสตรง 
 2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้งานเครื่องดูดสิ่ง
อุดตันท่อน้้าท้ิงเครื่องปรับอากาศกระแสตรง 
 
3. สมมุติฐาน  
 เครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้งเครื่องปรับอากาศกระแส
ตรงที่สร้างขึ้นจะต้องสามารถน้ามาใช้งานได้จริงและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการเดิมที่ใช้งานอยู่ 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   กรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้ง
เครื่องปรับอากาศกระแสตรงนั้นมีแนวคิดในการสร้างคือ
การท้าให้เครื่องมือที่ใช้ดูดท่อน้้าทิ้งของเครื่องปรับอากาศ
สามารถใช้งานได้ง่าย ลดขั้นตอนและเวลาในการท้างาน 

 
5. วิธีการด้าเนินการวิจัย 
 

 
 

ภาพที ่2 แผนผังแสดงขั้นตอนการด้าเนินงานวิจัย 
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5.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
คณะผู้จัดท้าได้รวบรวมข้อมูลศึกษาลักษณะและ

คุณสมบัติของปั๊มที่เป็นอุปกรณ์หลักในการท้างานของ
เครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้งเครื่องปรับอากาศกระแสตรง 
โดยเปรียบเทียบกับวิธีปกติที่ช่างซ่อมบ้ารุงใช้ในการดูดสิ่ง
อุดตันในท่อน้้าทิ้งของเครื่องปรับอากาศ นั่นคือ การใช้
เครื่องดูดฝุ่น หลังจากศึกษาขั้นตอนในการก้าจัดสิ่งอุดตัน
ในท่อน้้าทิ้งแล้วจึงได้ท้าการออกแบบช้ินงานและจัดท้า
เครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้งเครื่องปรับอากาศกระแสตรง
โดยออกแบบให้มีขนาดเหมาะสม และสะดวกในการ
น้าไปใช้งานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งานมากท่ีสุด 

5.2 การก้าหนดประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
      เนื่องจากเป็นการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จึงได้

ท้าการทดสอบการใช้งานที่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
จ.ร้อยเอ็ด ที่ทดลอง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ
อาจารย์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ประจ้าห้องสอนและ
ทดลองจ้านวน 5 คน เป็นผู้ประเมิน 

5.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
5.3.1 แบบบันทึกประสิทธิภาพในการใช้งาน

ของเครื่องดูดสิ่ งอุดตันท่อน้้ าทิ้ ง เครื่ องปรับอากาศ
กระแสตรง 

5.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้น้าไปใช้งาน 
5.4 ขั้นตอนการสร้างและหาคณุภาพของเครื่องมือ

วิจัยตามหลักวิชาการ 
5.4.1 ออกแบบแบบบันทึกประสิทธิภาพในการ

ใช้งานของเครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้งเครื่องปรับอากาศ
กระแสตรง ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรม 

5.4.2 ออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้น้าไปใช้งานให้ประเมินผลการใช้งานนวัตกรรมตาม
วัตถุประสงค์ในการสร้าง 

5.4.3 การหาค่าเฉลีย่ในของประสทิธิภาพของ
สิ่งประดิษฐ์และการหาค่าเฉลีย่ของแบบประเมินความพึง
พอใจ [2] 

𝑥 ̅   =  
∑ 𝑥

𝑛
เมื่อ 

   �̅�    แทน  ค่าเฉลี่ย 
∑ 𝑥   แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถี ่
 𝑛     แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถี่ซึ่งมีค่าเท่ากับจ้านวน 

 ข้อมูลทั้งหมด 

การวิเคราะห์ข้อมูลรวบรวมจากแบบสอบถามที่
ตอบกลับ ประมวลผลข้อมูลทางสถิติเป็น ค่าแจกแจง
ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยให้น้้าหนักคะแนนความพึงพอใจแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวทาง
ของ Likert จากมากที่สุด ถึง น้อยท่ีสุด และแบ่งเกณฑ์วัด
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เป็น 5 ระดับเช่นกัน[3] 
ดังนี ้

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
4.204 – 5.000 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3.403 – 4.203 พึงพอใจมาก 
2.602 – 3.402 พึงพอใจปานกลาง 
1.801 – 2.601 พึงพอใจน้อย 
1.000 – 1.800 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

5.5 รายละเอยีดในการวิจยัและวิธกีารรวบรวมข้อมูล 
5.5.1 บันทึกประสิทธิภาพในการใช้งานของเครื่องดูด

สิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้งเครื่องปรับอากาศกระแสตรงโดยการ
ทดลองใช้งานซ้้าจ้านวน 10 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยผลการใช้
งาน 

5.5.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้น้าไปใช้งาน 

6. ผลการวิจัย
6.1 สรุปและนา้เสนอผลวิจยัตามวตัถุประสงค ์

         ผลจากการออกแบบช้ินงานและจัดท้าเครื่องดูดสิ่ง
อุดตันท่อน้้าท้ิงเครื่องปรับอากาศกระแสตรง 

ภาพที ่3  เคร่ืองดูดสิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้งเคร่ืองปรับอากาศ 
 กระแสตรง 
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6.1.1 ผลการทดสอบการใช้งาน 
 

ตารางที่ 1   ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องดูดสิ่ง
อุดตันท่อน้้าท้ิงเครื่องปรับอากาศกระแสตรง 
 

การทดสอบ 
การดูดสิง่อุดตันท่อน้้าทิ้ง 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ครั้งที่ 1   

ครั้งที่ 2   

ครั้งที่ 3   

ครั้งที่ 4   

ครั้งที่ 5   

ครั้งที่ 6   

ครั้งที่ 7   

ครั้งที่ 8   

ครั้งที่ 9   

ครั้งที่ 10   

  
          จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ
เครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้งเครื่องปรับอากาศกระแสตรง
จากการทดสอบจ้านวน 10 ครั้ง พบว่าสามารถดูดสิ่งอุด
ตันได้ทั้ง 10 ครั้ง ดังนั้นประสิทธิภาพการท้างานของ
เครื่องคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
 

6.1.2 ผลประเมินความพึงพอใจ 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลประเมินความพึงพอใจ 
 

ล้าดับ
ที่ 

ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ X S.D. 

1. 
ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบันและปัญหา 4.8 0.42 

2. ความสะดวกสบายในการใช้งาน 
4.6 0.52 

3. 
วัสดุที่น้ามาใช้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ 4.6 0.52 

4. 
ลดเวลาและกระบวนการท้างานใน
การปฏิบัติงาน 4.5 0.71 

5. 
ลดจ้านวนผู้ปฏิบัติงานในการ
ด้าเนินงาน 4.4 0.70 

6. 
ความเหมาะสมของน้้าหนักและขนาด
ของตัวชิ้นงาน 4.3 0.82 

7. 
ชิ้นงานแข็งแรงและมีความมั่นคง
สามารถใช้งานได้ 4.1 0.88 

รวม 
4.4

7 0.65 

  
        จากตารางที่ 2 ตารางแสดงผลประเมินความพึง
พอใจพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความ
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและปัญหามีค่า 
𝑋 = 4.8, S.D. = 0.42 ที่ 2 ความสะดวกสบายในการใช้
งานและวัสดุที่น้ามาใช้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมมีค่า 𝑋 = 
4.6, S.D. = 0.52 ที่ 3 ลดเวลาและกระบวนการท้างานใน
การปฏิบัติงานมีค่า 𝑋 = 4.5, S.D. = 0.71 ที่ 4 ลดจ้านวน
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น มี ค่ า  𝑋  = 4.4,  
S.D.  = 0.70 ที่ 5 ความเหมาะสมของน้้าหนักและขนาด
ของตัวช้ินงานมีค่า 𝑋 = 4.3, S.D. = 0.82 และค่าความพึง
พอใจน้อยที่สุดคือ ช้ินงานแข็งแรงและมีความมั่นคง
สามารถใช้งานได้มีค่า 𝑋 = 4.1, S.D. = 0.88 โดยผลรวม
การประเมินความพึงพอใจมีค่า X = 4.47, S.D. = 0.65 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบโดยรวมของเครื่องดูดสิ่งอุดตัน
ท่อน้้าท้ิงเครื่องปรับอากาศกระแสตรง 
 

ล้าดับที่ การทดสอบ ประสิทธิภาพ 

1. 

ความมั่นคงแข็งแรงของตัว
ชิ้นงาน 

ชิ้นงานมีความ
มั่นคงแข็งแรง
และใช้วัสดุที่มี
การยอมรับ 

2. 
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
ของชิ้นงาน 

1 ชั่วโมง 20 
นาที 

3. เวลาชาร์จแบตเตอรี ่ 30 นาที 

4. ปริมาณน้้าที่เครื่องรองรับได้ 
ปริมาณ 10 

ลิตร 

5. 
ระยะการดูดสิ่งอุดตันภายใน
ท่อน้้าทิ้ง 

12 เมตร 

6. 
จ้านวนจุดเชื่อมตอ่ท่อน้้าทิ้งที่
เครื่องสามารถดูดส่ิงอุดตันได้ 

1-3 จุด 

7. น้้าหนักของตัวชิ้นงาน 13 กิโลกรัม 

8. ขนาดของตัวชิ้นงาน 
กว้าง 39 ซม.
ยาว 29 ซม. 
สูง 36 ซม. 
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จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบโดยรวมของ
เครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้าท้ิงเครื่องปรับอากาศกระแสตรง 
ล้าดับที่  1 ความมั่นคงแข็งแรงของตัวช้ินงาน ผลคือ 
ช้ินงานมีความมั่นคงแข็งแรงและใช้วัสดุที่มีการยอมรับ 
ล้าดับที่ 2 ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของช้ินงาน ผล
คือ 1 ช่ัวโมง 20 นาที ล้าดับที่ 3 เวลาชาร์จแบตเตอรี่ ผล
คือ 30 นาที ล้าดับที่ 4 ปริมาณน้้าที่เครื่องรองรับได้ ผล
คือ ปริมาณ 10 ลิตร ล้าดับที่ 5 ระยะการดูดสิ่งอุดตัน
ภายในท่อน้้าทิ้ง ผลคือ 12 เมตร ล้าดับที่ 6 จ้านวนจุด
เช่ือมต่อท่อน้้าทิ้งที่เครื่องสามารถดูดสิ่งอุดตันได้ ผลคือ 
1-3 จุด ล้าดับที่ 7 น้้าหนักของตัวช้ินงาน ผลคือ 13 
กิโลกรัม ล้าดับที่ 8 ขนาดของตัวช้ินงาน ผลคือ กว้าง 39 
เซนติเมตร ยาว 29 เซนติเมตร สูง 36 เซนติเมตร 

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบระหว่างเครื่องดูดสิ่งอุดตัน
ท่อน้้าท้ิงเครื่องปรับอากาศกระแสตรงและเครื่องดดูฝุ่น 

ล้าดับ 
ที่ คุณสมบัติที่ใช้

เปรียบเทียบ 
เครื่องดูดฝุ่น 

เครื่องดูดส่ิงอุด
ตันท่อน้้าทิ้ง

เครื่องปรับอาก
าศกระแสตรง 

1. การใช้
กระแสไฟฟ้า 

ใช้ไฟฟ้า
กระแสสลับ 

ใช้ไฟฟ้า
กระแสตรง 

2. ความ
สะดวกสบายใน
การใช้งานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ต้องต่อสายของ
เครื่องดูดฝุ่นกับ
สายยางจึงจะ
สามารถดดูทอ่
น้้าทิ้งได ้

ต่อสายดูดเข้ากับ
ตัวเครือ่งและ
สามารถดดูทอ่
น้้าทิ้งได้เลย 

3. น้้าหนกัของ
ตัวเครือ่ง 10 กิโลกรัม 

13 กิโลกรัม 

4. อุปกรณ์
สิ้นเปลืองใน
สถาน
ประกอบการ 

ต้องใช้เทปกาว
จ้านวนมากเพือ่
พันสายยางเข้า
กับสาย
เครื่องดูดฝุ่นใน
แต่ละครั้ง 

ไม่มี 

5. จ้านวน
ผู้ปฏิบัติงานต่อ
ครั้ง 

3-4 คน 
1-2 คน 

6.  ต้นทนุของตัว
อุปกรณ ์

9,500 บาท 
3,770 บาท 

7. การระบายน้้า
ทิ้ง 

ไม่มีวาล์ว
ระบายน้้า 

มีวาล์วระบายน้้า 

8. เวลาการ
ปฏิบัติงานต่อ
ครั้ง 

13-15 นาท ี
9-10 นาท ี

7. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยในการสร้างเครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้ง

เครื่องปรับอากาศกระแสตรงได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้น
ตรงตามวัตถุประสงค์ ในการแก้ ไขปัญหาท่อน้้ าทิ้ ง
เครื่องปรับอากาศที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง คือ น้้าหยดที่
เครื่องปรับอากาศเนื่องจากท่อน้้าทิ้งมีสิ่งอุดตันท่อที่เกิด
จากการที่น้้าค้างอยู่ในท่อท้าให้เกิดตะไคร้น้้าจับอยู่ภายใน
ท่อน้้าส่งผลให้น้้าภายในท่อไหลไม่สะดวกน้้าจึงไหล
ย้ อนกลับทาง เดิ มซึ่ ง เ ครื่ อ งดู ดสิ่ งอุ ดตันท่อน้้ าทิ้ ง
เครื่องปรับอากาศกระแสตรงสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งอุด
ตันของท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพในเกณฑ์ดีมากเครื่องดูด
สิ่งอุดตันท่อน้้าทิ้งเครื่องปรับอากาศกระแสตรงสามารถ
ทดแทนเครื่องดูดสิ่งอุดตันเดิมที่ใช้งานอยู่ได้ลดเวลา
ท้างาน ลดอุปกรณ์สิ้นเปลืองและลดจ้านวนผู้ปฏิบัติงานได้
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและยังเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท้างานและอ้านวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน 

8. อภิปรายผลการวิจัย
ในการท้างานของเครื่ องดูดสิ่ งอุดตันท่อน้้ าทิ้ ง

เ ค รื่ อ งป รั บอากาศกระแสตร งส าม ารถ ใ ช้ ไ ด้ กั บ
เครื่องปรับอากาศชนิด Split type เท่านั้น ระยะเวลาการ
ใช้งานแบตเตอรี่มีระยะอยู่ท่ี 1 ช่ัวโมง 20 นาที ระยะเวลา
ชาร์จแบตเตอรี่มีระยะอยู่ที่ 30 นาที ปริมาณน้้าที่เครื่อง
รองรับได้สูงสุด คือ 10 ลิตร ระยะการดูดสิ่งอุดตันภายใน
ท่อน้้าทิ้ง คือ 12 เมตร จ้านวนจุดเช่ือมต่อท่อน้้าทิ้งที่
เครื่องสามารถดูดสิ่งอุดตันได้ คือ 1-3 จุด น้้าหนักของ
ตัวเครื่อง คือ 13 กิโลกรัม ผลรวมการประเมินความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุด 

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เช่น ขนาด

ของแบตเตอรี่ แรงดันของปั๊มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งาน  
 9.2 สามารถประยุกต์เทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประ
สิทธิให้กับช้ินงานเพื่อมูลค่าของตัวช้ินงาน เช่น การเพิ่ม
ฟังกช่ั์นการท้างาน 
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การพัฒนาระบบกระจายเสียงไร้สาย 
ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัว 

Development of a Wireless Broadcasting System  
Through High-Speed Internet Network Using an Embedded Device 

ธีระศักดิ์   ฉวีศักดิ์1* คมกฤช  ข ายัง2  วินัย  กิจบ ารุง3  
Mr.Teerasak  chaweesak1* Dr.Komkrit  Khumyoung2  Mr.Winai  Kitbumrung3 
**1 3 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 

*1 3 2 Department of Electronics Technology, Ratchaburi Technical College, Institute of Vocational
Education: Central Region 4 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบ
กระจายเสียงแบบไร้สาย ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง โดยใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัวและ 2 ) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบกระจายเสียง
แบบไร้สาย ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยใช้
อุปกรณ์สมองกลฝังตัว วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
1) ศึกษาและออกแบบ 2 ) สร้างระบบกระจายเสียง
3) ติดตั้งซอฟต์แวร์ 4) ตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ
5)ปรับปรุ ง  แก้ ไ ขตามค าแนะน าของผู้ เ ช่ี ยวชาญ
6) ทดลองใช้ 7) น าไปใช้จริง 8) สรุปผลและเขียนรายงาน
การวิจัย  กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่  
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน คน กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพ 3 
ของระบบมาตรฐาน MOS จ านวน คน 13  เครื่องมือวิจัย
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)การทดลองหาค่า 
Sample Rate ที่ดีที่สุด 2 ) แบบประเมินคุณภาพของ
ระบบกระจายเสียงแบบไร้สายผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบกระจายเสียง
แบบไร้สาย ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยใช้
อุปกรณ์สมองกลฝังตัว ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น คุณภาพเสียงอยู่
ในเกณฑ์ดี วิเคราะห์เทียบเกณฑ์มาตรฐาน และจากการใช้
งาน Sampling Rate ระดับที่ 4441 KHz และ 48 KHz  
2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบ
กระจายเสียงแบบไร้สาย ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง โดยใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัว ในภาพรวมอยู่
ใ น ร ะ ดั บ ดี  (�̅� = 4.16 , 𝑆𝐷. = 0.90)  โ ด ย พ บ ว่ า 
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ คุ ณ ภ า พ ข อ ง เ สี ย ง 
 (�̅� = 4.31 , 𝑆𝐷. = 0.95) และความ ง่ าย ในการฟั ง 
(�̅� = 4.31 , 𝑆𝐷. = 0.95) รองลงมา ได้แก่ความพยายาม

ในการฟัง (�̅� = 4.25 , 𝑆𝐷. = 0.73) และความประทับใจ
โดยภาพรวม (�̅� = 4.15 , 𝑆𝐷. = 0.8) ตามล าดับอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค าส าคัญ : ระบบอิเทอร์เน็ตไรส้าย  ,สมองกลฝังตัว  

Abstract 
 This research aimed to develop a wireless 
broadcasting system through a high- speed 
internet network by using embedded devices and 
study the satisfaction of users4 Research methods 
consisted of 1) studying and designing 
2) developing a wireless broadcasting system
through a high- speed internet network using 
embedded devices 3)  installing the software 
4) quality checking by experts 5) testing
6) Implementation and 7) summarizing the results
and writing a research report4 The samples of this 
research consisted of 3 experts and 13 samples 
of the quality assessment of the MOS system4 The 
instruments used of this research were an 
experiment to measure the best sample rate and 
quality assessment form for Wireless Broadcasting 
System through a high-speed internet network4 
The results of the research revealed that 
1) the quality of sound in the wireless
broadcasting system through high-speed internet 
network by using embedded devices was at a 
good level according to sampling rate at 4441 KHz 
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and 48 KHz4  2)  the user satisfaction result in 
overall was at a good level (x̄ = 4416, S4D4 = 0490)4 
and other aspects were also at a  good level as 
follows:  users understand the quality of the 
sound (x̄=4431, S4D4 = 0495), ease of listening (x̄ = 
4431, S4D4 , = 0495) listening effort ( x̄=4425, S4D4 = 
0473) and overall impression (x̄=4415, S4D4 = 048)4 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ระบบการกระจายเสียงมักถูกน ามาใช้เพื่อการ

แพร่กระจายข่าวสาร มีใช้ทั่วไปในสถานศึกษา และ
สถานประกอบการ บริษัท หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น
เนื่องจากสามารถเป็นช่องทางสื่อสารที่ส่งข่าวสารได้
อย่างรวดเร็วและได้จ านวนมากในเวลาเดียวกันการ
สื่อสารนั้นจัดเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการดาเนินชีวิตของ
มนุษย์ นอกเหนือจากปัจจัยสี่ ที่มีความจาเป็นต่อความ
อยู่รอดของมนุษย์ แม้ว่าจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กับความเป็นความ ตายของมนุษย์แต่การที่จะได้มาซึ่ง
ปัจจัยสี่เหล่านั้นย่อมต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ส าคัญ มนุษย์ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมใด ๆ ของตน 
และเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การสื่อสารเป็นพื้นฐาน
ของการติดต่อของมนุษย์และเป็นเครื่องมือ ส าคัญของ
กระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อนมาก 
และประกอบด้วยคนจานวนมากข้ึน เท่าใด การสื่อสารก็
ยิ่ งมี ความส าคัญมากขึ้ น เท่ านั้ น  ทั้ งนี้ เพราะการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจะนามาซึ่งความ
สลับซับซ้อนจนอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจแก่สมาชิก
ของสังคม ดังนั้น จึงต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว (วรพงษ์ เอี่ยมสาอาง, 2557) 
     จากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการกระจายเสียงนั้น 
พบว่า การลดทอนสัญญาณเสียงเป็นปัญหาใหญ่ของการ
แพร่กระจายเสียงตาม สายเนื่องจากคุณภาพของเสียงจะ
แปรผกผันกับคุณภาพของเสียงหรือระยะทางยิ่งไกล 
และมีจุดกระจายเสียงจ านวนมาก ส่งผลให้คุณภาพเสียง
ในแต่ละจุดกระจายเสียงลดลงตามไปด้วย อาจจะท าให้
ผู้รับข่าวสารที่อยู่ในบริเวณของจุดกระจายเสียงได้รับ
สัญญาณเสียงไม่ชัดเจน เกิดความผิดพลาดของข่าวสาร
ข้อมูลนั้น เพ่ือลดข้อจ ากัดของระบบการกระจาย
เสียงแบบเดิม เช่น เรื่องของระยะทาง เรื่องการเพิ่ม
จ านวนจุดกระจายเสียง เรื่องภูมิ สถาปัตย์ เป็นต้น เพื่อ

สร้างระบบการกระจายเสียงที่มีความฉลาดมากกว่าเดิม 
เช่น ความสามารถในการเลือกกระจายเสียงเฉพาะจุด 
เฉพาะโซนในการกระจายเสียงอัตโนมัติ ความสามารถ
ในการกระจายเสียงจากที่ใด ๆ ในโลกก็ได้ ที่มีโครงข่าย
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น  เพื่อลดต้นทุนของระบบการ
กระจายเสียงที่จ าเป็นต้องมีการเดินสายสัญญาณ
ระยะไกล เพื่อแก้ปัญหาข้อจ ากัดของการกระจายเสียงไร้
สายแบบใช้คลื่นความถี่ ที่ เมื่อมีสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ 
เช่นภูเขา บดบังแนวสัญญาณความถี่ท าให้ไม่สามารถรับ
สัญญาณได้  
       จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบกระจายเสียง
แบบไร้สาย ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
โดยใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัว  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
14 เพื่อพัฒนาระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ผ่าน

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  โดยใช้อุปกรณ์สมอง
กลฝังตัว  
     24 ผู้ ใช้บริการประเมินคุณภาพของ ของระบบ
กระจายเสียงแบบไร้สาย ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง  โดยใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัว  

3. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
ผู้ใช้บริการประเมินคุณภาพของระบบกระจายเสียง

แบบไร้สาย ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดย
ใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัว อยู่ในระดับดี  

4. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี)

     ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
แนวคิดวิธีการเชิงระบบ 

Processes 

(Wireless 

Broadcast 

System) 

Output 

Sample 

rate &BW 
(MOS: Main 

Opinion 

Score) 
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5. วิธีการด าเนินการวิจัย
วิธีด าเนินการวิจัย เป็นไปตามแผนภาพด้านล่างนี้

 ภาพที่ 2 ภาพผังการด าเนินงาน 

5.1 ขั้นตอนการด าเนินงานประกอบด้วย 
1) ศึกษาและออกแบบ
2) สร้างระบบกระจายเสียง
3) ติดตั้งซอฟต์แวร์
4) ตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
5) ปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
6) ทดลองใช้
7) น าไปใช้จริง
8) สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย

ภาพที่ 3 ภาพบล็อกไดอะแกรม 

ภาพที่ 4 ภาพจุดกระจายสัญญาณ เป็นอุปกรณ์สมอง
กลฝังตัว Node MCU ESP32 ที่มีโมดูลไวไฟในตัว 

ภาพที ่5 การท างานร่วมกันของโปรแกรมต่างๆ 
ภายในเคร่ืองแม่ข่าย 

 5.2 กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ ในการวิจัย  ครั้ งนี้  ได้แก่  
ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเหมาะสมของระบบฯ จ านวน 3 
ท่าน และกลุ่มตัวอย่าง ประเมินคุณภาพของระบบ
มาตรฐาน MOS จ านวน 13 คน 

5.3 เครื่องมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1) การทดลองหาค่า Sample rate ที่ดีท่ีสุด ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การตั้งค่า Sample rate และค่า Bandwidth 

Sample rate Bandwidth 
8.0 KHz 54K Kbps – 88 Kbps 

11.025 KHz 64 Kbps – 120 Kbps 
22.05 KHz 120 Kbps – 144 Kbps 
44.1 KHz 128 Kbps – 160 Kbps 
48.0 KHz 160 Kbps – 192 Kbps 

ศึกษาข้อมูลและออกแบบ

สร้างระบบกระจายเสียง

ติดตั้งซอฟต์แวร์

ตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญ

ปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ

ทดลองใช้

น าผลงานไปใช้จริง

สรุปผลการน าไปใช้และ
เขียนรายงานการวิจัย
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2) แบบประเมินคุณภาพของระบบกระจายเสียงแบบไร้
สาย ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  โดยใช้
อุปกรณ์สมองกลฝังตัว จ านวน 7 ข้อ ดังนี้  

1) ความประทับใจโดยรวม
2) ความพยายามในการฟัง
3) ปัญหาเรื่องความเข้าใจ
4) ความน่าพอใจของเสียง
5) ความเป็นธรรมชาติของเสียง
6) ความง่ายในการฟัง
7) อัตราเร็วของเสียงพูด

 5.4 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย มีขั้นตอน ดังนี้ 
14 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ แบบประเมินคุณภาพเสียง Mean 
Opinion Score  
24 ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพ ได้แก่  
   2.1 คุณรุ่งโรจน์ หวนระลึก 
   2.2 คุณรุ่งเรื่อง หวนระลึก 
   2.3 คุณประชา สุขข า 
34 ปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
44 น าไปทดลองใช้ 
54 ปรับปรุงแก้ไข 
64 น าไปใช้จริง 

5.5 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยได้น า
ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง  โดยใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัว ทดลองใช้ 
ที่สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี โดยการติดตั้งสถานีกระจายสัญญาณ ห่างจากจุด
ดับสัญญาณ ประมาณ 100 เมตร แล้วบันทึกสัญญาณ
ต่างๆ โดยก าหนดค่า Sample rate และ Bandwidth 
ให้มีความแตกต่างกัน ผลปรากฏตามตารางที่ 1  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
จากการตั้ งค่า Sample rate ด้วยโปรแกรม VLC

Media ซึ่ ง มี ค่ า ให้ เ ลื อ กตั้ ง แต่  ค ว ามถี่  8 4 0  KHz , 
11.025KHz , 22.05 KHz , 44.1 KHz แ ล ะ  4 8  KHz 
ผลการทดลองพบว่า ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ผ่าน
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  โดยใช้อุปกรณ์สมองกล

ฝังตัว มีคุณภาพของเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีค่า Sample 
rate 4440 KHz และ 48 KHz  

ภาพที ่6 ภาพค่า Bandwidthในการใช้งานแต่ละ 
Sample rate 

 ภาพที ่7 ภาพ Sample rate 8.0 Kbps Bandwidth 
54 Kbps – 88 Kbps 

ภาพที ่8 ภาพ Sample rate 11.025 Kbps 
Bandwidth 64 Kbps – 120 Kbps 
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ภาพที่ 9 ภาพ Sample rate 22.05 Kbps 
Bandwidth 120 Kbps – 144 Kbps 

ภาพที ่10 ภาพ Sample rate 48.0 Kbps 
Bandwidth 160 Kbps – 192 Kbps 

 ตารางที่  2 สรุปผู้ใช้บริการประเมินคุณภาพของ
ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง  โดยใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัว มีรายละเอียด 
ดังนี ้

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD ระดบัความ 
พึงพอใจ 

14 ความประทับใจโดยรวม 4.15 0.8 ดี 

24ความพยายามในการฟัง 4.25 0.73 ดี 

34ปัญหาเร่ืองความเข้าใจ 4.31 0.95 ดี 

44ความน่าพอใจของเสียง 4.00 1.00 ดี 

54ความเป็นธรรมชาติของเสียง 4.08 1.04 ดี 

64ความง่ายในการฟัง 4.31 0.95 ดี 

74อัตราเร็วของเสียงพูด 4.08 0.86 ดี 

สรุปในภาพรวม 4.16 0.9 ดี 

7. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า

1. ระบบกระจายเสีย งแบบไร้สาย  ผ่ านโครงข่ าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัว 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น คุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์ดี จากการใช้
งาน Sampling rate ที่ 4441 KHz และ 48 KHz 
2. ผลการประเมินคุณภาพของผู้ใช้บริการ ระบบกระจาย
เสียงแบบไร้สาย ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
โดยใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัว ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(�̅� = 4.16 , 𝑆. 𝐷. = 0.90) โดยพบว่า ผู้ ใช้บริการมี
ความเข้าใจคุณภาพของเสียง (�̅� = 4.31 , 𝑆. 𝐷. =

0.95)และความง่ายในการฟัง (�̅� = 4.31 , 𝑆. 𝐷. =

0.95) รองลงมา ได้แก่ ความพยายามในการฟัง 
(�̅� = 4.25 , 𝑆. 𝐷. = 0.73) และความประทับใจโดย
ภาพรวม (�̅� = 4.15 , 𝑆. 𝐷. = 0.8) 

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า

14  ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ผ่ านโครงข่ าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัว 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น คุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์ดี จากการใช้
งาน Sampling rate ที่ 4441 KHz และ 48 KHz 
2. ผลการประเมินคุณภาพของผู้ใช้บริการ ระบบกระจาย
เสียงแบบไร้สาย ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
โดยใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัว ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(�̅� = 4.16 , 𝑆. 𝐷. = 0.90) โดยพบว่า ผู้ ใช้บริการมี
ความเข้าใจคุณภาพของเสียง (�̅� = 4.31 , 𝑆. 𝐷. =

0.95) และความง่ายในการฟัง (�̅� = 4.31 , 𝑆. 𝐷. =

0.95) รองลงมา  ได้แก่  ความพยายามในการฟั ง 
 (�̅� = 4.25 , 𝑆. 𝐷. = 0.73) และความประทับใจโดย
ภาพรวม (�̅� = 4.15 , 𝑆. 𝐷. = 0.8) 
สอดคล้องกับนิฏฐิตา เชิดชู และคณะ ผลการวิจัย พบว่า 
การทดสอบประสิทธิภาพของระบบในเชิงคุณภาพเสียง 
พบว่า คุณภาพเสียงของระบบ NPRU-VoIP มีความคมชัด 
อยู่ ในระดับที่ดีมาก ค่ าคะแนน(  MOS = 4.38-4.39) 
 ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นจากการออกแบบติดตั้ง
จุดใช้งานด้วยเทคนิคแบบควบคุมจากศูนย์กลางช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบในระยะยาว 
 ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัยค านึงถึงเป็นอย่างมาก 
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เช่นเดียวกับอัษฎา  วรรณกายนต์ และคณะ การออกแบบ
และการติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน (VoIP) จากการ
ประเมินประสิทธิภาพจากผู้เช่ียวชาญ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับที่ดีมาก มีค่าเฉลี่ย (X= 4.68) และส่วนเบี่ยงเบน
ม า ต ร ฐ า น (S.D. = 0.48)แ ล ะ จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง ห า
ประสิทธิภาพการใ ช้ระบบโทรศัพท์ภายใน  (VoIP) 
จากผู้ใช้งาน พบว่า โทรติดทุกหมายเลข คิดเป็น  100 
เปอร์เซ็นต์สัญญาณเสียงมีความชัดเจนคิดเป็น  99.7 
เปอร์เซ็นต์ และสัญญาณเสียงไม่ชัดเจน  คิดเป็น 0.3 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย 
 สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของสุทธิพร  อาศิรพจน์ 
และคณะพบว่า ระบบเสียงตามสายภายในเครือขาย”          
เปนระบบที่ ชวยใหงานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นรองรับและสนับสนุนการ
ท ากิจกรรมรวมกันภายในองคกรโดยการใช้เทคโนโลยีการ
สตรีมมิ่งมีเดียทั้งชวยเพิ่มชองทางการสื่อสารภายใน 
องคกร ใหสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม

9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไปและข้อเสนอแนะในการท าวิจัย

ครั้งต่อไป 
 14 โมดูล ESP8266 มีหน่วยความจ าอยู่ เพียง 64 
Kbyte ท าให้เสียงที่ปลายทางมีอาการสะดุด ประมาณทุก 
15 วินาที ดังนั้น จึงควรใช้ โมดูลที่มีหน่วยความจ ามากขึ้น 
จะส่งผลให้การสะดุดของเสียงจะหมดไป 

2. การพัฒนาระบบกระจายเสียงไร้สาย ควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้ เป็นการน าเสนอการแก้ปัญหาการใช้งาน
พลังงานไฟฟ้าในช่วงที่โหลดสูงสุดด้วยการติดตั้งระบบ
ส ารองพลังงานแบบแบตเตอรี่ติดตั้งในระบบเพื่อแก้ปัญหา
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงสูงสุด ลักษณะของงานวิจัยนี้
จะน าเสนอวิธีการติดตั้ งระบบส ารองพลังงานแบบ
แบตเตอรี่ในระบบจ าหน่ายแบบไมโครกริด ด้วยระบบ
มาตรฐาน IEEE 13 บัส โดยการทดสอบติดตั้ ง  ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยมีการจ าลองการท างานของ
ระบบด้วยการจ าลองแบบโหลดต่อเนื่องในเวลา 24 ช่ัวโมง 
การเลือกการติดตั้งที่ บัส 680 ขนาด 16.4 kV เนื่องจาก
เป็นบัสสุดท้ายของระบบไมโครกริด ผลการวิจัย พบว่า 
การติดตั้งระบบส ารองพลังงานแบบแบตเตอรี่ในระบบ 
ไมโครกริดเมื่อเปรียบเทียบ ผลการศึกษาเทียบกับระบบ
มาตรฐานกับระบบที่ติดตั้ง ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของ
ระบบเปอร์ยูนิตมีค่าเท่ากัน ค่าผลรวมของการจ่าย
ก าลังไฟฟ้าทั้งแอคทีฟและรีแอคทีฟมีค่าที่ใกล้เคียงกัน 
มีร้อยละความแตกต่างที่น้อยมากไม่ถึงร้อยละ ส่วนค่า
ก าลังสูญเสียใน1ระบบแอคทีฟและรีแอคทีฟ มีค่าร้อยละ
ความแตกต่างที่ไม่ถึง ร้อยละ ระบบที่ส ารองพลังงานที่
ติดตั้งไม่ส่งผล1กระทบต่อระบบหลักที่ใช่ทดสอบในการ
ทดลอง ท าให้สามารถน าไปต่อยอดใช้ในการท างานเพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ 

ค าส าคัญ : ระบบส ารองพลังงาน, แบตเตอรี่, ไมโครกริด 

Abstract 

 This paper presented a solution to peak- load 
power usage by installing a built- in battery 
backup power to solve the peak power demand 
problem.  The research presented how to install 

the battery backup power system in a micro- grid 
distribution system. The IEEE 13 bus standard was 
applied to test the installation system with a 
computer program. It was simulated continuously 
loading within 24 hours installation at 4.16 kV 680 
bus as it is the last bus of the microgrid system.  
 The results of the study on the installation of 
battery backup power systems in the microgrid 
system compared with the standard system 
showed that the maximum and minimum values 
of the percentage system were almost the same 
for the sum of both active and reactive power 
supply. There are similar values with a percentage 
difference of less than 1 %, while the power loss 
in both active and reactive systems have a 
percentage difference that is less than 1 %.  The 
installed power reserve system did not affect the 
tested system in the experiment.  
Keywords : 2 – 5 keywords must be given. 

1. บทน า
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยมีความต้องการ

ใช้ในอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญสืบเนื่องจากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นภาคส่วน อุตสาหกรรม การ
สื่อสาร การคมนาคม และการขนส่ง (ประกาศิต ปราบ
พาล, 2560) ล้วนท าให้มีกิจกรรมการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าที่มา
จากพลังงานเช้ือเพลิงจากแหล่งฟอสซิส เช่น ถ่านหิน 
น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ จ านวนมาก ซึ่งทางภาครัฐก็มี
นโยบายส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
พลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้พลังงานเช้ือเพลิงจาก

OI307 
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แหล่งฟอสซิลลงและส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานงาน
สะอาดในอุตสาหกรรมมากข้ึน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
มีอัตราการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 
การใช้พลังงานไฟฟ้าส ารองจากแบตเตอรี่ในช่วงเวลาดัง
ภาพที่ 1 ซึ่งจะสามารถใช้ให้ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
ในช่วงที่มีความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดลดลงได้ 

ภาพที ่1 แผนภาพระบบส ารองพลังงานต้นแบบ 

     ปัจจุบันระบบส ารองพลังงานไฟฟ้าได้รับความสนใจ
อย่างมากต่อการศึกษาและวิจัย ซึ่งผลของการเพิ่มขึ้น
ของโหลดการใ ช้ไฟฟ้า ในภาคอุตสาหกรรมนั้นมี
ความส าคัญและจ าเป็นที่ต้องมีการศึกษาการวิเคราะห์
และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับการไหลของก าลังใน
ระบบไฟฟ้าก าลัง การบริหารการจัดการพลังงานของ
ระบบไฟฟ้าก าลังนั้นมีความส าคัญที่ต้องการบริหาร
จัดการระบบและการควบคุมการบริหารแหล่งจ่าย
พลังงานหลัก รวมถึงแหล่งจ่ายพลังงานทดแทนต่าง ๆ 
ให้มีความเหมาะสมทั้ งในด้านวิศวกรรมและด้าน 
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Yuanyuan 
Shi, 2018, pp. 2882-2894) ในระบบไฟฟ้านั้นได้รับ
การศึกษาและได้ช้ีให้เห็นผลกระทบที่มีต่อระบบไฟฟ้า
ก าลังในหลายประเด็น เช่น การแกว่งของเสถียรภาพ
ภาพของระบบต่อความถี่ต่ าในระบบไฟฟ้า การควบคุม
ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลาประจุ  
เป็นต้น ระบบส ารองพลังงานไฟฟ้า นั้นสามารถช่วยให้
ลดค่าใช้จ่ายการจ่ายค่าไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการ
สูงสุดได้ การประยุกต์ใช้การจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าโดยใช้
แบตเตอรี่โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองระบบคือ ระบบ

ใ ช้ ง าน ไฟฟ้ าทั่ ว ไปและระบบใ ช้ ง าน ไฟฟ้ าจ าก 
พลังงานทดแทน  
 เทคโนโลยีทางด้านแบตเตอรี่ในอุตสาหกรรมการ
ส ารองก าลังไฟฟ้าส าหรับระบบโรงงานอุตสาหกรรมได้มี
การเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการใช้งานแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ามาป้อนให้กับระบบประจุ ดังนั้นองค์ประกอบที่
ส าคัญประกอบด้วย เทคโนโลยีวงจรแปลงผันก าลังที่
สถานีประจุไฟฟ้า  วงจรชุดอัดประจุ ชุดแบตเตอรี่  
ชุดอินเวอร์เตอร์ส าหรับส่งก าลังไฟฟ้า จ านวนความ
ต้องการก าลังไฟฟ้า ขนาดชุดประจุไฟฟ้าและเวลาในการ
ประจุไฟฟ้า มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการพลังงาน
(Mercier P, 2009, pp.1469–1477)  ทั้ ง ในด้ านการ
บริหารและจัดการลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงใน
ช่วงเวลาเดียวกันจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นที่ต้องใช้
รูปแบบวงจรสมมูลทางไฟฟ้าของแบตเตอรี่  (ชนิกานต์ 
หอมมาลัย, 2558) น ามาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้า เพื่อเพ่ิมความมีเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้า ที่ตามการคาดการณ์ที่ใช้ก าลังไฟฟ้าที่สูงขึ้น
ที่มีในอนาคต 
 คณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะศึกษาการติดตั้ง
ระบบส ารองพลังงานในระบบไมโครกริดด้วยการใช้
โ ป ร แ ก ร ม  Open electric power distribution 
system simulator (Opendss) ท าการจ าลองระบบ
การประจุผ่านชุดประจุแบตเตอรี่ที่มีอยู่ ในปัจจุบัน
เพื่อที่จะได้น าไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆที่เกิด
ขึ้นกับระบบไฟฟ้าก าลังในช่วงเวลา 24 ช่ัวโมงเพื่อน า
ข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าต่อไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการติดตั้งระบบส ารองพลังงานแบบ

แบตเตอรี่ในระบบแบบไมโครกริด 
 2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบของการตดิตัง้ระบบส ารอง
พลังงานแบบแบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบไมโครกรดิ 

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ระบบส ารองพลังงานแบบแบตเตอรี่สามารถใช้กับ

ระบบแบบไมโครกริด 13 บัส 
 3.2 เปรียบเทียบผลการติดตั้งระบบส ารองพลังงาน
เทียบกับระบบมาตรฐานแบบไมโครกริด 13 บัส 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย
เทคโนโลยีทางด้านแบตเตอรี่ในการน ามาติดตั้งระบบ

การส ารองก าลังไฟฟ้าส าหรับระบบไมโครกริดได้มีการ
เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการใช้งานแหล่งจ่ายไฟฟ้า
มาป้อนให้กับระบบประจุ ดังนั้นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ประกอบด้วย เทคโนโลยีวงจรแปลงผันก าลังที่สถานีประจุ
ไฟฟ้า วงจรชุดอัดประจุ ชุดแบตเตอรี่ชุดอินเวอร์เตอร์
ส าหรับส่งก าลังไฟฟ้า ดังภาพที่ 2 (Prakasit Prabpal, 
2021 , 13, 1692) แสดงตัวอย่างการติดตั้ งพลังงาน
ทดแทนชนิดต่างที่ต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า ดังนั้นจ านวน
ความต้องการก าลังไฟฟ้า ขนาดชุดประจุไฟฟ้าและเวลาใน
การประจุ ไฟฟ้ า  มี ความส าคัญต่ อการบริหารจั ด
การพลังงาน  (Yuttana Kongjeen, 2020, pp.117-180) 
ทั้งในด้านการบริหารและจัดการลดความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าสูงในช่วงเวลาเดียวกันจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นที่
ต้องใช้รูปแบบระบบส ารองพลังงานแบบแบตเตอรี่  
น ามาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความมีเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ที่ตาม
การคาดการณ์ที่ใช้ก าลังไฟฟ้าท่ีสูงขึ้นที่มีในอนาคต 
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ภาพที ่2 ระบบบัสมาตรฐาน IEEE 13 Bus 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
การด าเนินการวิจัยคณะผู้วิจัยเลือกระบบไมโครกริด

แบบมาตรฐาน IEEE 13 บัส ดังภาพที่ 3 ด้วยการน าเอา
ค่าตัวแปรของระบบท่ีเป็นมาตรฐานสากล  
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ภาพที ่3 ระบบบัสมาตรฐาน IEEE 13 Bus 

ระบบ IEEE 13 บัส ประกอบด้วยค่าตัวแปรของระบบ 
คือ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า สายส่งและระยะสายส่ง หม้อ
แปลงไฟฟ้า ชุดปรับระดับแรงดัน โหลดการใช้งานจริงใน
ระบบ ดังภาพท่ี 4  

Transformers

Distribution Load Flow Solver OpenDSS

Output 

Load

Line

Generrator

Capacity

BESS

ภาพที ่4 ระบบบัสมาตรฐาน IEEE 13 Bus 

 การติดตั้ งระบบส ารองพลั งงานแบบแบตเตอรี่ 
 มีส่วนประกอบของระบบ คือ ระบบอัดประจุไฟฟ้า 
คายประจุไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ ส าหรับจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้ากลับเข้ามาในระบบไมโครกริด มาด าเนินการจ าลอง
วงจรด้วยโปรแกรม Opendss โดยมีการจ าลองการ
ท างานของระบบด้วยการจ าลองแบบโหลดต่อเนื่องใน
เวลา 24 ช่ัวโมง การเลือกการติดตั้งที่ บัส 680 ขนาด 
4.16 kV เนื่องจากเป็นบัสที่ไกลสุดของระบบซึ่งโดยปกติ
จะมีการสูญเสียของระบบมากจึงเป็นเหตุผลในการเลือก
ติดตั้งระบบท่ีบัสสุดท้ายของระบบไมโครกริด 
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6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการศึกษาการติดตั้งระบบส ารองพลังงาน

แบบแบตเตอรี่ในระบบแบบไมโครกริดจะแบ่งเป็นการ
ทดสอบระบบแบบมาตรฐาน (Base Case) เพื่อศึกษาเก็บ
ข้อมูลน ามาเปรียบเทียบและระบบที่มีการติดตั้งระบบ
ส ารองพลังงานแบบแบตเตอรี่ (ESS) ผลการศึกษาตัวแปร
ที่มีผลต่อระบบดังตารางที่ 1 จากผลการทดลองผู้วิจัย
น าเสนอการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่เป็นแรงดันไฟฟ้าแบบแอค
ทีฟ ในสภาวะการโหลด 24 ช่ัวโมง ดังในภาพที่  5 
เปรียบเทียบระหว่างระบบมาตรฐานและระบบที่มีการ
ติดตั้งระบบส ารองพลังงานแบบแบตเตอรี่  และภาพที่ 6 
แสดงผลการจ่ายแรงดันไฟฟ้าแบบรีแอคทีฟ 

ตารางที ่ 1   ผลการทดลอง 

ผการทดลอง ระบบ
มาตรฐาน 

ระบบ
ส ารอง

พลังงาน 

ค่า % 
ความ

แตกต่าง 
1. Max p.u. voltage 1.0545 1.0545 0.0000 

2. Min p.u. voltage 0.9973 0.9973 0.0000 

3. Total Active Power (MW) 2.4109 2.4145 0.1490 

4. Total Reactive Power (Mvar) 0.8556 0.8559 0.0350 

5. Total Active Losses (MW) 0.0526 0.0527 0.1901 

6. Total Reactive Losses (Mvar) 0.1215 0.1218 0.2469 

ภาพที ่5 ก าลังไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กับโหลด (Active Power) 

ภาพที ่6 ก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive Power) 

7. สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยผลกระทบการติดตั้งระบบส ารอง

พลังงานแบบแบตเตอรี่ในระบบจ าหน่ายแบบไมโครกริด 
จะเห็นได้ว่าการเปรียบเทียบผลของระบบปกติและระบบ
ที่มีการติดตั้งระบบส ารองพลังงานแบบแบตเตอรี่ จะได้ว่า
ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของระบบเปอร์ยูนิตมีค่าเท่ากัน 
 ค่าผลรวมของการจ่ายก าลังไฟฟ้าทั้งแอคที ฟและ 
รีแอคทีฟมีค่าที่ใกล้เคียงกันมีร้อยละความแตกต่างที่น้อย
มากไม่ถึงร้อยละ 1 ส่วนค่าก าลังสูญเสียในระบบทั้ง 
แอคทีฟและรีแอคทีฟ มีค่าร้อยละความแตกต่างที่ไม่ถึง 
ร้อยละ 1 ระบบที่ส ารองพลังงานที่ติดตั้งไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบหลักที่ใช้ทดสอบในการทดลอง 

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าระบบส ารองพลังงาน

แบบแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในระบบทดสอบแบบมาตรฐาน 
IEEE 13 บัส นั้นมีผลการทดลองค่าที่ได้โดยรวมไม่ผลการ
ระบบมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าน้อยมากแต่มีผลการ
จ่ายพลังงานที่ให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากภาพที่  4 
และภาพท่ี 5 แสดงให้เห็นถึงว่าระบบสามารถใช้งานได้ไม่
ส่งผลกระทบต่อระบบเดิมซึ่งจากการทดลองติดตั้งในบัส
สุดท้ายของระบบโดยปกติจะมีการสูญเสียพลังงานและ
การจ่ายพลังงานเป็นปกติระบบที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้ 
จากสมมุติฐานการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยจะเห็นได้
ว่ า ร ะบบที่ ติ ดตั้ ง ส าม ารถ เพิ่ ม ปร ะสิ ทธิ ภ าพของ 
ระบบไฟฟ้าได้ 
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9. ข้อเสนอแนะ
การหลักการที่ต้องการใช้มีประสิทธิภาพในการใช้

พลังงานด้วยการวัดค่าระบบเปอร์ยูนิตนั้นการติดตั้งระบบ
ส ารองพลังงานในงานวิจัยสามารถใช้ในระบบท าให้มี
เสถียรภาพและความมั่นคงในระบบไฟฟ้า การต่อยอดและ
พัฒนาต่อไปจะมีการติดตั้งในจุดต่างๆของระบบเพื่อดู
ผลกระทบในการติดตั้ งและการวิ เคราะห์ ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ในการลงทุนติดตั้งในระบบหรือการน าระบบ
จริงที่มีการใช้งานในประเทศไทยมาทดสอบจ าลองผลการ
ติดตั้งเป็นงานวิจัยท่ีจะด าเนินการในอนาคต 
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บทคัดย่อ
       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบ

และพัฒนาเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน 
 Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าฯ และ 3) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่องตรวจวัดโหลด
หม้อแปลงไฟฟ้าฯ การด าเนินการวิจัย ด้านออกแบบ
โครงสร้าง ประกอบด้วย ชุดแคล้มป์มิเตอร์ที่ดัดแปลง
พร้อมด้ ามจับหุ้ มฉนวนปรับระยะ กล้องถ่ ายภาพ 
Endoscope ชุดส่งสัญญาณ Wi-Fi เช่ือมต่อแอปพลิเคช่ัน 
Inskam แสดงผลบนหน้าจอของสมาร์ทโฟน การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการออกแบบ
และพัฒนา มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความ
สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น ลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยผลการ
ประเมินคุณภาพตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ประสิทธิภาพของเครื่อง
ตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi ที่พัฒนาขึ้นนี้ 
ทดสอบ ได้จากเครื่องตรวจวัดกรณี พบว่า ค่าเฉลี่ยวัด 2 
โหลดหม้อแปลงไฟฟ้าฯ มีความถูกต้องและแม่นย า และ
เวลาเฉลี่ยจากการใช้เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า
ผ่าน Wi-Fi วัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าครบท้ัง 3  เฟส เสร็จ
สิ้น น้อยกว่าเวลาเฉลี่ยในการตรวจวัดที่ใช้คนปีนขึ้นไปวัด
โหลดหม้อแปลงไฟฟ้าคิ ด เป็น 2.86 เท่ า  ตรงตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ และ 3) ความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อ
เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi โดย
ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ : เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าวาย , 
ฟาย, สมาร์ทโฟน  

Abstract 
      This objectives of this research were 1)  to 
design and develop Transformer load 
measurement via Wi- Fi and display on 
smartphone.  2)  to evaluate the efficiency of a 
transformer load measurement, and 3)  to study 
the opinions of Transformer load measurement 
users.  The structural design consisted of a 
modified clamp meter with an adjustable 
insulated handle includung Endoscope camera, 
Wi- Fi transmission kit connected to the Inskam 
application, displayed on the screen of the 
smartphone.  The data were analyzed by using 
statistics such as Percentage, Mean, and Standard 
Deviation.  The results of the research showed 
that 1) due to the modern technology in use, this 
was safer, more convenient to used and 
shortened operating times.  According to the 
expert’s opinions, the quality assessments were 
at the highest level. 2)  The efficiency of the 
transformer load measurement was developed in 
2 cases.  It was found that the average measured 
from the transformer load meter was accurate 
and precise, and the average time of using the 
transformer load measurement in all 3 phases 
was 2. 86 times, less than the average time of 
measurement that people climb to measure the 
transformer load. 3)  The overall opinion of the 

กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้ำผ่ำน Wi-Fi 
 แสดงผลด้วยสมำร์ทโฟน 

Development and Efficiency of a Transformer Load Measurement 
 Via Wi-Fi Display by Smart Phone 
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users toward the transformer load measurement 
via Wi-Fi is at the highest level.

Keywords: transformer load measuring 
  Instrument, Wi-Fi, Smart Phone 

1. บทน ำ
หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ถือว่าเป็นเครื่องกล

ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ในการส่งผ่านพลังงานจากวงจรไฟฟ้า
หนึ่งไปยังอีกวงจรโดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า 
โดยปกติจะใช้เช่ือมโยงระหว่างระบบไฟฟ้าแรงสูงและ
ไฟฟ้าแรงต่ า ที่สามารถเปลี่ยนขนาดแรงดันไฟฟ้าหรือ
ขนาดของกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบและ
ใช้งาน ดังนั้นหม้อแปลงจึงเป็นอุปกรณ์หลักในระบบส่ง
ก าลังไฟฟ้าที่ใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้า 
โดยสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ให้เพิ่มขึ้น 
เรียกว่า “Step up Transformer” และให้ลดลงเรียกว่า 
“Step down Transformer” แต่ไม่ได้เปลี่ยนก าลังไฟฟ้า 
( Power; Watt) แ ล ะ ค ว า ม ถี่  ( Frequency; Hz)                
หม้อแปลงไฟฟ้ายังเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีราคาสูงที่สุดใน
ระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า การแบ่งประเภทหม้อแปลงตาม
เฟสของระบบไฟฟ้าที่ใช้ ได้แก่ 1) หม้อแปลงไฟฟ้าเฟส
เดียว (Single Phase Transformer) ใช้กับระบบไฟฟ้า 
1 เฟส 3 สาย และ 2) หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส (Three 
Phase Transformer) ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 
ทั้งนี้ หม้อแปลงไฟฟ้าถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่น าพลังงาน
ไฟฟ้ามาใช้งานกับทุกธุรกิจ ในการเลือกใช้หม้อแปลง
ไฟฟ้าแต่ละครั้งจ าเป็นต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด รวมทั้งต้อง
ดูแลรักษาสภาพการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้าอย่าง
สม่ าเสมอ เพราะหากธุรกิจเกิดการสะดุดอันเนื่องมาจาก
การช ารุดของหม้อแปลงไฟฟ้านั้น อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างมาก 
 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในระบบ
การส่งจ่ายระบบไฟฟ้าอย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้อง
ดูแลระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าที่ต้องอาศัยหม้อแปลงไฟฟ้า
เป็นหัวใจในการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้า (Voltage)              
ที่จ่ายให้กับผู้ใช้งาน ปัจจุบันในการท างานของพนักงาน
การไฟฟ้า มีความยากล าบากในการปฏิบัติงาน เช่น การ
ปีนขึ้นไปวัดโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้าในแต่ละครั้ง จะเจอ
กิ่งไม้ที่มีอุปสรรคต่อการวัดโหลด หรือเสาต้นหม้อแปลง
อยู่บริเวณกลางทุ่งนา ป่า ริมน้ า ท่ีมีอุปสรรคในการปฏิบัติ

งานวัดปริมาณกระแสและแรงดันไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โดยที่ผ่านมาจะปฏิบัติงานโดยวิธีปีน เสาไฟฟ้าวัด
ในขณะที่จ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน 
และใช้เวลาในการปฏิบัติจนท าให้เกิดความล่าช้าในการ
แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้งานได้ปกติ  
จากการศึกษารูปแบบแนวทางในการแก้ไขปัญหาพบว่าที่
ผ่านมา ษิรากร ซีโฮ่ และคณะ (2558) ได้ศึกษาการวัด
กระแสไฟฟ้าจาก Current Transformer ที่สร้างขึ้นเทียบ 
กับดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ในขณะที่ ชัยยศ นิยมไทย 
และคณะ (2560) ได้พัฒนาเครื่องมือวัดโหลดสั่งการด้วย
รีโมท รวมทั้ง วิทยาลัยการอาชีพประเหลียน (2560) ก็ได้
พัฒนาอุปกรณ์วัดโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยประยุกต์
ดัดแปลงแคล้มป์ออนมิเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาในปีนเสาไฟฟ้า
ในขณะวัดโหลดเพื่อป้องกันอันตราย เกิดความสะดวก 
ปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า
ยังมีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถพัฒนารูปแบบที่ช่วย
ให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานมากยิ่ งขึ้น โดย
ค านึงถึงการใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วในการท างาน 
ลดความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่น กล้องจับภาพ
พร้อมชุดกระจายสัญญาณ ผ่าน Wi-Fi เช่ือมโยงสัญญาณ
กับแอพพลิเคช่ันที่เหมาะสมมาจับคู่เพื่อแสดงผลการ
ตรวจวัดโหลดหม้อแปลงแสดงผลด้วยสมาร์ทโฟนได้ทันที 
ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าสามารถน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และตัดสินใจการปฏิบัติงานแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ และประเด็นที่ส าคัญอย่างยิ่ง หากสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ก็จะช่วยสร้างเสถียรภาพของ
ระบบการส่งจ่ายระบบไฟฟ้า (Stability of the power 
distribution system) และไม่เกิดผลกระทบกับผู้ใช้งาน 
(Consumer) ที่เกิดจากการผิดปกติของระบบส่งจ่าย
ไฟฟ้าทั้งในภาคครัวเรือน ธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 
 จากความส าคัญ ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจดังกล่าว 
ผู้ วิ จั ย เห็นว่ าควรพัฒนาต่อยอดวิธีการหรื อคิดค้น 
นวัตกรรมนี้ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานในการตรวจสอบ
สภาวะของโหลดที่หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติ เพิ่มความปลอดภัยให้
ผู้ปฏิบัติงาน และสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดมา
วิเคราะห์และตัดสินใจการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
เพื่อสร้างเสถียรภาพในการส่งจ่ายระบบไฟฟ้า และลด
ปัญหาผลกระทบให้แก่ผู้ใช้งานทั้งในภาคครัวเรือน ธุรกิจ
และอุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดวิธีการพัฒนา
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แก้ไขปัญหาในจุดนี้ โดยการออกแบบและสร้างเครื่อง
ตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ด้วยการใช้กล้องจับภาพ แบบไร้สาย พร้อม
กระจายสัญญาณ Wi-Fi แสดงผลผ่านแอพพลิเคช่ัน 
Inskam กับการแสดงผลบนหน้าจอของสมาร์ทโฟนได้
ทันท ีเพื่อใหเ้ป็นนวัตกรรมที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วใน
การปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง และได้รับข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์แก้ปัญหา และการตรวจสอบบาลานซ์โหลด 
(Balance Load) ของหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อระบบส่งจ่าย
ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
     2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจวัดโหลด 
หม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน 
     2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดโหลด 
หม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน 
     2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่อง
ตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วย
สมาร์ทโฟน 

3. ขอบเขตกำรวิจัย
      3.1 ขอบเขตด้านการพัฒนาออกแบบ คณะผู้วิจัยได้
ออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า
ผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน ที่มีประสิทธิภาพใน
การท างานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นนวัตกรรมที่ใช้งาน
ง่าย สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานโดยน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน รวมทั้งมีความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน ในการตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน 
Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน โดยมีการใช้ตัวกระจาย
สัญญาณ Wi-Fi เช่ือมโยงกับกล้องถ่ายภาพ Endoscope 
จับภาพค่าปริมาณทางไฟฟ้าที่วัดได้จากหน้าจอของ             
แคล้มป์มิเตอร์ โดยส่งผ่านแอปพลิเคชั่น Inskam แสดงผล
บนหน้าจอสมาร์ทโฟน ท าให้ทราบผลการตรวจวัดค่า
ปริมาณไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้ทันท ี 
      3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เช่ียวชาญด้าน
ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 
จ านวน 5 คน และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และผู้ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าภาคเอกชน จ านวน 
10 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ในการทดลองใช้งาน และแสดงความคิดเห็นที่
มีต่อเครื่องตรวจวัดโหลดฯ  

      3.3 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น 
คือ เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi 
แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟนที่พัฒนาขึ้น และตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าฯ 
(ความถูกต้องของผลการวัด และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจวัด) และความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่อง
ตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าฯ  
      3.4 ขอบเขตในด้านการทดสอบการท างานของ
เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผล
ด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อหาค่าประสิทธิภาพ ท าการทดสอบ
ทั้งหมด 2 กรณี คือ กรณีที่  1 ทดสอบความถูกต้อง 
แม่นย าจากผลที่วัดได้จากเครื่องตรวจวัดโหลดฯ ในช่วง
ระยะเวลา 15 วัน และกรณีที่ 2 ทดสอบระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติตรวจวัดโหลดโดยใช้เครื่องตรวจวัดโหลดฯ 

4. กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

5. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย
       ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ทด ล อ ง 
(experimental research) เพื่อหาประสิทธิภาพในการ 
ใช้งานเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi 
แสดงผลด้วยสมารท์โฟน ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยมีดังนี ้
       5.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า วิธี การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดโหลดหม้อแปลง
ไฟฟ้าที่ผ่ านมา และศึกษาอุปกรณ์ เทคโนโลยี ใหม่
ประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
       5.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาน ามาพิจารณาออกแบบ
เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผล

การใช้งานเครื่องตรวจ
วัดโหลดหม้อแปลง
ไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi 
แสดงผลด้วยสมาร์ท
โฟนที่พัฒนาขึ้น 

1. ประสิทธิภาพของ
เครื่องตรวจวัดโหลด
หม้อแปลงไฟฟ้าฯ

2. ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อ
เครื่องตรวจวัดโหลด
หม้อแปลงไฟฟ้าฯ
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ด้วยสมาร์ทโฟน พิจารณาในด้านรูปแบบ วิธีการ และการ
ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการใช้งานมากท่ีสุด  
       5.3 ด าเนินการออกแบบเครื่องตรวจวัดโหลด           
หม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi โดยแสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน 
โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาและความคิด เห็นจาก
ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ด้านระบบการส่งจ่ายไฟฟ้า
และการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ามาออกแบบ ส าหรับ
โครงสร้างในส่วนท่ีใช้คล้องสายไฟฟ้าและส่วนด้ามที่ใช้ท่อ 
PVC ตามแนวคิดของวิทยาลัยการอาชีพประเหลียน 
(2560) เนื่องจากเป็นแนวคิดที่สะดวกต่อการเคลื่อนที่ของ
แคล้มป์เข้าคล้องและปลดแคล้มป์ออกจากสายไฟฟ้าที่ท า
การตรวจวัด และปรับเพิ่ม เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้งานร่วมกัน รวมทั้งค านึงถึงงบประมาณในการ
จัดท ารูปแบบกะทัดรัด ใช้งานง่ายและการบ ารุงรักษา 
โดยได้ก าหนดการประเมินคุณภาพของเครื่องตรวจวัด
โหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน 
จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านกลไกการ
ท างาน และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพ เมื่อด าเนินการจัดท า
และทดลองการท างานเสร็จสิ้น         

ภำพที่ 1 ภำพจ ำลองโครงสร้ำงเคร่ืองตรวจวัดโหลด 
 หม้อแปลงไฟฟ้ำผ่ำน Wi-Fi โดยแสดงผล 
 ด้วยสมำร์ทโฟน  

       5.4 ด าเนินการจัดท าเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลง
ไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน ตามแบบที่
ก าหนดไว้ อุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบด้วย ดิจิทัลแคล้มป์

มิเตอร์ ชุดส่งสัญญาณ WI-FI พร้อมกล้อง Endoscope 
8mm แบบเลนส์ HD 720P ชนิดไร้สาย endoscopio 
IP67 กันน้ า borescope ส าหรับสมาร์ทโฟน ท่อ PVC  
       ส าหรับท าด้ามต่อกับไม้ชักฟิวส์ปรับระยะได้ และใช้
ท าส่วนที่ดัดแปลงกับส่วนแคล้มป์คล้องสายไฟฟ้า และ
ติดตั้งแอปพลิเคช่ัน Inskam ส าหรับรับสัญญาณ Wi-Fi 
ภาพที่ได้จากกล้อง Endoscope มาแสดงผลบนหน้าจอ
ของสมาร์ทโฟน ดังแสดงในภาพที่ 2 และภาพท่ี 3 

ภำพที่ 2 โครงสร้ำงเคร่ืองมือตรวจวัดโหลดฯ 

ภำพที่ 3  ชุดเคร่ืองมือตรวจวัดโหลดหม้อแปลงที่สร้ำงขึน้ 

       5.5 ทดลองการท างานเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อ
แปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน และ
ปรับปรุงแก้ไข และทดลองใช้งานจริง บันทึกข้อมูล และ
ความคิดเห็นของผู้ ใช้งานที่มีต่อเครื่องตรวจวัดโหลด         
หม้อแปลงไฟฟ้าฯ ดังแสดงในภาพที่ 4 และภาพท่ี 5  

กล้องถ่ายภาพ 
Endoscope 
ไร้สาย 
พร้อมชุดกระจาย
สัญญาณ Wi-Fi 

ด้ามท่อ 
PVC ที่ใช้
สวมต่อกับ 
ไม้ชักฟิวส์ 

ท่อ PVC ที่ดัดแปลงให้
เคลื่อนคล้องสายไฟฟ้าได้ง่าย 

ดิจิทัล 
แคล้มป์มิเตอร์ 
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ภำพที่ 4 กำรทดลองใช้งำนเคร่ืองตรวจวัดโหลด 
                  หม้อแปลงไฟฟ้ำผ่ำน Wi-Fi แสดงผล 
                  ด้วยสมำร์ทโฟน 
 

       5.6 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา และทดลอง
ใช้งานจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน  
       5.7 จัดท ารายงานการสร้างและผลใช้งาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพที่ 5 กำรแสดงผลกำรตรวจวัดโหลด 
                      หม้อแปลงไฟฟ้ำผ่ำน Wi-Fi   
                      บนหน้ำจอของสมำร์ทโฟน 

6. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
6.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ เครื่อง

ตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วย
สมาร์ทโฟน ที่พัฒนาขึ้น 
       6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู มีดังนี ้

6.2.1 แบบบันทึกข้อมูลการท างานของเครื่อง 
ตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วย
สมาร์ทโฟน  

6.2.2 แบบประเมินคุณภาพเครื่องวัดโหลดหม้อ
แปลงไฟฟ้าฯ โดยผู้ เ ช่ียวชาญ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) 
มีประเด็นประเมิน 3 ด้าน ได้แก่การออกแบบ กลไกการ
ท างาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
           6.2.3 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นผู้ใช้งานที่
มีต่อเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi 
แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน โดยผู้ใช้งาน เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท 
(Likert) มีประเด็นข้อค าถาม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปแบบ
และโครงสร้าง ด้านการน าไปใช้ และด้านการใช้ประโยชน์
และคุณค่า ทั้งนี้ การก าหนดความหมายคะแนนของ
ตัวเลือกในแบบประเมินแต่ละข้อ ดังนี้  (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 
2557: 65) ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก ระดับคะแนน  
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง ระดับคะแนน 2 หมายถึง 
เห็นด้วยน้อยระดับคะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
7. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
      7.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจวัด
โหลดหม้อแปลงไฟฟ้าและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามา
ข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนออกแบบ รวมทั้งน าข้อคิดเห็น 
จากผู้ เ ช่ียวชาญมาพิจารณาด าเนินการ และจัดท า
เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าฯ จนเสร็จสิ้น  
      7.2 ท าการทดลองการท างานเครื่องตรวจวัดโหลด
หม้อแปลงไฟฟ้าฯ เพื่อหาประสิทธิภาพ (ความถูกต้อง 
ความเที่ยงตรงของผลการวัด และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจวัด) โดยท าการทดสอบมี 2 กรณี คือ  
         กรณีที่1 ทดสอบความถู ก แม่ นย า โ ด ยกา ร
เปรียบเทียบผลการวัดค่าที่วัดได้จากเครื่องตรวจวัดโหลด
หม้อแปลงไฟฟ้าฯ กับค่าที่ได้จากเครื่องมือวัดโหลด H/L 
Voltage Clamp Meter ใน ร ะ ยะ เ ว ล า 1 5  วั น  เ พื่ อ
พิจารณาผลการวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้ออกมาแต่ละเฟส 
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และน ามาเปรียบเทียบผลในแต่ละครั้ง ว่ามีปริมาณของ
กระแสไฟฟ้าที่คงที่ มากน้อยอย่างไร น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
        กรณีที่ 2 ทดสอบหาค่าระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตรวจวัดเสร็จสิ้น โดยเปรียบเทียบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างใช้เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลง
ไฟฟ้าฯ กับการตรวจวัดที่ใช้คนปีนขึ้นไปวัดโหลดหม้อ
แปลงไฟฟ้า ทดลองตรวจวัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส จ านวน 
10 ครั้ง ที่หม้อแปลงไฟฟ้าตัวเดียวกัน น าผลมาพิจารณา
ว่าระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไร ท าการ
บันทึกข้อมูล และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
       7.3 เก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้งานทีม่ีต่อเครื่อง
ตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วย
สมาร์ทโฟน และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

8. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้
       เมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และวิเคราะห์ข้อมูลประเมินคุณภาพของ
เครื่องตรวจวัดโหลดฯ โดยผู้เช่ียวชาญ และความคิดเห็น
ของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า
ผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน นั้นพิจารณาใช้เกณฑ์
การแปลผลค่าเฉลี่ยแบบประเมิน จัดช่วงคะแนน ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49, 1.50-2.49, 2.50-3.49, 
3.50-4.49, 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับ น้อย
ที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด ตามล าดับ  

9. ผลกำรวิจัย
      9.1 ผลการพัฒนาในด้านการออกแบบ คือ การน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน รวมทั้งเพิ่มความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยการออกแบบและสร้าง
เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผล
ด้วยสมาร์ทโฟน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน ใช้งานได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว โดยการเลือกใช้ชุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi 
เช่ือมโยงกับกล้องถ่ายภาพ Endoscope แบบไร้สายเพื่อ
จับภาพค่าปริมาณทางไฟฟ้าที่วัดได้จากหน้าจอของแค
ล้มป์มิเตอร์ โดยส่งผ่านแอปพลิเคช่ัน Inskam ที่ติดตั้งเพื่อ
รับสัญญาณและแสดงผลบนหน้าจอของสมาร์ทโฟน ท าให้
ทราบผลการตรวจวัดค่าปริมาณไฟฟ้าทันที ทั้งนี้ การใช้ตัว
กล้องถ่ ายภาพ Endoscope ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด 
น้ าหนักเบา กันน้ าได้ เป็นแบบไร้สายเช่ือมต่อสัญญาณ 

Wi-Fi แอปพลิ เคช่ัน Inskam แสดงผลบนจอสมาร์ท
โทรศัพท์  ท าให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยผล
การประเมินคุณภาพตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องตรวจวัด 
  โหลดหม้อแปลงไฟฟ้าฯ ตามความคิดเห็นของ 
 ผู้เชี่ยวชาญ 

รำยกำรประเมิน X S.D. 
ระดับ 
ควำม
คิดเห็น 

1. ด้ำนกำรออกแบบ
1.1 ออกแบบรูปร่างไดเ้หมาะสม 
     กับการใช้งาน 

4.60 0.55 มากที่สุด 

1.2 มีความแข็งแรงและทนทาน 4.40 0.55 มาก 
ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนท่ี 1 4.50 0.55 มำกที่สุด 

2. ด้ำนกลไกกำรท ำงำน
2.1 ชั้นตอนใช้งานง่ายและสะดวก 4.60 0.55 มากที่สุด 
2.2 ท างานได้แม่นย า รวดเร็ว 4.60 0.55 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนท่ี 2 4.60 0.55 มำกที่สุด 
3. ด้ำนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่
3.1 เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 4.40 0.55 มาก 
3.2 ใช้งานได้จริง สะดวกรวดเร็ว 4.80 0.45 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนท่ี 3 4.60 0.50 มำกที่สุด 
เฉลี่ยโดยรวม 4.57 0.53 มำกที่สุด 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของ
เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า ผ่าน Wi-Fi แสดงผล
ด้วยสมาร์ทโฟน ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ด้านกลไกการท างาน และด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นล าดับแรก รองลงมา ด้านการ
ออกแบบ ตามล าดับ 
      9.2 ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดโหลด
หม้อแปลงไฟฟ้าฯ โดยน าเสนอเป็น 2 กรณี ดังนี ้

กรณีที่ 1 ทดสอบความถูกต้อง แม่นย า โดยการ
เปรียบผลการวัดค่าที่วัดได้จากเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อ
แปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi กับค่าที่ได้จากเครื่องมือวัดโหลด 
H/L Voltage Clamp Meter ในช่วงระยะเวลา 15 วัน 
ดังแสดงผลในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าที่วัดได้จากเครื่อง 
 ตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi กับ 
  ค่าที่ได้จากเครื่องมือวดัโหลด H/L Voltage  
 Clamp Meter (ในระยะเวลา15 วัน)  

ช่วงเวลา / 
วันที่ 

ค่าที่ได้จากเครื่องมือวัดโหลด 
H/L Voltage Clamp 

Meter 

ค่าที่ได้จากเครื่องตรวจวัด
โหลดหม้อแปลงไฟฟ้า 

ผ่าน Wi-Fi  

เฟส  / แอมแปร ์(A) เฟส / แอมแปร์ (A) 
01/11/2020 

△250KVA 

A=30 B=17 C=23 A=30 B=18 C=23 

02/11/2020 

△160KVA 

A=10 B=9 C=2 A=10 B=9 C=2 

03/11/2020 

△160KVA 

A=53 B=52 C=60 A=53 B=52 C=61 

04/11/2020 

△250KVA 

A=41 B=33 C=53 A=41 B=33 C=53 

05/11/2020 

△160KVA 

A=121 B=101 C=64 A=121 B=101 C=64 

06/11/2020 

△100KVA 

A=1 B=11 C=5 A=1 B=11 C=5 

07/11/2020 

△160KVA 

A=8 B=13 C=12 A=8 B=13 C=12 

08/11/2020 

△160KVA 

A=2 B=3 C=1 A=2 B=3 C=1 

09/11/2020 

△160KVA 

A=10 B=17 C=4 A=10 B=17 C=3 

10/11/2020 

△160KVA 

A=1 B=2 C=1 A=1 B=2 C=1 

11/11/2020 
△1630KVA 

A=17 B=3 C=33 A=17 B=3 C=34 

12/11/2020 
△100KVA 

A=3 B=9 C=2 A=3 B=9 C=2 

13/11/2020 
△100KVA 

A=30 B=17 C=26 A=30 B=17 C=26 

14/11/2020 
△160KVA 

A=34 B=6 C=5 A=34 B=6 C=5 

15/11/2020 
△160KVA 

A=12 B=8 C=13 A=12 B=8 C=13 

ค่ำเฉลี่ย A= 
24.86 

B= 
20.06 

C= 
21.60 

A= 
24.86 

B= 
20.14 

C= 
21.46 

        จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยที่วัดได้จากเครื่อง
ตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าฯ กับค่าเฉลี่ยที่วัดได้
เครื่ องมือวัดโหลด H/L Voltage Clamp Meter มีค่า

ใกล้เคียงกัน ทั้งเฟส A เฟส B และเฟส C และยังพบว่ามี
ค่าที่วัดในบางวัน บางเฟสที่มีค่าแตกต่างกัน  
     กรณีที่  2  ทดสอบหาค่ าระยะเวลา ที่ ใ ช้ ในการ
ปฏิบัติงานตรวจวัด โดยเปรียบเทียบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างการใช้เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลง
ไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน กับการตรวจวัด
ที่ใช้คนปีนขึ้นไปวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า ดังแสดงผลใน
ตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการ 
 ตรวจวัดโหลดหม้อแปลงฟ้า ระหว่างการใช้ 
 เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน  
 Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน กับการตรวจ 
 วัดทีใ่ช้คนปีนข้ึนไปวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า 

ครั้งที่ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจวัด (นาที) 
การใช้เครื่องตรวจวัด
โหลดหม้อแปลงไฟฟา้

ผ่าน Wi-Fi ฯ 

การตรวจวัดที่ใช้คน
ปีนขึ้นไปวัดโหลด 
หม้อแปลงไฟฟ้า 

1 3 11 
2 6 14 
3 5 15 
4 5 12 
5 4 10 
6 5 11 
7 3 12 
8 4 13 
9 4 12 
10 3 10 

เวลาเฉลี่ย 4.20 12.00 

      จากตารางที่  3  พบว่า  เวลา เฉลี่ ยจากการใ ช้
เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผล
ด้วยสมาร์ทโฟน วัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าครบทั้ง 3 เฟส 
เสร็จสิ้น น้อยกว่าเวลาเฉลี่ยในการตรวจวัดที่ใช้คนปีนขึ้น
ไปวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า คิดเป็นเวลาในการตรวจวัด
น้อยกว่าเป็น 2.86 เท่า เมื่อเปรียบกับเวลาเฉลี่ยจากการ
ปฏิบัติตรวจวัดที่ใช้คนปีนขึ้นไปตรวจวัดโหลดหม้อแปลง
ไฟฟ้า  
      9.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อ
เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผล
ด้วยสมาร์ทโฟน ดังแสดงผลในตารางที่ 4 
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ตารางที ่ 4 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งาน 
 ทีม่ีต่อเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า 
 ผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน 

รำยกำรประเมิน X S.D. 
ระดับ 
ควำม
คิดเห็น 

1. ด้ำนรูปแบบและโครงสร้ำง
1.1 ออกแบบระบบการท างานได้เหมาะสม 4.60 0.52 มากที่สุด 
1.2 รูปร่างมีความแข็งแรงและทนทาน 4.70 0.48 มากที่สุด 
1.3 ขนาดและองค์ประกอบของชิ้นงาน 
     มีความเหมาะสม 

4.50 0.53 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนท่ี 1 4.60 0.51 มำกที่สุด 

ตำรำงที่  4 (ต่อ) 

รำยกำรประเมิน X S.D. 
ระดับ 
ควำม
คิดเห็น 

2. ด้ำนกำรน ำไปใช้
2.1 ขั้นตอนการใช้งานง่ายและสะดวก 4.50 0.71 มากที่สุด 
2.2 ดูแลรกัษาได้ง่าย 4.40 0.70 มาก 
2.3 มีความปลอดภัยตอ่การใช้งาน 4.60 0.52 มากที่สุด 
2.4 มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับงบประมาณ 4.60 0.52 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนท่ี 2 4.53 0.61 มำกที่สุด 
3. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และคุณค่ำ
3.1 สามารถใช้งานและแก้ไขปัญหาได้จริง 4.60 0.52 มากที่สุด 
3.2 เป็นนวตักรรมที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ 4.40 0.52 มาก 
3.3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย 4.70 0.48 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนท่ี 3 4.57 0.51 มำกที่สุด 
เฉลี่ย 4.56 0.56 มำกที่สุด 

   จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า ผ่าน 
Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านรูปแบบ
และโครงสร้าง เป็นล าดับแรก รองลงมา ด้านการใช้
ประโยชน์และคุณค่า และด้านการน าไปใช้ ตามล าดับ  

10. สรุปผลกำรวิจัย
ผลการวิจัยทีไ่ด้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย มีดังนี้
10.1 ผลการพัฒนาเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลง

ไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน ในครั้งนี้ มีการ
ออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยให้

ผู้ที่ ใ ช้งานมีความสะดวกขึ้น  ลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ง่ายต่อการใช้งาน และความปลอดภัยก็เพิ่มขึ้น 
โดยมีผลการประเมินคุณภาพของเครื่องตรวจวัดโหลด
หม้อแปลงไฟฟ้า ผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน 
ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 10.2 ผลของประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดโหลด
หม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟนที่
พัฒนาขึ้นนี้ จากการทดสอบ 2 กรณี โดยในกรณีที่ 1
ค่าเฉลี่ยที่วัดได้จากเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าฯ 
กับค่า เฉลี่ยที่ วัดได้ เครื่ องมือวัดโหลด H/L Voltage 
Clamp Meter มีค่าใกล้เคียงกัน ทั้งเฟส A เฟส B และ
เฟส C และยังพบว่ามีค่าที่วัดในบางวัน บางเฟสที่มีค่า
แตกต่ างกัน  และกรณีที่  2  เ วลาเฉลี่ ยจากการใ ช้
เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผล
ด้วยสมาร์ทโฟน วัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าครบทั้ง 3 เฟส 
เสร็จสิ้น น้อยกว่าเวลาเฉลี่ยในการตรวจวัดที่ใช้คนปีนขึ้น
ไปวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า คิดเป็นเวลาในการตรวจวัด
น้อยกว่าเป็น 2.86 เท่า เมื่อเปรียบกับเวลาเฉลี่ยจากการ
ปฏิบัติตรวจวัดท่ีใช้คนปีนข้ึนไปตรวจวัดโหลดฯ 
   10.3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อ
เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า ผ่าน Wi-Fi แสดงผล
ด้วยสมาร์ทโฟน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านรูปแบบและ
โครงสร้าง เป็นล าดับแรก รองลงมา ด้านการใช้ประโยชน์
และคุณค่า และด้านการน าไปใช้ ตามล าดับ 

11. อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย

ผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี ้
     11.1 จากผลการพัฒนาเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อ
แปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟนในครั้งนี้ 
มีการออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่
ช่วยให้ผู้ที่ใช้งานมีความสะดวกขึ้น ใช้ระยะเวลาก็ลดลง 
ง่ายต่อการใช้งาน และความปลอดภัยก็เพิ่มขึ้นด้วย โดย
ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องตรวจวัดโหลดฯ โดย
ผู้เช่ียวชาญ โดยภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้งนี้เพราะผลงานนี้เป็นความแตกต่างจากแบบเดิมที่เคย
จัดท าขึ้นโดย ษิรากร ซีโฮ่ และคณะ (2558) ได้ศึกษาการ
วัดกระแสไฟฟ้าจาก Current Transformer ที่สร้างขึ้น
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เทียบกับดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ชัยยศ นิยมไทย และคณะ 
(2560) ได้พัฒนาเครื่องมือวัดโหลดสั่งการด้วยรีโมท ใช้กับ
การไฟฟ้าจังหวัดสระบุรีและวิทยาลัยการอาชีพ          ประ
เหลียน (2560) สุทธิลักษณ จูเสง และคณะ (2561)  ก็ได้
พัฒนาชุดวัดโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยประยุกต์
ดัดแปลงแคล้มป์ออนมิเตอร์ เพื่อใช้แก้ปัญหาในปีนเสา
ไฟฟ้าในขณะวัดโหลดเพื่อป้องกันอันตราย เกิดความ
สะดวก ปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติ งาน  รวมทั้ งมีการ
ประยุกต์ใช้กล้องจับภาพผลการวัดโหลด แต่อย่างไรก็ตาม
ข้อแตกต่างที่พัฒนาขึ้นก็คือ การพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์
โดยค านึงถึงน้ าหนัก ขนาดกะทัดรัด แอปพลิเคช่ันที่
เลือกใช้ส าหรับการแสดงผลที่เช่ือมโยงกับกล้องจับภาพที่
ความเหมาะสม แบบชนิดไร้สาย กันน้ าได้ งบประมาณใน
การจัดท า สะดวดรวดเร็วในการปฏิบัติงานตรวจวัดโหลด 
และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดโหลดหม้อ
แปลงไฟฟ้า  
    11.2 จากผลของประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัด
โหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน
ที่พัฒนาขึ้นนี้  จากการทดสอบ 2 กรณี โดยในกรณีที ่
1 ค่าเฉลี่ยที่วัดได้จากเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า
ผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน กับค่าเฉลี่ยที่วัดได้
เครื่ องมือวัดโหลด H/L Voltage Clamp Meter มีค่า
ใกล้เคียงกัน ทุกเฟส ทั้งเฟส A เฟส B และเฟส C และยัง
พบว่ามีค่าที่วัดในบางวัน และบางเฟสที่มีค่าแตกต่างกัน 
ทั้งนี้การพิจารณาถึงความถูกต้อง ความแม่นย าของเครื่อง
ตรวจวัดโหลดฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้ถือว่าอยู่ ในระดับที่ดี  
สามารถน าไปใช้งานได้จริง และไม่ส่งผลกระทบต่อการน า
ผลการตรวจวัดโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อวิเคราะห์
สภาพปัญหาของระบบส่งจ่ายไฟฟ้าไปยังผู้บริ โภค 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยาลัยการอาชีพประ
เหลียน (2560) สุทธิลักษณ จูเสง และคณะ (2561) ชัยยศ 
นิยมไทย และคณะ (2560) ที่พัฒนาชุดวัดโหลดหม้อ
แปลงไฟฟ้าที่มีความถูกต้อง ความแม่นย าในการวัดโหลด
หม้อแปลงไฟฟ้าเช่นกัน และกรณีที่  2 การทดสอบ
ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า
เสร็จสิ้น พบว่า เวลาเฉลี่ยจากการใช้เครื่องตรวจวัดโหลด
หม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟนวัด
โหลดหม้อแปลงไฟฟ้าครบทั้ง 3 เฟส เสร็จสิ้น น้อยกว่า
เวลาเฉลี่ยในการตรวจวัดที่ใช้คนปีนขึ้นไปวัดโหลดหม้อ
แปลงไฟฟ้า คิดเป็นเวลาในการตรวจวัดน้อยกว่าเป็น 2.86 
เท่า เมื่อเปรียบกับเวลาเฉลี่ยจากการปฏิบัติตรวจวัดที่ใช้

คนปีนขึ้นไปตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งนี้การใช้
เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้  
สามารถช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจวัดโหลด
ได้จริง สะดวกรวดเร็วในการรับผลการตรวจวัดจากเครื่อง
ตรวจวัดโหลดฯ ท่ีติดตั้งชุดส่งสัญญาณ WI-FI พร้อมกล้อง 
Endoscope แ บ บ เ ล น ส์  HD 7 2 0 P ช นิ ด ไ ร้ ส า ย 
endoscopio ที่ส่งสัญญาณ Wi-Fi เป็นภาพค่าที่วัดได้จาก
จอมาตรวัดของดิจิทัลแคล้มป์มิเตอร์มาแสดงบนหน้าจอ
ของสมาร์ทโฟน ซึ่งติดตั้งแอปพลิเคช่ัน Inskam ไว้แล้ว 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจวัดโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้าไป
วิเคราะห์สภาพปัญหาของระบบส่งจ่ายไฟฟ้าได้ทันที        
     10.3 จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่
มีต่อเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi 
แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการ
ใช้งานโดยรวม และทุกรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งใน
ด้านรูปแบบและโครงสร้าง ด้านการใช้ประโยชน์และ
คุณค่า และด้านการน าไปใช้ เนื่องสามารถน าไปใช้งานได้
จริง ใช้ระยะเวลาในการตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า
น้อยกว่าเฉลี่ยถึง 2.68 เท่า เมื่อเทียบกับการปฏิบัติ
ตรวจวัดแบบเดิม รวมทั้งปลอดภัยกว่าวิธีการเดิม โดยไม่
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน สามารถอ่าน
ค่าโหลดได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นส่งผลให้การปฏิบัติงาน
รวดเร็วขึ้น สามารถน าผลการตรวจวัดไปวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ทันที ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพ
ของระบบส่งจ่ายระบบไฟฟ้า (Stability of the power 
distribution system) และไม่เกิดผลกระทบกับผู้ใช้งาน 
(Consumer) ที่ เกิดจากการผิดปกติของระบบส่งจ่าย
ไฟฟ้าทั้งในภาคครัวเรือน ธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 
อย่างไรก็ตามมีประเด็นข้อเสนอแนะที่ต้องพจิารณาพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป เช่น การเพิ่มความอเนกประสงค์มากยิ่งข้ึน
ในการใช้งาน และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
ความคุ้มค่ามากท่ีสุด 
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11. ข้อเสนอแนะ
11.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งน้ี
     11.1.1 เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า

ผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วยสมาร์ทโฟนที่พัฒนาขึ้น ยังต้อง
พัฒนาความอเนกประสงค์ในการใช้งานมากขึ้น เช่น การ
บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ  และเพิ่มความสามารถในการ
ตรวจสอบปัจจัยที่ส าคัญอื่น ๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้าได้  

    11.1.2 อุปกรณ์ที่น ามาใช้พัฒนาเครื่องตรวจวัด
โหลดหม้อแปลงไฟฟ้าฯ ในครั้งนี้ ยังสามารถปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมในการใช้งานได้ โดยพิจารณาจาก
งบประมาณ ความสามารถของอุปกรณ์เทคโนโลยี ซึ่งมีผล
ต่อความถูกต้อง ความแม่นย า ตามแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น  

  11.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
      ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการพิจารณาองค์ประกอบ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการการตรวจสอบสภาพการท างานของ
หม้อแปลงไฟฟ้า และมิติการตรวจสอบด้านอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาพิจารณาออกแบบให้เครื่องตรวจวัด
สามารถใช้ตรวจสอบที่หลากหลายมิติ เช่น การบันทึก
ข้อมูลการวัด การตรวจการบาลานซ์โหลดได้ โดยค านึงถึง
ความถูกต้องเหมาะสม งบประมาณที่ไม่สูงมากเกินไป 
และมีความอเนกประสงค์ในใช้งานมากขึ้น 
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การพัฒนาเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง 
Development of Digital TV Amplifier 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องขยาย
สัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง เพื่อทดสอบการใช้งาน
เครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องขยายสัญญาณ
ดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
1) ศึกษาและออกแบบระบบการท างานของตัวเครื่อง
2) ด าเนินการสร้าง 3) ทดสอบการใช้งานและแก้ไข
ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 4) การทดสอบ
คุณภาพด้วยเครื่องวิ เคราะห์สเปกตรัมในการวัดค่า
สัญญาณตามมาตรฐานของสัญญาณดิจิทัลทีวี ของ กสทช.  
5) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยผ่าน
กระบวนการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
6) น าแบบสอบถามความพึงใจในการใช้งานเครื่องขยาย
สัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่องมาใช้กับกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่  เครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง 
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้เครื่องขยายสัญญาณ
ดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า เครื่อง
ขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่องสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับอุปกรณ์แยกช่องที่มีอยู่
เดิมคิดเป็นร้อยละ 155 ค่าที่วัดได้ของ Power, C/N, 
MER, LM และค่า BER เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ 2  ผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4. 64, 
SD.= 0. 48) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค าส าคัญ : เครื่องขยาย, แยกช่อง, ดิจิทัลทีวี     

Abstract 
The objectives of this research were to 

develop, evaluate and study the level of users' 
satisfaction toward the Digital TV Amplifier 
Separate Channel. The sample consisted of 10 
electronics teachers and 10 second-year students 
in Electronics Technology (Continuing Program) in 
Ratchaburi Technical College by using a purposive 
sampling. The research instrument used to 
collect data was a satisfaction evaluation form of 
using the Digital TV Amplifier. Data was analyzed 
by means and standard deviation. 

The results of this research revealed that: 
1) measurements of power, C/N, MER, LM, and
BER compared to the standard of values that 
passed, and 2) the satisfaction of the sampling 
group towards the Digital TV Amplifier Separate 
Channel had an average at high level (�̅� = 4.64 , 
S.D.= 0.48). 

Keyword : Amplifier, Separate channel, Digital TV 

1. บทน า
       ในอดีตระบบทีวีพื้นฐานของประเทศไทยมีการแพร่
ภาพส่งสัญญาณออกอากาศครั้งแรกในปี พ.ศ. 2498 เป็น
การแพร่ภาพส่งสัญญาณภาคพื้นดินในระบบอนาล็อก 
ต่อมาเมื่อวันที่  1 เมษายน 2557 ประเทศได้ มีการ
พัฒนาการแพร่ภาพส่งสัญญาณออกอากาศเป็นระบบ
ดิ จิ ทั ล ที วี  ( DVB-T2 : Digital Video Broadcasting 
Terrestrial 2) ในการรับชมทีวีภายในบ้านสามารถท าได้
โดยการติดตั้งเสาอากาศแบบดิจิทัลทีวีที่ ได้ออกแบบ
รองรับการใช้งานความถี่ย่าน UHF น าสัญญาณที่รับได้ต่อ
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เข้ากับกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวีที่รองรับระบบ DVB-T2 
และต่อเข้ากับเครื่องรับทีวีก็สามารถรับชมช่องรายการได้
ครบทุกช่อง ในการเปลี่ยนระบบทีวีจากอนาล็อกเป็นแบบ
ดิจิทัลนั้นได้มีการเปลี่ยนความถี่ที่ใช้ในการแพร่สัญญาณ
ให้สูงขึ้นด้วยเป็นผลให้ได้ระยะทางในการแพร่กระจาย
คลื่นที่ลดลง ในการส่งสัญญาณจึงประสพปัญหาในเรื่อง
ของความแรงและคุณภาพของสัญญาณ ในแต่ละ
ช่องสัญญาณความถี่ เมื่อส่ งสัญญาณไปถึงเครื่องรับ
สัญญาณจะได้ค่าความแรงของสัญญาณที่ไม่เท่ากันเมื่อน า
สัญญาณทีวีแบบดิจิทัลนี้ไปใช้งานในระบบทีวีรวมใน
อาคารสูงเช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์ หอพัก 
ฯลฯ จะใช้ระบบทีวีรวม (MATV : Master Antenna 
Television) รับสัญญาณจากเสาอากาศดิจิทัลทีวีเพียง 
1 ชุด ต่อเข้ากับเครื่องขยายสัญญาณ โดยปกติจะขยาย
แบบเปิ ดย่ านความถี่  (Wide Band Amplifier) แล้ ว
กระจายสัญญาณไปยังเครื่องรับสัญญาณของทุกห้อง ซึ่งมี
ความถี่ที่รับสัญญาณ 5 ความถี่ จะมีขนาดความแรงของ
สัญญาณไม่เท่ากัน ช่องสัญญาณความถี่ใดที่มีความแรง
ของสัญญาณต่ าจะท าให้ทีวีไม่สามารถรับชมรายการได้ 

ในระบบการสื่อสารด้านการแพร่สัญญาณทีวีมี
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมและก ากับดูแลโดยส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการจัดประชุม
ผู้ประกอบการที่มีความช านาญด้านการรับสัญญาณทีวีที่
ให้บริการในระบบเคเบิ้ลทีวีมีข้อสรุปเป็นกรอบมาตรฐาน
ขึ้นเพื่อในการก าหนดมาตรฐานในการใช้งาน  
       จากความเป็นมาของปัญหาผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง ขึ้นมา 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของ กสทช. (2557). ที่เกี่ยวกับค่าที่
จ าเป็นต่อการวัดสัญญาณดิจิทัลทีวี เพื่อแก้ปัญหาในการ
ปรับความแรงของสัญญาณในแต่ละความถี่ให้มีระดับ
ความแรงของสัญญาณที่เท่ากัน โดยสามารถท าการปรับ
ขนาดความแรงของสัญญาณในแต่ละช่องความถี่แบบ
แยกกันได้อย่างอิสระ และสามารถรองรับสัญญาณดิจิทัล
ทีวีจากแหล่งอื่นเข้ามารวมในระบบเพื่อน ามาขยาย
สัญญาณส่งเข้าโครงข่ายระบบทีวีรวมได้ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
       2.1  เพื่อพัฒนาเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบ
แยกช่อง 

       2.2  เพื่อทดสอบคุณภาพสญัญาณของเครื่องขยาย
สัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง 
       2.3  เพื่อหาความพึงพอใจจากการใช้งานเครื่อง
ขยายสญัญาณดิจิทลัทีวีแบบแยกช่อง 

3. สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานของการศึกษาครั้งน้ี มดีงันี ้
3.1 เครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง

สามารถปรับสัญญาณดิจิทัลทีวีในระบบทีวีรวม ให้มีความ
แรงของสัญญาณให้เท่ากัน และรองรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
จากแหล่งอ่ืนเข้ารวมในระบบได้สูงสุด 2 ช่องอินพุต   

3.2 มีผลทดสอบคุณภาพสัญญาณของเครื่อง
ขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของการวัดระดับค่าสัญญาณดิจิทัลทีวี ของ กสทช. 

3.3 ความพึงพอใจจากการใช้งานเครื่องขยาย
สัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่องมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
4.1 การพัฒนาเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบ

แยกช่อง ผู้วิจัยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ วัลลภ จันทร์
ตระกูล,(2559) ซึ่งมีกระบวนการ 9 ขั้นตอนแต่ผู้วิจัยใช้
กระบวนการเพียง 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
2) วิเคราะห์และตัดสินใจ 3) ก าหนดอุปกรณ์ 4) สร้าง
ต้นแบบและตรวจสอบ 5) ทดลอง 6) ปรับปรุง 

4.2 น าเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่องที่
พัฒนาขึ้น ไปประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานของ 
กสทช. โดยผู้เชียวชาญจากสถานประกอบการ 

4.3 น าเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่องที่
พัฒนาขึ้น ไปให้กลุ่มตัวอย่างใช้งานเพื่อประเมินความพึ่ง
พอใจในการใช้งาน 

5. วิธีด าเนินการวิจัย
5.1  การพัฒนาเครื่องขยายสญัญาณดิจิทลัทีวีแบบ

แยกช่อง มีขั้นตอนในการพัฒนาดงันี้ 
       5.1.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวงจรที่ใช้ในการรับ
และขยายสัญญาณดิจิทัลทีวี 

5.1.2 ออกแบบรูปแบบการท างานของเครื่อง โดย
เขียนออกมาในรูปแบบของบล็อกไดอะแกรม เพื่อก าหนด
ทิศทางการท างานของตัวเครื่อง ตามภาพท่ี 1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 แสดงบล็อกไดอะแกรมการท างานของ เคร่ือง
ขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง 

       จากภาพที่ 1 เมื่อรับสัญญาณจากสายอากาศดิจิทัล
ต่อใช้งานผ่านอินพุต ท าการขยายสัญญาณที่รับจากเสา
อากาศดิจิทัลให้มีความแรงในระดับหนึ่ง ผ่านตัวกรอง
สัญญาณความถี่ ในส่วนนี้จะท าการตัดสัญญาณความถี่ที่
ไม่ต้องการออกไป น าความถี่ที่ใช้งานในแต่ละ Mux ผ่าน
การบาลานซ์สัญญาณให้มีความแรงของสัญญาณที่เท่าๆ 
กัน ส่งผ่านตัวกรองสัญญาณความถี่อีกช้ัน เพื่อกรอง
ความถี่ที่ไม่ต้องการออกไป รวมถึงสามารถน าสัญญาณ
จากแหล่งอื่นเข้ามาผสมสัญญาณในระบบ และบาลานซ์
สัญญาณให้มีความแรงในระดับที่เท่าๆ กันกับสัญญาณ
จากเสาอากาศดิจิทัล และสัญญาณจากแหล่งอื่นได้  
จากนั้นท าการขยายสัญญาณให้มีคุณภาพในระดับที่
สามารถรับชมได้ ส่งออกเอาต์พุตเข้าสู่โครงข่ายสาย
ภายในอาคาร 
       สามารถใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบคุณภาพของ
สัญญาณที่รับจากเสาอากาศดิจิทัลได้  และสามารถ
ตรวจสอบจุดเอาต์พุตที่ผ่านการบาลานซ์สัญญาณของ
เครื่องขยายสัญญาณดิจิทัล ว่ามีคุณภาพเท่าไร รวมถึงมี
จุดรับสัญญาณความถี่ใน Mux 6 เพิ่ม เพื่อรองรับสัญญาณ
ความถี่ท่ีจะเพิ่มในอนาคต 

5.1.3 การออกแบบลายวงจรของตัวเครื่อง  ในการ
ออกแบบลายวงจรเพื่อจัดท าแผ่นปริ้นเพื่อประกอบกับ
เป็นเครื่องขยายสัญญานดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง โดยใช้โป
แกรม Protel 99SE เป็นเครื่องมือในการวาด ออกแบบ
และก าหนดจุดของลายวงจร ตามภาพที่ 2  

ภาพที่ 2 แสดงการออกแบบแผ่นลายวงจรของเคร่ือง
ขยายสัสญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง 

       5.1.4 น าแบบลายวงจรเพื่อจัดท าแผ่นปริ้นเพื่อ
ประกอบกับเป็นเครื่องขยายสัญญานดิจิทัลทีวีแบบแยก
ช่อง ไปจัดท าเป็นแผ่นปริ้นเพื่อรอการประกอบร่วมกับ
อุปกรณ์จากการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบช้ินงาน 
เครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง 

ภาพที่ 3 แสดงแผ่นลายวงจรที่สมบรูณ์แบบพร้อมใช้งาน 

5.1.5  น าอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ประกอบเข้ากับแผ่น 
ปริ้นท์โดยเรียงตัวอุปกรณ์ตัวเล็กๆ ก่อนและอุปกรณ์ตัว
ขนาดใหญ่ตามเพื่อง่ายในการประกอบและบัดกรีดช้ินงาน
ให้เรียบร้อย 

ภาพที่ 4 แสดงชิน้ส่วนอุปกรณ์ที่ใชใ้นการประกอบวงจร 
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5.1.6 การสร้างและทดสอบ น าอปุกรณล์งแผ่นปริ้น 
ต่อสายน าสัญญาณและ ประกอบลงกล่อง เดินสายให้
เรียบร้อย  

5.1.7 น าไปทดสอบการท างาน โดยการรับสัญญาณ
ทีวี เข้าทางอินพุทของแต่ละช่อง ทดสอบการขยายความ
แรงของสัญญาณออกทางเอาท์พุทโดยการปรับเกณฑ์การ
ขยายของแต่ละช่อง จนครบทุกช่อง  
   5.2  ขั้นตอนการทดลอง 
          การทดลองวัดค่าสัญญาณที่ความถี่ใช้งาน โดยใช้
เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม ในการทดสอบหาค่าความถี่ของ
สัญญาณที่ต้องการในแต่ละย่านความถี่ โดยมีทั้งหมด
ทั้งหมด 5 ความถี่    จากภาพที่  5 ทดสอบวัดค่า ณ 
ต าแหน่ง Mux 1 อยู่ในความถี่ย่าน 514 MHz 

ภาพที่ 5 แสดงสัญญาณของ Mux 1 

    จากภาพท่ี 6ทดสอบวัดค่า ณ ต าแหน่ง Mux 2 อยู่ใน
ความถี่ย่าน 594 MHz    

   ภาพที่ 6 แสดงสัญญาณของ Mux 2 

       จากภาพท่ี 7 ทดสอบวัดค่า ณ ต าแหน่งMux 3 อยู่
ในความถี่ย่าน 626 MHz 

ภาพที่ 7 แสดงสัญญาณของ Mux 3 

จากภาพท่ี 8 ทดสอบวัดค่า ณ ต าแหน่งMux 4 
อยู่ในความถี่ย่าน 658 MHz 

ภาพที่ 8 แสดงสัญญาณของ Mux 4 

จากภาพท่ี 9 ทดสอบวัดค่า ณ ต าแหน่งMux 5 
อยู่ในความถี่ย่าน 562 MHz  

ภาพที่ 9 แสดงสัญญาณของ Mux 5 

     5.3 การทดสอบหาคณุภาพ 
        ในการทดสอบหาคุณภาพของเครื่องขยายสัญญาณ
ดิจิทัลทีวีแบบแยกช่องนี้  ใช้เครื่องมือติดตั้งสัญญาณ
ดาวเทียม (Promax) เป็นเครื่องมือวัดในการหาคุณภาพ
ความแรงของสัญญาณดิจิทัลทีวี โดยช่างผู้ช านาญการใช้
งานของ บริษัท ไฮ โซลูช่ัน อ๊อฟ เทเลวิช่ัน เน็ตเวิร์ค จ ากัด
เป็นผู้ทดสอบ 
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ภาพที่ 10 แสดงระดับสัญญาณจากเสาอากาศดิจิทัล 

       จากภาพที่ 10 คุณภาพสัญญาณที่รับได้จากเสา
อากาศดิจิทัล ก่อนผ่านเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัล มีความ
แรงค่อนข้างต่ า และคุณภาพของสัญญาณที่รับจากแหล่ง
อื่นเข้ามาผสมสัญญาณ มีความแรงค่อนข้างสูง โดยแท่ง
สัญญาณซีกซ้าย คือ สัญญาณที่รับมาจาก 01 HD – 
Encoder ที่รับมาจากแหล่งอื่นเข้ามาผสมสัญญาณรวม
ด้วย และแท่งสัญญาณซีกซ้าย คือ สัญญาณที่รับมาจาก
สายอากาศดิจิทัล ท้ัง 5 ความถี่ 
       จากภาพที่ 11 คุณภาพสัญญาณที่รับได้จากเสา
อากาศดิจิทัล หลังผ่านเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัล มีความ
แรงค่อนข้างในระดับที่พอดี และคุณภาพของสัญญาณที่
รับจากแหล่งอื่นเข้ามาผสมสัญญาณ มีความแรงค่อนข้างที่
พอดีในระดับเดียวกันกับสัญญาณจากสายอากาศ 

ภาพที่ 11 แสดงสัญญาณที่ท าการบาลานซ์สัญญาณแล้ว 

ภาพที่ 12 แสดงค่าระดับสัญญาณที่รับมาจากแหล่งอื่น
ที่ผสมเข้ามาในระบบ 

       จากภาพที่ 12 คุณภาพของสัญญาณที่รับมาจาก
แหล่งอื่นเข้ามาผสมในระบบ พบว่า อยู่ในย่านความถี่ 474 

MHz มี ค่ า  Power 93.0 dBµV ค่ า  C/N >26.7 dB ค่ า 
MER 29.8 dB ค่า LM 8.7 dB ค่า BER 3.3E-07 

ภาพที่ 13 แสดงค่าระดับสัญญาณ Mux 1 

       จากภาพท่ี 13 Mux 1 ความถี่ย่าน 514 MHz มีค่า 
Power 93.4 dBµV ค่า C/N >26.4 dB ค่า MER 26.0 
dB ค่า LM 13.4 dB ค่า BER <1.0E-07  

ภาพที่ 14 แสดงค่าระดับสัญญาณ Mux 2 

       จากภาพท่ี 14 Mux 2 ความถี่ย่าน 594 MHz มีค่า 
Power 92.3 dBµV ค่า C/N >25.1 dB ค่า MER 23.5 
dB ค่า LM 10.9 dB ค่า BER <1.0E-07 

ภาพที่ 15 แสดงค่าระดับสัญญาณ Mux 3 

       จากภาพท่ี 15 Mux 3 ความถี่ย่าน 626 MHz มีค่า 
Power 92.3 dBµV ค่า C/N >25.7 dB ค่า MER 26.0 
dB ค่า LM 13.4 dB ค่า BER <1.0E-07 

207



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพที่ 16 แสดงค่าระดับสัญญาณ Mux 4 

       จากภาพท่ี 16 Mux 4 ความถี่ย่าน 658 MHz มีค่า 
Power 91.9 dBµV ค่า C/N >25.0 dB ค่า MER 24.8 
dB ค่า LM 12.2 dB ค่า BER <1.0E-07 

ภาพที่ 17 แสดงค่าระดับสัญญาณ Mux 5 

       จากภาพที่ 17 Mux 5 ความถี่ย่าน 562 MHz มีค่า 
Power 92.5 dBµV ค่ า  C/N >25.4 dB ค่ า  MER 25.0 
dB ค่า LM 12.4 dB ค่า BER <1.0E-07 
     5.4 น าเครื่องเขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่องที่
สร้างขึ้น มาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน โดย
เลือกแบบเจาะจงจาก 

5.4.1 นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 10 คน  

5.4.2 คณะครูอาจารย์ของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ านวน 10 คน 

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบ

แยกช่อง 
ได้เครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง ที่มี

ความสามารถในการรับสัญญาณอินพุตได้ 6 ช่อง และ
สามารถขยายสัญญาณให้มีคุณภาพของสัญญาณและ
ความแรงของสัญญาณที่สามารถปรับอัตราขยายได้ตาม
ต้องการออกท่ีเอาท์พุตที่มีความแรงของสัญญาณเท่ากัน 

 6.2 ผลการทดสอบคุณภาพของสญัญาณดิจิทลัทีวี 
ผู้วิจัยใช้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของการวัด

ระดับค่าสัญญาณดิจิทัลทีวี โดยอ้างอิงจากเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่
เกี่ยวกับค่าที่จ าเป็นต่อการวัดสัญญาณดิจิทัลทีวี ซึ่งในการ
วัดสัญญาณดิจิทัลทีวี  ค่าสัญญาณที่วัดได้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ท้ังหมด คุณภาพของสัญญาณดิจิทัล
ทีวี จะอยู่ในระดับที่สามารถรับชมได้ ค่าเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดไว้ ตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1  ค่าเกณฑ์มาตรฐานของการวัดระดับค่า
สัญญาณดิจิทัลทีวี 

       จากตารางที่ 1 แสดงค่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีจ าเป็นต่อ
การวัดสัญญาณดิจิทัลทีวี ซึ่งถ้าค่าสัญญาณดิจิทัลที่วัดได้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ คุณภาพของสัญญาณจะ
อยู่ในระดับที่สามารถรับชมได้ตามปกติ 
       ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบ
แยกช่อง และได้น าไปทดสอบการท างานของเครื่อง โดย
การติดตั้งไว้ที่แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี เพื่อท าการทดสอบคุณภาพของสัญญาณดิจิทัลทีวี
ที่รับสัญญาณจากเสาอากาศและผ่านเครื่องขยายสัญญาณ
ดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง โดยการทดสอบในครั้งนี้ได้เตรียม
สัญญาณ RF จากเสาอากาศดิจิทัลทีวี และสัญญาณจาก
อุปกรณ์ 01HD – Encoder ซึ่งเป็นสัญญาณจากแหล่งอื่น
เข้ามารวมในระบบด้วย และสามารถทดสอบวัดค่าต่างๆ 
ตามกรอบมาตรฐานมีผลดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2  การทดสอบวัดคา่สญัญาณตามมาตรฐานของ
สัญญาณดิจิทัลทีวี 

ค่ามาตรฐาน Power C/N MER LM BER

เกณฑ์ก ำหนด > 40dB > 25 dB 22-45 dB > 3 dB 1E-1 to 1E-8

Power ค่า C/N ค่า MER ค่า LM ค่า BER

 ทีว่ัดได้  ทีว่ัดได้ ทีว่ัดได้ ทีว่ัดได้ ทีว่ัดได้

Mux 1 514 MHz 93.4 dB >26.4 dB 26.0 dB 13.4 dB <1.0E-07 ผ่ำนเกณฑ์

Mux 2 594 MHz 92.3 dB >25.1 dB 23.5 dB 10.9 dB <1.0E-07 ผ่ำนเกณฑ์

Mux 3 626 MHz 92.3 dB >25.7 dB 26.0 dB 13.4 dB <1.0E-07 ผ่ำนเกณฑ์

Mux 4 658 MHz 91.9 dB >25.0 dB 24.8 dB 12.2 dB <1.0E-07 ผ่ำนเกณฑ์

Mux 5 562 MHz 92.5 dB >25.4 dB 25.0 dB 12.4 dB <1.0E-07 ผ่ำนเกณฑ์

Combi 1 474 MHz 93.0 dB >26.7 dB 29.8 dB 8.7 dB 3.3E-0.7 ผ่ำนเกณฑ์

ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ ถวามถ่ี
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       จากตารางที่  2 ผลการทดสอบที่วัดได้จากการ
ทดสอบคุณภาพสัญญาณดิจิทัลทีวีของเครื่องขยาย
สัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง ภาพรวมอยู่ในระดับ
เกณฑ์ที่สามารถรับชมได้ เนื่องจากค่าของสัญญาณที่วัดได้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทั้งหมด จึงสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า ระดับของสัญญาณที่รับจากเสาอากาดิจิทัล
เมื่อผ่านเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง 
เพียงพอต่อการขยายสัญญาณไปยังห้องพักที่มีจ านวนไม่
เกิน 100 ห้อง เมื่อพิจารณาค่าที่จ าเป็นต่อการวัดสัญญาณ
ดิจิทัลเพิ่มเติม พบว่า 
       ค่า Power ที่วัดได้ น ามาเปรียบเทียบกับค่า Power 
มาตรฐาน พบว่า Mux 1 ค่า Power วัดได้เท่ากับ 93.4 
dBµV Mux 2 ค่า Power วัดได้เท่ากับ 92.3 dBµV Mux 
3 ค่า Power วัดได้เท่ากับ 92.3 dBµV Mux 4 ค่า Power 
วัดได้เท่ากับ 91.9 dBµV Mux 5 ค่า Power วัดได้เท่ากับ 
92.5 dBµV Combi.1 ค่ า  Power วั ด ได้ เท่ ากับ  93.0 
dBµV ซึ่งผ่านค่าเกณฑ์มาตรฐาน > 40 dB อยู่ในระดับที่
สามารถรับชมได้ 
       ค่า C/N  ที่วัดได้ น ามาเปรียบเทียบกับค่า C/N 
มาตรฐาน พบว่า Mux 1 ค่า C/N วัดได้เท่ากับ > 26.4 
dB Mux 2 ค่า C/N วัดได้เท่ากับ > 25.1 dB Mux 3 ค่า 
C/N วัดได้ เท่ ากับ  > 25.7 dB Mux 4 ค่ า  C/N วัดได้
เท่ากับ > 25.0 dB Mux 5 ค่า C/N วัดได้เท่ากับ > 25.4 
dB Combi.1 ค่า C/N วัดได้เท่ากับ > 26.7 dB ซึง่ผ่านค่า
เกณฑ์มาตรฐาน > 25 dB อยู่ในระดับที่สามารถรับชมได้ 
       ค่า MER ที่วัดได้ น ามาเปรียบเทียบกับค่า MER 
มาตรฐาน พบว่า Mux 1 ค่า MER วัดได้เท่ากับ > 26.0 
dB Mux 2 ค่า MER วัดได้เท่ากับ > 23.5 dB Mux 3 ค่า 
MER วัดได้ เท่ากับ > 26.0 dB Mux 4 ค่า  MER วัดได้
เท่ากับ > 24.8 dB Mux 5 ค่า MER วัดได้เท่ากับ > 25.0 
dB Combi.1 ค่า MER วัดได้เท่ากับ > 29.8 dB ซึ่งผ่าน
ค่าเกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 22-45 dB อยู่ ในระดับที่
สามารถรับชมได้ 
        ค่า  LM ที่วัดได้  น ามาเปรียบเทียบกับค่า LM 
มาตรฐาน พบว่า Mux 1 ค่า LM วัดได้เท่ากับ 13.4 dB 
Mux 2 ค่า LM วัดได้เท่ากับ 10.9 dB Mux 3 ค่า LM วัด
ได้เท่ากับ 13.4 dB Mux 4 ค่า LM วัดได้เท่ากับ 12.2 dB 
Mux 5 ค่า LM วัดได้เท่ากับ 12.4 dB Combi.1 ค่า LM 
วัดได้เท่ากับ > 8.7 dB ซึ่งผ่านค่าเกณฑ์มาตรฐานไม่ต่ า
กว่า -3 dB อยู่ในระดับที่สามารถรับชมได้ 
        ค่า BER ที่วัดได้ น ามาเปรียบเทียบกับค่า BER 
มาตรฐาน พบว่า Mux 1 ค่า BER วัดได้เท่ากับ <1.0E-07 

Mux 2 ค่า BER วัดได้เท่ากับ <1.0E-07 Mux 3 ค่า BER 
วัดได้ เท่ากับ <1.0E-07 Mux 4 ค่า BER วัดได้ เท่ากับ 
<1.0E-07 Mux 5 ค่ า  BER วั ด ไ ด้ เ ท่ า กั บ  <1.0E-07 
Combi.1 ค่า BER วัดได้เท่ากับ 3.3E-0.7 ซึ่งผ่านค่าเกณฑ์
มาตรฐาน > 1x〖10〗^(-1) ถึง 1x〖10〗^(-8)   (1E-1 to 
1E-8) อยู่ในระดับที่สามารถรับชมได้ 

เมื่อพิจารณาค่าที่วัดได้ของ Power, C/N. MER. 
LM. และค่า BER  ที่วัดได้ จากเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัล
ทีวีแบบแยกช่อง ที่สร้างขึ้น น ามาเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานตามตารางที่ 1 ผลปรากฏว่า Mux 1 ที่ความถี่ 
514 MHz มีผลการวัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ 
Mux 2 ที่ความถี่  594 MHz มีผลการวัดเทียบกับค่ า
มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์Mux 3 ที่ความถี่ 626 MHz มีผล
การวัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์Mux 4 ที่ความถี่ 
658 MHz มีผลการวัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์
Mux 5 ที่ความถี่  562 MHz มีผลการวัดเทียบกับค่ า
มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ 
Combi 1 ที่ความถี่ 474 MHz มีผลการวัดเทียบกับค่า
มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับที่สามารถ
รับชมได้ 
   6.3  ผลการประเมินและส ารวจความพึงพอใจ 
          ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ด า เนิ นการขออนุญาตแผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในการน าเครื่อง
ขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่องเข้าไปติดตั้งและ
ทดสอบการใช้งาน และได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งาน โดยใช้ข้อค าถาม
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  
       ในการส ารวจแบบประเมินผลความพึงพอใจ โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน 20 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามแบบประเมินผลแบ่งรายละเอียด ได้ดังนี้ 
           คณะครูอาจารย์ของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จ านวน 10 ท่าน 
           กลุ่ มนักศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ านวน 10 คน ซึ่ง
ได้ท าการส ารวจแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้ใช้งาน
ได้ผลทดสอบ ตามตารางที่ 3 ดังนี ้

ตารางที่ 3  ผลวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประเมินผลการใช้งาน 
เครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง 
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       จากตารางที่ 3 ผู้ใช้งานเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัล
ทีวีแบบแยกช่อง มีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งฉบับที่ 
ค่าเฉลี่ย 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านการน าไปใช้งาน ความง่ายในการ
ติดตั้งใช้งานตัวเครื่อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 รองลงมา ความง่ายในการต่อ
ใช้งานและปรับค่าตัวเครื่อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ขนาดและน้ าหนัก 
รวมถึงการออกแบบตัวเครื่อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ความปลอดภัยในการ
ติดตั้งและการใช้งานตัวเครื่อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ตามล าดับ 
        ด้านประสิทธิภาพการท างาน คุณภาพของสัญญาณ
อยู่ในระดับที่สามารถรับชมได้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 รองลงมา สามารถรับ
ช่องรายการดิจิทัลทีวีได้ครบทุกช่อง มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 สัญญาณจากแหล่ง
อื่นที่ผสมเข้ามา รับชมได้ตามปกติมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 เมื่อผ่านเครื่อง
สัญญาณภาพและเสียงมีความคมชัดสูง มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ตามล าดับ 
        ด้านการแก้ปัญหา แก้ปัญหาการรับชมช่องรายการ
ไม่ได้ในบางจุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 รองลงมา แก้ปัญหาสัญญาณ
กระจายไม่ทั่วถึงทุกจุดรับชม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 แก้ปัญหาสัญญาณขาด
หาย ติดขัด ในบางจังหวะ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 แก้ปัญหาระดับสัญญาณที่ไม่
เพียงพอจากเสาอากาศ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 

7. สรุปผลการวิจัย
 7.1  การทดสอบคณุภาพของสัญญาณดิจิทลัทีวี 

       จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาค่าที่วัดได้ของ Power, 
C/N, MER, LM, และค่า BER  ที่วัดได้ จากเครื่องขยาย
สัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง ที่ สร้ างขึ้น น ามา
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามตารางที่ 1 ผลปรากฏว่า 
Mux 1 ที่ความถี่  514 MHz มีผลการวัด เทียบกับค่ า
มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์Mux 2 ที่ความถี่ 594 MHz มีผล
การวัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ Mux 3 ที่ความถี่ 
626 MHz มีผลการวัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์
Mux 4 ที่ความถี่  658 MHz มีผลการวัด เทียบกับค่ า
มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ Mux 5 ที่ความถี่ 562 MHz มีผล
การวัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ 
Combi 1 ที่ความถี่ 474 MHz มีผลการวัดเทียบกับค่า
มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับที่สามารถ
รับชมได้ 
       7.2  ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งาน
เครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง 
        ผู้ใช้งานเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง 
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65 และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน 
พบว่าด้านการน าไปใช้งาน ความง่ายในการติดตั้งใช้งาน
ตัวเครื่อง มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 
ด้านประสิทธิภาพการท างาน สามารถรับช่องรายการ
ดิจิทัลทีวีได้ครบทุกช่อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ด้านการแก้ปัญหา แก้ปัญหา
การรับชมช่องรายการไม่ได้ในบางจุด มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 

8. อภิปรายผล
8.1 การทดสอบคณุภาพสัญญาณดิจิทลัทีวี

         การทดสอบคุณภาพสัญญาณดิจิทัลทีวีของ เครื่อง
ขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง ซึ่งการวัดคุณภาพ
ของสัญญาณโดยใช้เครื่องมือวัดสัญญาณดิจิทัล พบว่า 

รายการประเมิน S.D. แปรผล

1.1  ควำมง่ำยในกำรติดต้ังใช้งำนตัวเคร่ือง 4.75 0.44 มำกทีสุ่ด

1.2  ควำมง่ำยในกำรต่อใช้งำนและปรับค่ำตัวเคร่ือง 4.5 0.51 มำกทีสุ่ด

1.3  ขนำดและน้ ำหนัก รวมถึงกำรออกแบบตัวเคร่ือง 4.5 0.5 มำกทีสุ่ด

1.4  ควำมปลอดภัยในกำรติดต้ังและกำรใช้งำนตัวเคร่ือง 4.45 0.51 มำกทีสุ่ด

เฉล่ีย 4.53 0.5 มำกทีสุ่ด

2.1  คุณภำพของสัญญำณอยู่ในระดับทีส่ำมำรถรับชมได้ 4.7 0.47 มำกทีสุ่ด

2.2  สำมำรถรับช่องรำยกำรดิจิทัลทีวีได้ครบทุกช่อง 4.75 0.44 มำกทีสุ่ด

2.3  สัญญำณจำกแหล่งอืน่ทีผ่สมเข้ำมำ รับชมได้ตำมปกติ 4.65 0.49 มำกทีสุ่ด

2.4  เมือ่ผ่ำนเคร่ืองสัญญำณภำพและเสียงมคีวำมคมชัดสูง 4.85 0.37 มำกทีสุ่ด

เฉล่ีย 4.74 0.46 มำกทีสุ่ด

3.1  แกป้ัญหำกำรรับชมช่องรำยกำรไมไ่ด้ในบำงจุด 4.75 0.44 มำกทีสุ่ด

3.2  แกป้ัญหำสัญญำณกระจำยไมท่ัว่ถึงทุกจุดรับชม 4.75 0.44 มำกทีสุ่ด

3.3  แกป้ัญหำสัญญำณขำดหำย ติดขัด ในบำงจังหวะ 4.6 0.5 มำกทีสุ่ด

3.4  แกป้ัญหำระดับสัญญำณทีไ่มเ่พยีงพอจำกเสำอำกำศ 4.7 0.47 มำกทีสุ่ด

เฉล่ีย 4.7 0.46 มำกทีสุ่ด

รวมเฉลีย่ 4.65 0.48 มำกทีสุ่ด

2. ด้ำนประสิทธิภำพกำรท ำงำน

3. ด้ำนกำรแกป้ัญหำ

1. ด้ำนกำรน ำไปใช้งำน
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ภาพรวมอยู่ในระดับเกณฑ์ที่สามารถรับชมได้ เนื่องจากค่า
ของสัญญาณที่วัดได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้
ทั้งหมด จึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ระดับของสัญญาณที่รับ
จากเสาอากาศดิจิทัลเมื่อผ่านเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัล
ทีวีแบบแยกช่องที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพของสัญญาณ 
เพียงพอต่อการขยายสัญญาณไปยังห้องพักที่มีจ านวนไม่
เกิน 100 ห้อง ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจาก การอ้างอิง
ค่ามาตรฐานตามตารางที่ 1 เกี่ยวกับค่าที่จ าเป็นต่อการวัด
สัญญาณดิจิทัลในระบบทีวีดิจิทัล โดยค่ามาตรฐานที่
ก าหนดไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ค่า PWR (Power) > 40 dB 
  ค่า C/N (Carrier to noise) > 25 dB 
  ค่า MER (Modulation Error Rate)> 22 – 45 dB 
 ค่า LM (Link Margin) > 3 dB 
   ค่า BER (Bit Error Rate)> 1x10−1 ถึง 1x10−8 (1E-1 
to 1E-8) 
        8.2  ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งาน
เครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง 
          ด้านการน าไปใช้งาน พบว่า มีความพึงพอใจเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 53 ผลการวิจัย
เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้
ง่ายที่สุด ถ้ามีเครื่องมือวัดก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพมาก การใช้งานสามารถปรับระดับความแรง
ของสัญญาณได้ตามที่เหมาะสมและ ด้านหน้าเครื่องมีการ
ระบุต าแหน่งในแต่ละจุดว่าคืออะไร จะช่วยให้ผู้ใช้งาน
ปรับค่าได้ถูกจุดและง่ายขึ้น ในการติดตั้งตัวเครื่องสามารถ
ไขนอตทั้งหมด 4 มุมให้ติดกับผนังหรือตู้ Rack เมื่อติดตั้ง
แล้วตัวเครื่องจะไม่สามารถหล่นลงได้ ตัวเครื่องมีขนาด
และน้ าหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและโครงสร้าง
ภายนอกถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมภายในทุกส่วนอย่าง
มิดชิด จึงมีความปลอดภัยในเรื่องของการถูกไฟฟ้าช็อต 
         ด้านประสิทธิภาพการท างาน พบว่า มีความพึง
พอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 
เกี่ยวกับคุณภาพของสัญญาณอยู่ในระดับท่ีสามารถรับชม
ได้และสามารถรับช่องรายการดิจิทัลทีวีได้ครบทุกช่อง 
โดยสัญญาณภาพและเสียงมีความคมชัดสูง ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของ กสทช. ที่จะเปลี่ยนผ่าน จากโทรทัศน์
ระบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิทัลทีวี ผลการวิจัยเป็น
เช่นนี้  เนื่องจาก ดิจิทัลทีวีหรือโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
(Digital Television) เป็นระบบการส่งผ่านสัญญาณภาพ
วีดีโอและเสียงโดยระบบดิจิทัล จากเดิมที่มีระบบการรับ
สัญญาณโทรทัศน์ในครัวเรือนใช้เป็นระบบแอนะล็อก 

ต่อมาได้มีการพัฒนาใช้ งานระบบดิจิทัล มีจุดเด่นกว่า
ระบบแอนะล็อก ทั้งในด้านความคมชัดของภาพและเสียง
ที่ดี ในส่วนของการส่งข้อมูลแบบดิจิทัลสามารถส่งต่อ
ข้อมูลได้เพิ่มขึ้น จึงมีการพัฒนาระบบการรับส่งสัญญาณ
ดิจิทัลไปอีกระดับ เช่น โทรทัศน์จอกว้าง (Weird Screen) 
ให้มีความคมชัดสูง (HDTV) และสามารถรองรับการใช้งาน
ของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น (ส านักงาน กสทช. ,2557 อ้างถึงใน
ประสพโชค สิทธิยากรณ์, 2557) 
       ด้านการแก้ปัญหา พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ผลการวิจัยเป็น
เช่นนี้ เนื่องจาก ปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นทั่วไป ปกติ
การรับชมทีวีดิจิทัลตามบ้านเรือนท่ัวไป สามารถท าได้โดย
การติดตั้งเสาอากาศที่รองรับย่าน UHF ต่อสายเข้ากับ
กล่องรับสัญญาณ DVB-T2 โดยต่อเข้ากับเครื่องรับทีวีก็
สามารถรับชมได้ ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากระบบทีวีรวม
ศูนย์ที่ติดตั้งอยู่ในโรงแรม คอนโด หอพัก อพาร์ทเม้นท์
หรือส านักงานต่างๆ ที่มีจุดรับชมมากกว่า 2 จุดขึ้นไปจะ
ประสบปัญหาด้านเทคนิคเกี่ยวกับสัญญาณไม่เพียงพอ 
สัญญาณขาดหาย เกิดภาพกระตุก ภาพค้างแล้วหายไป 
จากปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะสัญญาณที่รับมาจากเสา
อากาศดิจิทัลทีวีทั้งหมด 5 ความถี่ ในแต่ละความถี่จะมี
ความแรงที่ไม่เท่ากัน ท าให้ห้องพักบ้างห้องได้รับสัญญาณ
และห้องพักบางห้องไม่ได้รับสัญญาณ ซึ่งเครื่องขยาย
สัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่องสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นให้กลับมาเป็นปกติได้ 

9. ข้อเสนอแนะ
       เนื่องจากในการพัฒนาเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัล
ทีวีแบบแยกช่อง เกิดอุปสรรคและปัญหาในเรื่องของ
สัญญาณรบกวนที่เข้ามาท าให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยเห็นสมควรว่าในการปรับปรุง
แก้ไขอุปกรณ์หรือดัดแปลงเพื่อการทดลองศึกษาหาข้อมูล
และผลิตช้ินต่อไปในครั้งต่อไปควรที่จะต้องใช้เครื่อง
วิ เ ค ร า ะ ห์ ส เ ปก ตรั ม  (Spectrum Analysis) เ ข้ า ม า
ประกอบการท าด้วย เพื่อป้องกันการเกิดสัญญาณรบกวน
ที่อาจเกิดขึ้นในวงจรได้ และสามารถช่วยลดภาระการ
ท างานในส่วนนี้ได้ รวมถึงอาจจะปรับเปลี่ยนรูปร่าง 
โครงสร้างภายนอกให้มีความสวยงามและคงทนมากกว่า
เดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเครื่องทั้งภายใน
และภายนอก 
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บทคัดย่อ 
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของ
บล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของหินกรวด โดย
การน าหินกรวดเบอร์ 5 ที่มีขนาด 10-32 มิลลิเมตร และ
หินกรวดเบอร์ 4 ที่มีขนาด 10 มิลลิเมตร มาด าเนินการ
ทดสอบ มีสมบัติด้าน   การรับแรงอัดมาเป็นส่วนผสมของ
บล็อกปูพื้นคุณสมบัติที่ด าเนินการศึกษา ได้แก่ การดูดซึม
น้ า ผลการวิจัย พบว่า บล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่มี
ส่วนผสมของหินกรวด 3 มีความแข็งแรงมากที่สุด มีค่าอัด
ประลัยเฉลี่ย 186.86 ตามมาตรฐาน ASTM C39 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์การทดสอบมาตรฐานบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่มี
ส่วนผสมของหินกรวด และบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุน             
ที่มีส่วนผสมของหินกรวด 4 มีความแข็งแรงน้อยที่สุด 
 มีก าลังอัดประลัยเฉลี่ย 179. 11 KSC ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน และเมื่อพิจารณาสมบัติด้านการดูดซึมน้ าของ
บล็อกปูพ้ืนคอนกรีตพรุนท่ีมีส่วนผสมของหินกรวดเบอร์ 5 
มีค่าการดูดซึมน้ าเฉลี่ยร้อยละ 3.14 การดูดซึมน้ าของ
บล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนท่ีมีส่วนผสมของหินกรวดเบอร์ 4 
มีค่าการดูดซึมน้ าเฉลี่ยร้อยละ 4.10 แตกต่างกันร้อยละ 30 
วิเคราะห์ส่วนผสมของหินกรวดทั้งสองชนิด มีสมบัติให้น้ า
ไหลซึมผ่านได้ดี ตามมาตรฐาน ASTM C และ 127 C 121 
น าไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้จริง 

ค าส าคัญ : บล็อกปูพ้ืน, คอนกรีตพรุน, หินกรวด 

Abstract 
The objective of this research was to 

study the properties of porous concrete with 
cobblestones pavement blocks by using 
cobblestones no. 3 with a size of 2 – 5 mm. and 
no. 4 with a size of 5 – 10 mm. as a mixture of 
the pavement blocks. The study included the 

compressive strengths and the percentage of 
water absorption of the pavement blocks. 

The results showed that the pavement 
block with cobblestones no. 3 had the highest 
strength, with an average compressive strength of 
186.86 KSC (according to ASTM C39 standard) and 
the pavement block with cobblestones no. 4 had 
the lowest strength, with an average compressive 
strength of 179.18 KSC, which did not meet the 
standard. Furthermore, when considering the 
water absorption properties. The water 
absorption average value of the pavement block 
with cobblestones no. 3 was 5.41% and 4.30% for 
the pavement block with cobblestones no. 
4, which had a difference of 1.11%. The porous 
concrete pavement blocks with both 
cobblestones no. 3 and 4 had good water 
permeability (ASTM C 127 and C128 standard). 
Therefore, porous concrete paving blocks with 
cobblestone No. 3 was the strongest and had 
good water permeability, which could be applied 
in the construction industry.  

Keyword : paving block, porous concrete, 
cobblestone 
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1. บทน า
บล็อกปูพ้ืน เป็นวัสดุก่อสร้างที่นิยมเลือกใช้ส าหรับงาน

ปูพื้นภายนอกอาคาร งานตกแต่งพื้นที่บริเวณทางเดิน 
ถนน ลานจอดรถ จัดแต่งสวน ด้วยรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่ง 
ติดตั้งง่าย มีรูปแบบและสีสันหลากหลาย และยังสามารถ
ออกแบบตกแต่งเล่นลวดลายต่าง ๆ ได้มากมาย ตลอดจน
มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพในการรับ
น้ าหนักได้ดี ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
สามารถใช้งานได้ทันทีง่ายต่อการดูแลรักษา สามารถท า
การซ่อมแซมได้ง่าย และยังสามารถน ากลับมาใช้งานได้
ใหม่ บล็อกปูพื้นที่ใช้งานทั่วไปในปัจจุบันสามารถแบ่งได้
ออกเป็น 2 ประเภทคือ แบบก้อนทึบไม่มีช่องเปิดและ
แบบมีช่องเปิด ซึ่งบล็อกปูพื้นแบบก้อนทึบ จะมีคุณสมบัติ
ทึบน้ า เนื่องจากมีกรรมวิธีผลิตจากอัตราส่วนผสมระหว่าง
ปูนซีเมนต์ มวลรวมละเอียด และน้ า ซึ่งเป็นวัสดุมวลรวม
ละเอียดทั้งหมดจึงเกิดความหนาแน่นภายในแผ่นบล็อกปู
พื้น เมื่อน าไปใช้ในงานปูพื้นภายนอกอาคาร สิ่งที่เกิดขึ้น
ตามมาคือเมื่อมีปริมาณน้ าฝนท่ีตกลงมาจะขังอยู่บนพ้ืนผิว
ของบล็อกปูพื้นที่ไม่ซึมน้ า ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ า
และสิ่งแวดล้อม ท าลายความสมดุลของระบบนิเวศน์ตาม
ธรรมชาติ  และน าไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น น้ าท่วมขัง 
มลภาวะของแม่น้ าและชายฝั่งทะเล เนื่องจากขณะที่น้ าฝน
ไหลผ่านพื้นผิวเหล่านี้จะชะล้างคราบน้ ามันและสารเคมี
ต่างๆ ลงไปยังแหล่งน้ า  
 คอนกรีตพรุน เป็นคอนกรีตที่ มีคุณสมบัติพิ เศษ
แตกต่างจากคอนกรีตทั่วไปคือภายในเนื้อคอนกรีตมีรูพรุน
และโพรงที่ต่อเนื่องในปริมาณมาก มีอัตราส่วนผสม
ระหว่างปูนซีเมนต์ มวลรวมหยาบ และน้ า เนื่องจาก
คอนกรีตพรุนไม่มีมวลรวมละเอียดเป็นส่วนผสม เพื่อ
ต้องการให้มีโพรงที่ต่อเนื่องหรือช่องว่างอยู่ภายในเนื้อ
คอนกรีต ซึ่งขนาดช่องว่างเหล่านี้จะท าหน้าที่ให้น้ าไหล
ผ่านได้สะดวก ถึงแม้ว่าความพรุนสูงจะลดความแข็งแรง
เมื่อเทียบกับคอนกรีตทั่วไป แต่มีความแข็งแรงเพียงพอ
ส าหรับการใช้งานทั่วไปตามปกติ คอนกรีตพรุนจึงสามารถ
ระบายน้ าได้อย่างรวดเร็วป้องกันการลื่นล้มได้เป็นอย่างดี 
ช่วยลดความร้อนที่สะท้อนกลับออกมาสู่บรรยากาศได้
ดีกว่าใช้คอนกรีตปกติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานด้าน
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมได้อย่างหลากหลาย เช่น
คอนกรีตทางเดินเท้า ลานจอดรถ พื้นสนามเทนนิส พื้น
เรือนเพาะช า หรือใช้ในงานตกแต่งภูมิทัศน์ นอกจากนั้น
คอนกรีตพรุนยังมีน้ าหนักเบา อีกทั้งความพรุนในเนื้อ
คอนกรีตยังช่วยเพิ่มการดูดซับเสียง มีค่าการน าความร้อน

ต่ า และระบายความร้อนได้ดี จึงมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกัน
ความร้อน รวมถึงเสียงยานพาหนะได้ดี ลดการใช้พลังงาน
เพราะสะท้อนความร้อนเข้าบ้านน้อยลง รูพรุนในเนื้อ
คอนกรีตเกิดจากหลักการลดปริมาณส่วนผสมของมวล
รวมละเอียดในคอนกรีต และเพิ่มมวลรวมหยาบ   

จากข้อมูลดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุในการศึกษาการใช้
หินกรวดซึ่งเป็นวัสดุที่เกิดจากธรรมชาติ สามารถหาได้ง่าย
ในท้องถิ่น และเป็นหินท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับการ
ผสมคอนกรีต มาเป็นอัตราส่วนผสมในการผลิตบล็อกปู
พื้นแทนการใช้มวลรวมละเอียดหรือทราย เพื่อให้บล็อกปู
พื้นคอนกรีตเกิดความพรุน และรับก าลังอัดได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดทางเลือกใหม่
ส าหรับวัสดุก่อสร้างงานปูพ้ืนผิว 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาสมบัติของบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่มี

ส่วนผสมของหินกรวด 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
1. วัสดุที่ใช้ในการศึกษา

1.1 ปูนซีเมนต ์ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท
ที่ 1 โดยเป็นปูนซีเมนต์ที่เหมาะกบังานโครงสรา้งพื้นฐาน
ทั่วไป  

1.2  หินกรวด ใช้หินกรวด 2 ขนาด คือเบอร์ 3 ที่
มีขนาด 2 - 5 มม. และเบอร์ 4 และหินกรวดเบอร์ 4  ท่ีมี
ขนาด 5 - 10 มม. 

1.3  สีฝุ่น 
2. จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย

2.1  อัตราส่วนผสม  ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน หินกรวด
เบอร์ 3 (ขนาด 2 - 5 มม.)  6 ส่วนจ านวน 3 ตัวอย่าง 

2.2  อัตราส่วนผสม  ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน หินกรวด
เบอร์ 4 (ขนาด 5 - 10 มม.) 6 ส่วนจ านวน 3 ตัวอย่าง 

3. ข้ันตอนและวิธีการเตรียมตัวอยา่งวัสดุ
3.1 ตัวอย่างบล็อกปูพ้ืน 

1) ประกอบไม้แบบบล็อกปูพ้ืนขนาดกว้าง 10
ซม. ยาว 20 ซม. หนา 6 ซม. แล้วท าการผสมคอนกรีตที่มี
ส่วนผสมของหินกรวดแล้วคลุกเคล้าเข้าด้วยกันตาม
อัตราส่วนที่ก าหนด ผสมสีฝุ่น ให้ได้ตามสีที่ต้องการ 
จากนั้นเทใส่แบบหล่อบล็อกปูพ้ืนพร้อมกระทุ้งอัดแน่น     

2) เก็บตัวอย่างทดสอบไว้ 24 ช่ัวโมง หลังจาก
นั้นท าการบ่มคอนกรีตเป็นเวลา 21 วัน เพื่อเตรียมท าการ
ทดสอบก าลังอัดของคอนกรีต   
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างบล็อกปูพ้ืน 

 3.2  ตัวอย่างแท่งคอนกรีต 
1) เทคอนกรีตที่ผสมแล้วตามอัตราส่วนที่

ก าหนด ลงในแบบหล่อขนาด 15 × 15 × 15 ซม. ท าการ
แบ่งการเทคอนกรีตออกเป็น 3 ช้ัน โดยแต่ละช้ันคอนกรีต
มีปริมาตรการเทประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาตรของแบบ
หล่อ ท าการกระทุ้งคอนกรีตแต่ละช้ันจ านวน 25  ครั้ง  
โดยใช้ปลายมนของเหล็กกระทุ้งให้ทั่วพื้นที่หน้าตัดของ
คอนกรีตและให้ลึกเข้าไปในคอนกรีตช้ันล่างเล็กน้อย 
จากนั้นปาดหน้าผิวคอนกรีตให้เรียบ ทิ้งไว้ 24 ช่ัวโมงจึง
ถอดแบบหล่อแล้วตัวอย่างไปบ่มน้ าทันที โดยใช้เวลา 
21 วัน 

2) น าตัวอย่างทดสอบที่ผ่านการบ่มคอนกรีต
ที่อายุ 21 วันแล้ว จ านวน 6 ตัวอย่าง มาท าการชั่งน้ าหนัก
พร้อมจดบันทึกค่าน้ าหนักท่ีได้ 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างแท่งคอนกรีต 

4. วิธีการทดสอบตัวอย่าง
4.1  การทดสอบก าลังรับแรงอัด

1) เตรียมตัวอย่างแท่งทดสอบคอนกรีต
รูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 15 × 15 × 15 ซม. ที่ผ่านการบ่ม
คอนกรีตอายุ 21 วัน จ านวน 6 ตัวอย่าง และวัดพื้นที่ผิว
ด้านที่รับแรงอัดทั้งด้านบนและด้านล่างมีหน่วยเป็น
มิลลิเมตร (มม.) 

2) น าตัวอย่างวางบนแท่นธารสัมผัสกับแผ่น
รอง ปรับค่าน้ าหนักกระท า เริ่มต้นที่ศูนย์ ให้น้ าหนัก
กระท าครึ่งหนึ่งของน้ าหนักสูงสุดที่คาดว่าจะทดสอบ โดย
ให้หัวกดมีอัตราความเร็วประมาณ 1.3 มิลลิเมตรต่อนาที 
เครื่องทดสอบก าลังอัดคอนกรีตแบบไฮดรอลิก ต้องเป็น
เครื่องที่สามารถให้น้ าหนักกดด้วยอัตราคงที่อยู่ในช่วง 
0.14 ถึง 0.34 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรต่อวินาที ในช่วง
ครึ่งแรกของน้ าหนักกดสูงสุดที่แท่งทดสอบจะรับได้นั้น 
ยอมให้ใช้อัตราการกดสูงกว่าก าหนดได้และในการควบคุม
เครื่องทดสอบขณะที่แท่งสอบถึงจุดคราก (yielding) 
อย่างรวดเร็วทันที ก่อนถึงจุดประลัยห้ามปรับอัตราการกด
หรือส่วนใดๆ ของเครื่องทดสอบ ให้กดจนกระทั่งแท่ง
คอนกรีตที่ใช้ในการทดสอบถึงจุดประลัย แล้วท าการ
บันทึกค่าน้ าหนักกดสูงสุดที่แท่งทดสอบสามารถรับได้   

3) ค านวณหาค่าการรับก าลังอัดประลัย โดย
ใช้สูตรค านวณดังนี้ 

ก าลังอัดประลัย  = 
A
P  (N/mm2) 

 โดย  P  =  น้ าหนักบรรทุกสูงสุด  หน่วยเป็น นิวตัน (N) 
         A  =  พื้นที่หน้าตัดแท่งทดสอบ หน่วยเป็น ตาราง
มิลลิเมตร (mm2)  

ภาพที่ 3 การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 

4.2 การทดสอบการดูดซึมน้ า 
1) เตรียมตัวอย่างของบล็อกปูพื้นคอนกรีต

พรุนที่มีขนาดขนาดกว้าง 10 ซม. ยาว 20 ซม. หนา 6 ซม. 
จ านวน  6  ตัวอย่าง ที่ผ่านการตากแดดแล้ว น ามาเข้า
ตู้อบที่อุณหภูมิ 110 ถึง 115  องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง แล้วน าตัวอย่างมาช่ังน้ าหนักจด
บันทึกค่าน้ าหนักที่ได้   

2) เมื่อได้น้ าหนักบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่
แห้งแล้ว น าตัวอย่างทั้งหมดไปแช่ในน้ าสะอาดหรือน้ า
กลั่นเป็นเวลา 24  ช่ัวโมง   

ข. ผสมหินกรวดเบอร์ 4 ก. ผสมหินกรวดเบอร์ 3 

215



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3) น าตัวอย่างขึ้นจากน้ า ใช้ผ้าช้ืนเช็ดน้ าที่
ติดตามผิวแท่งตัวอย่าง น าตัวอย่างมาช่ังน้ าหนักภายใน
เวลา 5 นาที เป็นน้ าหนักอิ่มตัวพร้อม แล้วท าการบันทึก
ค่าน้ าหนัก  

4) ค านวณหาค่าการดูดซึมน้ าโดยใช้สูตรดังนี้

 เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ า  = 
WS

WS -W x  100  

 โดย  W  =  น้ าหนักของบล็อกคอนกรีตหลังจากแช่น้ า 
หน่วยเป็นกรัม  (G) 
      WS  =  น้ าหนักของบล็อกคอนกรีตหลังอบแห้ง 
หน่วยเป็นกรัม (G) 

ภาพที่ 4 การน าบล็อกปูพื้นเข้าตู้อบ 

ภาพที่ 5 การชั่งตัวอย่างบล็อกปพ้ืูน 

ภาพที่ 6 การทดสอบการเทน้ าลงบนบล็อกปูพ้ืน 

4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาคุณสมบัติของบล็อกปูพ้ืนคอนกรีตพรุนที่

มีส่วนผสมของหินกรวด มีดังนี ้
1. ผลการทดสอบก าลังรับแรงอัด

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีตของบล็อกปูพื้น
คอนกรีตพรุน ตัวอย่างแท่งทดสอบคอนกรีตรูปทรง
ลูกบาศก์  ขนาดของตั วอย่ าง  15 x 15 x 15  ซม . 
จ านวน 6 ตัวอย่าง ผลการทดสอบพบว่า บล็อกปูพื้น
คอนกรี ตพรุ นที่ มี ส่ วนผสมของหิ นกรวด เบอร์  3 
ตัวอย่างที่ 1 สามารถรับก าลังอัดประลัยเท่ากับ 115.77 
KSC ตัวอย่างที่ 2 สามารถรับก าลังอัดประลัยเท่ากับ 
116.22 KSC และ  ตัวอย่างที่  3 สามารถรับก าลังอัด
ประลัยเท่ากับ 111.44 KSC ซึ่งสามารถรับก าลังอัด
ประลัยเฉลี่ย 116.11 KSC (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ASTM 
C39)  

นอกจากนั้นในอัตราส่วนผสมของบล็อกปูพื้น
คอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของหินกรวดเบอร์ 4 ตัวอย่างที่ 
1 สามารถรับก าลังอัดประลัยเท่ากับ 171.00  KSC 
ตัวอย่างที่ 2 สามารถรับก าลังอัดประลัยเท่ากับ 171.11 
KSC และ ตัวอย่างที่ 3 สามารถรับก าลังอัดประลัยเท่ากับ 
110.66 KSC ซึ่งสามารถรับก าลังอัดประลัยเฉลี่ย 179.11 
KSC (ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ASTM C39)  ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบก าลังรับแรงอัด 

ขนาดหิน
กรวด 

ตัวอย่าง
ที ่

แรงอัด 
(KG) 

ก าลังอัด
ประลยั 
(KSC) 

ก าลังอัด 
เมื่ออายุ 
21 วัน 

เบอร์ 3 1 41,100 115.77 ผ่าน 

2 41,900 116.22 ผ่าน 

3 42,400 111.44 ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 42,033 186.81 ผ่าน 

เบอร์ 4 1 40,050 171.00 ไม่ผา่น 

2 40,250 171.11 ไม่ผา่น 

3 40,650 110.66 ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 40,317 179.18 ไม่ผ่าน 
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2. ผลการทดสอบการดูดซึมน้ า
การทดสอบการดูดซึมน้ าของบล็อกปูพื้นคอนกรีต

พรุน ขนาดเฉลี่ยกว้าง 10  ซม. ยาว  20 ซม. หนา 6 ซม. 
ผลการทดสอบพบว่า บล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่มี
ส่วนผสมของหินกรวดเบอร์ 3 ตัวอย่างที่ 1 มีค่าการดูดซึม
น้ าเท่ากับร้อยละ 5.52 ตัวอย่างที่ 2 มีค่าการดูดซึมน้ า
เท่ากับ ร้อยละ 5.37 และ ตัวอย่างที่ 3 มีค่าการดูดซึมน้ า
เท่ากับร้อยละ 5.34  ซึ่งมีค่าการดูดซึมน้ าเฉลี่ยร้อยละ 
5.41 (เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ASTM C 127 และ 
C 121) 

นอกจากนั้นในอัตราส่วนผสมของบล็อกปูพื้น
คอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของหินกรวดเบอร์ 4 ตัวอย่างที่ 
1 มีค่าการดูดซึมน้ าเท่ากับร้อยละ 4.56  ตัวอย่างที่ 2 
มีค่าการดูดซึมน้ าเท่ากับร้อยละ 4.15 และ ตัวอย่างที่ 3 
มีค่าการดูดซึมน้ าเท่ากับร้อยละ 4.20  ซึ่งมีค่าการดูดซึม
น้ าเฉลี่ยร้อยละ 4.30 (เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ASTM 
C 127 และ C 121) ดังตารางที่ 2 

ตารางที่  2  ผลการทดสอบการดูดซึมน้ า 

ขนาดหิน
กรวด 

ตัวอย่าง
ที ่

น้ าหนัก
หลังแช่

น้ า 
(กรัม) 

น้ าหนัก
อบแห้ง 
(กรัม) 

ค่าการ
ดูดซึมน้ า 

(%) 

เบอร์ 3 1 2,234 2,117 5.52 

2 2,292 2,175 5.37 

3 2,307 2,190 5.34 

ค่าเฉลี่ย 5.41 

เบอร์ 4 1 2,403 2,291 4.56 

2 2,455 2,357 4.15 

3 2,355 2,260 4.20 

ค่าเฉลี่ย 4.30 

5. สรุปผลการวิจัย
5.1  ผลการทดสอบก าลังอัด

การศึกษาสมบัติด้านการรับก าลังอัดของบล็อกปู
พื้นคอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของหินกรวด ผลทดสอบ
พบว่า การรับก าลังอัดของบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่มี

ส่วนผสมของหินกรวดที่มีส่วนผสมของหินกรวดเบอร์ 3 
รับก าลังอัดประลัยเฉลี่ย 116.11 KSC ส่วนบล็อกปูพื้น
คอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของหินกรวดเบอร์ 4  รับก าลัง
อัดประลัยเฉลี่ย 179.11 KSC 

5.2  ผลการทดสอบการดูดซึมน้ า 
การทดสอบการดูดซึมน้ าของบล็อกปูพื้นคอนกรีต

พรุนที่มีส่วนผสมของหินกรวดเบอร์ 3  มีค่าการดูดซึมน้ า
เฉลี่ยร้อยละ 5.41 และส่วนผสมของหินกรวดเบอร์ 4 มีค่า
การดูดซึมน้ าเฉลี่ยร้อยละ 4.30  โดยหากพิจารณาใน
กรณีศึกษาจะพบว่าบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสม
ของหินกรวด เบอร์ 3  มีค่าการดูดซึมน้ าและมีความพรุน
ใกล้เคียงกับหินกรวดเบอร์ 4  โดยมีค่าการดูดซึมแตกต่าง
กันร้อยละ 1.11 บล็อกปูพ้ืนคอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของ
หินกรวดทั้งสองขนาด จึงมีความสามารถให้น้ าไหลซึมผ่าน
ได้ดี  

6. อภิปรายผลการวิจัย
การรับก าลังอัดของบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่มี

ส่วนผสมของหินกรวดเบอร์ 3 รับก าลังอัดประลัยเฉลี่ย ได้
สูงกว่าบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของหินกรวด
เบอร์ 4 สังเกตได้ว่าค่าก าลังอัดของบล็อกปูพื้นคอนกรีต
พรุนจะมีค่าเพิ่มมากขึ้น เมื่อขนาดของหินกรวดเล็กลง 
ทั้งนี้ เนื่องจากมวลรวมขนาดใหญ่มีพื้นที่ผิวสัมผัสกับ
ปูนซีเมนต์และน้ าน้อยกว่ามวลรวมขนาดเล็ก จึงส่งผลให้
การรับก าลังอัดลดลง การดูดซึมน้ าของบล็อกปูพื้น
คอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของหินกรวดเบอร์ 3  มีค่าการ
ดดูซึมน้ าเฉลี่ยสูงกว่าส่วนผสมของหินกรวดเบอร์ 4 สังเกต
ได้ว่าค่าการดูดซึมน้ าของบล็อกปูพ้ืนคอนกรีตพรุนจะมีค่า
ลดลง เมื่อขนาดของหินกรวดโตขึ้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมวล
รวมขนาดใหญ่มีช่องว่างภายในเนื้อวัสดุน้อยกว่ามวลรวม
ขนาดเล็ก จึ งส่ งผลให้มีการซึมผ่านของน้ า ได้ดีขึ้ น 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (ยุวดี  หิรัญ  และคณะ, 
2553) ที่ใช้หินกรวดเบอร์ 2 เบอร์ 4 และเบอร์ 1 มาผสมกับ
ทรายละเอียดและปูนซีเมนต์ในการผลิตบล็อกปูถนนรูปตัว
หนอน โดยผลจากการน าปริมาณหินกรวดที่มีขนาดเล็กมา
ผสมคอนกรีตในสัดส่วนที่มากกว่า จะท าให้มีค่าความซึมน้ า
สูง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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7. ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้านสมบัติการยุบตัวของ

บล็อกปูพ้ืนคอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของหินกรวด 
2. ควรท าการทดลองและเก็บข้อมูลโดยการน าหิน

กรวดมาคละขนาดกันมาเป็นส่วนผสมของบล็อกปูพื้น
คอนกรีตพรุน  

3. ควรท าการทดลองและเก็บข้อมูลอัตราส่วนผสม
ของคอนกรีตพรุนที่หลากหลาย เพื่อให้ทราบถึงสมบัติของ
คอนกรีตพรุนในอัตราส่วนผสมที่แตกต่างกัน 
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การพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์ด้วยกระบวนการวิธีรู้จ าใบหน้า 
Development of an Online Attendance Monitoring System with Face 

Recognition Algorithm 

อาทิตย์ กลีบรัง1* กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์2 เฉลิมราช ชัยเดช3 สรัญญา ทบแป4 ธนกร สมอฝาก5 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้ งนี้ มี วั ตถุประสงค์ เพื่ อ  สร้ าง ระบบ
ตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์ด้วยกระบวนการรู้ 
จ าใบหน้า ซึ่งเป็นระบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่ออ านวย
ความสะดวก ในการบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนออนไลน์ 
ศึกษาประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการเข้าเรียน
ออนไลน์ด้วยกระบวนการรู้จ าใบหน้า และศึกษาความพึง
พอใจของระบบตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์ด้วย
กระบวนการรู้จ าใบหน้า ด าเนินการพัฒนาระบบตาม
กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System 
Development Life Cycle)  ระบบพัฒนาขึ้นด้วยเทคนิค 
Haar Cascades โดยการรู้ จ าใบหน้าแบบ LBHC Local 
Binary Pattern Histograms (LBPH) Recognition เก็ บ
รวบรวมข้อมูลใบหน้า และความพึงพอใจจากประชากร 
ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยขอนแก่นสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 14  คน 
ผลการวิจัยพบว่า ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์
ด้วยกระบวนการรู้จ าใบหน้า มีความแม่นย าในการ
ตรวจสอบใบหน้าท าจากอุปกรณ์พื้นฐานที่มีในห้องฏิบัติ
การของวิทยาลัย และมีประสิทธิภาพในการท างาน วัดผล
จากความแม่นย าของการรู้จ าใบหน้าที่ร้อยละ 94.21 โดย
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบมีความพึง
พอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเห็นว่าระบบ
เป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

ส าคัญ : ตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน,์จดจ าใบหน้า 

Abstract 
 The purposes of this research were 

1) to develop Online Student Attendance System
by Using Face Recognition 2) to study the 
effectiveness of Online Student Attendance 
System by Using Face Recognition and 3) to study 
the satisfaction of Online Student Attendance 
System by Using Face Recognition. This system 
develops by the step of System Development 
Life Cycle,   Haar Cascades technique by using 
Local Binary Pattern Histograms (LBPH) 
recognition. The sample for this research were of 
14 bachelor students in the first year and the 
second years of Information Technology 
department at Khonkean Vocational College, 
Institute of Vocational education Northeastern 
Region. The results of research indicated that 1) 
the accuracy of the effectiveness of face 
recognition was 94.21% and 2) the overall 
satisfaction of system was a high level and the 
most satisfaction of utilization system was a 
highest level. 

 Keywords: Online Student Attendance System, 
Face recognition 
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1. บทน า
 ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนทั่วโลก ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการศึกษา การด ารงชีวิตด้วย
แนวทางชีวิตวิถี ใหม่  (New Normal) ด้ วยการรั กษา
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นแนวทาง
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดี 
ด้วยเหตุดังกล่าวการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารของ
มนุษย์ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ ท าให้สื่อออนไลน์เข้ามามี
บทบาทในการด าเนินชีวิตมากขึ้น การจัดการเรียนการ
สอนในแนวทางชีวิตวิถีใหม่ จึงเน้นการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสและ
รักษาระยะห่างทางสังคม เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาและเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในปัจจุบัน 
 เทคนิคการรู้จ าใบหน้า (Face recognition) เป็น
เทคนิคส่ วนหนึ่ งของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  
(Artificial intelligence) มีประสิทธิภาพในการจดจ า
ใบหน้าของบุคคล โดยท าการจดจ าลักษณะใบหน้าของ
บุคคลโดยน าข้อมูลรูปภาพมาท าการหาคุณลักษณะ 
(Feature) บนใบหน้าแล้วบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
จากนั้นท าการระบุตัวตนโดยการค านวณเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างข้อมูลใบหน้าปัจจุบันกับข้อมูล
ใบหน้าของบุคคลที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล ในปัจจุบันมี
การน าเทคนิคการรู้จ าใบหน้าไปประยุกต์ใช้กับงานที่
เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนอย่างแพร่หลายยกตัวอย่าง
เช่น งานตรวจสอบการเข้าท างานของพนักงาน (Roshan 
Tharanga et al., 2013) งานตรวจสอบหาบุคคลต้อง
สงสัย และงานรักษาความปลอดภัย (Liying & Yue, 
2008) เป็นต้น  
 ข้อดีของการยืนยันตัวตนด้วยเทคนิคการรู้จ าใบหน้า
เมื่อเปรียบเทียบกับการยืนยันตัวตนด้วยอื่นอย่างการแสกน 
ลายนิ้วมือ (Taxila, 2009) การยืนยันตัวตนด้วย RFID 
(Arulogun, Olatunbosun, Fakolujo, & Olaniyi, 
2013) หรือการแสกน QR code (Masalha & Nael, 
2014) คือการใช้เวลาส าหรับยืนยันตัวตนที่รวดเร็วไม่
เป็นภาระกับผู้ท าการยืนยันตัวตนและสามารถท าการ
ยืนยันตัวตนได้หลายคนในเวลาเดียวกัน  
 จากเหตุผลกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนา
ระบบระบบตรวจสอบการเข้า เรียนออนไลน์ด้วย

กระบวนการรู้จ าใบหน้า เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนรู้ ลดภาระในการบันทึกการเข้าเรียน และ 

เพิ่มประสิทธิภาพและเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในกระบวนการ
วัดและประเมินผลต่อไปได้ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์

ด้วยกระบวนการรู้จ าใบหน้า 
 2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการ
เข้าเรียนออนไลน์ด้วยกระบวนการรู้จ าใบหน้า 
 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของระบบตรวจสอบการ
เข้าเรียนออนไลน์ด้วยกระบวนการรู้จ าใบหน้า 

3. สมมติฐานของการวิจัย
   ระบบตรวจสอบการเข้าเรยีนออนไลน์ด้วยกระบวนการ
รู้จ าใบหน้า มีประสิทธิภาพมากกวา่ร้อยละ 90 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์ด้วย

กระบวนการรู้จ าใบหน้าก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์ด้วย

กระบวนการวิธีรู้จ าใบหน้า ด าเนินการตามวงจรการ
พัฒนาระบบ(System Development Life Cycles) ดังนี ้

ประสิทธิภาพและความ
พึงพอใจของระบบ 

ระบบตรวจสอบการเข้า
เรียนออนไลน์ 

ด้วยกระบวนการรู้จ า
ใบหน้า 

ประสิทธิภาพการ
รู้จ าใบหน้า > 90% 

ผู้ใช้มีความพึงพอใจ
โดยรวมของระบบ 
อยู่ที่ระดับ ด ี

ส่วนตรวจจับ
ใบหน้าบ

ตรวจสอบการ
เขา้เรียน

ออนไลน์ดว้ย
กระบวนการรู้จ า

ใบหนา้

ส่วนประมวลผลรีย
นออนไลน์ดว้ย
กระบวนการรู้จ า

ใบหนา้

ส่วนบันทึกข้อมูลระ
บวนการรู้จ า
ใบหนา้

ส่วนแสดงผลการ
รู้จ าใบหนา้
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5.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
5.2 การพัฒนาระบบ 
5.3 การทดสอบ ติดตั้งและทดลองใช้ 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
5.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ระบบตรวจสอบการเข้า เรียนออนไลน์ด้วย

กระบวนการรู้จ าใบหน้า ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
4 ส่วน ได้แก่ ส่วนตรวจจับใบหน้า ส่วนประมวลผลรู้จ า
ใบหน้า ส่วนบันทึกข้อมูลและตรวจสอบการเข้าเรียน
ออนไลน์ และส่วนแสดงผล ดังภาพ 

ภาพที ่2 ภาพองค์ประกอบของระบบตรวจสอบการเข้า
เรียนออนไลน์ด้วยกระบวนการรู้จ าใบหน้า 

 จากภาพท่ี 1 แสดงองค์ประกอบและกระบวนการของ
ระบบฯ ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้

1) ส่วนตรวจจับใบหน้า เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการ
น าเข้าข้อมูลใบหน้าของผู้เรียน โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้
เทคนิค Haar cascade ในการตรวจสอบ ซึ่งเทคนิคที่มี
ความแม่นย า ใช้เวลาในการประมวลผลน้อย จึงเหมาะกับ
การตรวจสอบใบหน้าในขณะเวลาจริง  (Real Time) 
นอกจากนั้น ยังสามารถตรวจจับใบหน้าหลายคนในเวลา
เดียวกัน ท าให้สามารถตรวจสอบการเข้าเรียนในระบบ
ออนไลน์ได้ในระหว่างการด าเนินการเรียนการสอน 

2) ส่วนประมวลผลการรู้ จ า ใบหน้า  ส่ วนนี้ เป็น
องค์ประกอบหลักของระบบรู้จ าใบหน้า โดยจะท าการ
เปรียบเทียบข้อมูลใบหน้าของผู้ใช้กับข้อมูลน าเข้าเพื่อ 

ทดสอบความคล้ายคลึงกันและระบุตัวตนของผู้ใช้ ซึ่ง
ระบบจะถูกพัฒนาขึ้นโดยไลบรารี OpenCV และใช้ 
เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence) 
ในการรู้จ าใบหน้า คือ รูปแบบการรู้จ าใบหน้าด้วยเทคนิค 
 LBPH recognition ในการรู้จ าใบหน้า ซึ่งเป็นเทคนิคที่
ให้ความถูกต้อง แม่นย า ถูกต้องที่สุด  

3) ส่วนบันทึกข้อมูลและตรวจสอบการเข้าเรียน เมื่อ
ท าการระบุตัวตนโดยการเปรียบเทียบจากระบบรู้จ า
ใบหน้าแล้ว ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลการเข้าเรียน 
ส าหรับผลลัพธ์การเข้าเรียนจะถูกบันทึกผลลัพธ์ไว้ด้วยการ
ประยุ กต์ ใ ช้ ระบบคลาวด์ ของ  Google Sheet เป็ น
ฐานข้อมูลการเข้าเรียน  

4) ส่วนแสดงผลข้อมูลการตรวจสอบการเข้าเรียน เมื่อ
ระบบท าการตรวจสอบใบหน้าผู้เรียนและบันทึกข้อมูลเข้า
สู่ระบบแล้ว จึงท าการแสดงผลการบันทึกข้อมูลการเข้า
เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบเพื่อเป็นผลสะท้อนกลับถึง
ความถูกต้องของการท างานของระบบ และเป็นการแสดง
ข้อมูล รวมถึงสถิติการเข้าเรียนของผู้เรียนเพื่อใช้ในการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน รวมถึงกระบวนการวัด
และประเมินผลต่อไป  

5.2 การพัฒนาระบบ 
 ระบบตรวจสอบการเข้า เรียนออนไลน์ด้วย

กระบวนการรู้จ าใบหน้า พัฒนาโดยใช้เทคนิคการตรวจจับ
ใบหน้าโดยใช้ Haar cascades ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีมีความเร็ว
และความถู กต้ อ ง ในการตรวจจั บ ใบหน้ าสู ง เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับเทคนิคการตรวจจับใบหน้าแบบดั้งเดิม 
โดยแนวคิดของเทคนิคนี้คือ ท าการตรวจสอบหากลุ่ม
พิกเซลบนภาพท่ีมีค่าใกล้เคียงกับ Harr-like feature เพื่อ
ตัดสินว่ากลุ่มพิกเซลนั้นเป็นใบหน้าบุคคลหรือไม่ 

ภาพที ่3 กระบวนการวิธี Haar-like feature 

ข้อมูลใบหน้า 

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล 
ใบหน้า 

เข้าเรียน 

ส่วนประมวผลรู้จ าใบหน้า 
(Face Recognition) 

ส่วนตรวจจับใบหน้า 
(Face Detection) 

ส่วนบันทึกข้อมูล 
(Database) 

ส่วนแสดงผล 
(User Interface) 

การเข้าเรียน 
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เทคนิควิธีทางปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการรู้จ าใบหน้าคือ
เ ทค นิ ค  Local Binary Pattern Histograms (LBPH) 
recognition ซึ่ง เป็นเทคนิคการระบุตัวตนโดยอาศัย
Local binary pattern ที่เป็นเทคนิคส าหรับการแยกแยะ
รูปแบบลักษณะพิเศษในรูปภาพ โดยน าค่า LBP ทีค่ านวณ
ได้ในแต่ละพิกเซลมาท า Histogram ส าหรับการระบุ
ลักษณะพิเศษในใบหน้า แบ่งการท างานเป็น  2 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนการประมวลผลก่อนและ ขั้นตอนทดสอบ ดังนี ้
 ขั้นตอนการประมวลผลก่อน เริ่มจากการแปลงชุด
ภาพข้อมูลส าหรับการรู้จ าแต่ละพิกเซลเป็นค่า LBP ด้วย
สมการ 

𝐿𝐵𝑃(𝑥𝑐 , 𝑦𝑐) = ∑ 2𝑝𝑓(𝑖𝑝 − 𝑖𝑐)
𝑝=1

𝑝=0
 

มื่อ (𝑥𝑐 , 𝑦𝑐) แทนต าแหน่งพิกเซลที่สนใจ มีค่าเท่ากับ
𝑖𝑝 𝑖𝑐  แทนค่าในพิกเซลรอบข้างพิกเซลที่สนใจ (𝑥𝑝 , 𝑦𝑝) 
มีจ านวนท้ังหมด P จุด โดยหาต าแหน่งของพิกเซลรอบ 
ข้างที่มีรัศมีเท่ากับ 𝑅 ได้ด้วยสมการ 

𝑥𝑝 = 𝑥𝑐 + 𝑅𝑐𝑜𝑠
2𝜋𝑝

𝑝

𝑦𝑝 = 𝑦𝑐 − 𝑅𝑐𝑜𝑠
2𝜋𝑝

𝑝

และ 𝑓(𝑥) แทนฟังก์ช่ันดังแสดงในสมการ 

𝑓(𝑥) = {
0, 𝑥 ≥ 0
1, 𝑥 < 0

 จากนั้นท าการแบ่งรูปภาพเป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนมี 
ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตรุัสที่ขนาดเท่ากันแล้วจึงค านวณ 
หาค่า histogram ของแต่ละพื้นท่ีที่แบ่งไว้ 
 ส าหรับขั้นตอนการทดสอบในเทคนิค Local Binary 
Pattern recognition กระท าโดยน าภาพที่จะทดสอบมา
ค านวณค่า LBP แล้วแบ่งรูปภาพเป็นส่วน ๆ พร้อม
ค านวณหาค่า Histogram ของแต่ละพื้นที่ที่แบ่งไว้จากนั้น
ค านวณหา Chi-square ระหว่างภาพที่จะทดสอบกับภาพ
ส าหรับฝึก (Train) ทุกภาพ 

5.3 การทดสอบ ติดตั้ง และทดลองใช้ 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบตรวจสอบการเข้า

เรียนออนไลน์ด้วยกระบวนการรู้จ าใบหน้า ในการจดจ า
ใบหน้าของผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ โดยท า
การบันทึกข้อมูลใบหน้าก่อนเข้าเรียน และติดตั้งระบบเพือ่ 
ตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์ของผู้เรียนโดยการจดจ า
ใบหน้า 

ภาพที ่4 การบันทึกข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบใบหน้า 

ภาพที ่5 การตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์โดย 
 กระบวนการรู้จ าใบหน้า 

6. ผลการวิจัย
การพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์ด้วย

กระบวนการรู้จ าใบหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
ตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์ด้วยกระบวนการรู้จ า
ใบหน้า และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบ
การเข้าเรียนออนไลน์ด้วยกระบวนการรู้จ าใบหน้า โดย
ด า เนินการตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle) โดยมีผลการวิจัย
ดังนี ้
 6.1 ผลการพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าเรียน
ออนไลน์ด้วยกระบวนการรู้จ าใบหน้า 
 ผลการพัฒนาระบบฯ ได้ระบบที่สามารถตรวจสอบ
การเข้าเรียนออนไลน์ของผู้เรียนได้ โดยใช้เทคนิค Haar 
Cascades จากไลบรารี OpenCV รู้จ าใบหน้าด้วยเทคนิค 
ทางปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence) แบบ Local 
Binary Pattern Histograms (LBPH) recognition 
ซึ่ง เป็นเทคนิคการระบุตัวตนโดยอาศัยLocal binary  
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pattern ที่ เป็นเทคนิคส าหรับการแยกแยะรูปแบบ
ลักษณะพิเศษในรูปภาพ 
 ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถจดจ าใบหน้าของผู้เรียนและ
บันทึกข้อมูลการเข้าเรียนของผู้เรียนได้อัตโนมัติ อ านวย
ความสะดวกต่อการบันทึกข้อมูลและสามารถน าไปใช้ใน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ได้ต่อไป 
 6.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบ
การเข้าเรียนออนไลน์ด้วยกระบวนการรู้จ าใบหน้า 
 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบการเข้า
เรียนออนไลน์ด้ วยกระบวนการรู้ จ าใบหน้า  ศึกษา
ประสิทธิภาพ 2 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพการรู้จ าใบหน้า
ด้วยเทคนิค LBPH และ ประสิทธิภาพของการท างานของ
ระบบ ดังนี ้

6.2.1 ประสิทธิภาพการรู้จ าใบหน้าด้วยเทคนิค LBPH 
1) ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล
เริ่มจากขั้นตอนการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ

ถ่ายวิดีโอของนักศึกษาจ านวน 14 คน โดยให้นักศึกษาแต่
ละคนท าหน้าตรง หันหน้าไปด้านซ้าย ขวา และก้มหน้า
ตามล าดับโดยมีแสงไฟส่องหน้าของนักศึกษาระหว่าง
บันทึกข้อมูล เมื่อท าการถ่ายวิดีโอครบทุกคนแล้วจะท า
การบันทึกใบหน้าในแต่ละเฟรมในวิดีโอของนักศึกษาทั้ง 
14 คนภาพน่ิง คนละ 100 ภาพ ได้รูปภาพใบหน้าทั้งหมด 
1,400 รูปภาพ จากนั้นท าการทดสอบด้วยการแบ่งข้อมูล
เป็น 2 ชุด  ประกอบด้วยชุดข้อมูลฝึกสอน (Training 
dataset) และชุดข้อมูลทดสอบ (Testing dataset) 

2) การก าหนดพารามิเตอร์ส าหรับชุด
ข้อมูลฝึกสอน (Training dataset) 

ท าการเลือกรูปภาพจ านวน 1, 3 และ 5 
รูป เพื่อแทนนักศึกษา 1 คน เพื่อหาจ านวนรูปภาพที่
เหมาะสมส าหรับใช้ในการจ าแนกบุคคล ซึ่งแต่ละรูปภาพ
ประกอบด้วย รูปใบหน้าตรง รูปหันหน้าซ้าย รูปหันหน้า
ขวา รูปก้มหน้า และรูปเงย หน้าตามล าดับ ส่วนข้อมูลที่
เหลือจากชุดข้อมูลฝึกสอนจะถูกน าไปใช้เป็นข้อมูลชุด
ทดสอบ (Testing Dataset) 

นอกจากนี้การก าหนดค่า  Threshold 
ส าหรับการระบุตัวตนที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลให้ความ
ถูกต้องในการจ าแนกข้อมูลมีความผิดพลาดมาก ดังนั้นจึง 
ได้น าค่ า  Threshold ส าหรับการเลือกรูปภาพเพื่ อ
เปรียบเทียบระบุตั วตนมาเป็นเ ง่ือนไขในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูลด้วย โดยค่า Threshold 

ของ LBPH recognition คือค่าที่อ้างอิงจากค่าไคแสควร์
ระหว่าง LBPH ของรูปภาพ โดยก าหนดค่า Threshold 
ระหว่าง 40 – 100 

3) ผลการหาประสิทธิภาพการรู้จ าใบหน้า
ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการรู้จ าใบหน้าโดยใช้
เทคนิค LBPH ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางที ่1 ประสิทธิภาพการรู้จ าใบหน้าด้วยเทคนิค LBPH 

Threshold 
จ านวนภาพของชดุข้อมูลฝกึสอน (Training Set) 

1 ภาพ 3 ภาพ 5 ภาพ 
40 57.60% 73.20% 80.05% 

60 77.41 87.72 92.12 

80 83.72 90.47 94.21 

100 84.09 91.66 94.21 

 จากตารางพบว่าการก าหนดค่าที่เหมาะสมที่จะท าให้
ก า ร รู้ จ า มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ดคื อกา รก าหนดค่ า 
Threshold ที่ 80 และเก็บภาพจ านวน 5 ภาพ จะท าให้
การจดจ าใบหน้ามีประสิทธิภาพความแม่นย าที่ระดับร้อย
ละ 94.21 

6.2.2 ประสิทธิภาพของการท างานของระบบ 
  การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

ท า ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย วิ ธี  White Box Testing จ า ก
กระบวนการค านวณด้วยสมการคณิตศาสตร์ของ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของเทคนิคการรู้จ าใบหน้า
ดังกล่าวข้างต้น และประเมินความพึงพอใจของการใช้งาน
ระบบ โดยศึกษาจากประชากร คือนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ขอนแก่นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3 จ านวน 14 คน ผลการศึกษาความพึงพอใจ ปรากฏดังนี้ 

ตารางที ่2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบตรวจสอบ 
การเข้าเรียนออนไลน์ด้วยกระบวนการรู้จ า 
ใบหน้า  

รายการประเมิน 𝝁 𝝈 ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1. ความง่ายต่อการใช้งาน 4.43 0.51 มาก 

2. ประสิทธิ์ภาพการบันทึกข้อมูล 4.36 0.50 มาก 

3. ประสิทธิภาพแสดงผลข้อมูล 4.29 0.47 มาก 

3. ประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.50 0.52 มากท่ีสุด 

รวม 4.39 0.49 มาก 
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 จากตารางความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบตรวจสอบ
การเข้าเรียนออนไลน์ด้วยกระบวนการรู้จ าใบหน้า พบว่า 
ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของระบบอยู่ในระดับมาก 
(𝜇 = 4.39, 𝜎 = 0.49) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝜇 = 4.50𝜎 = 0.52) และด้านที่มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุดคือ ด้านประสิทธิภาพการแสดงผลข้อมูล มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝜇 = 4.29𝜎 = 0.47) 

7. สรุปผลการวิจัย
ร ะบบ ตรว จสอ บกา ร เ ข้ า เ รี ย นออน ไล น์ ด้ ว ย

กระบวนการรู้จ าใบหน้า เป็นระบบซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ใน
การบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนออนไลน์ ด้วยเทคนิคทาง
ปัญญาประดิษฐ์ในการรู้จ าใบหน้า ด าเนินการพัฒนาระบบ
ด้ ว ย ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  SDLC (System 
Development Life Cycle) ได้แก่  การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบ ติดตั้งและ
ทดลองใช้ โดยหลังจากการพัฒนาระบบได้ระบบที่
สามารถบันทึกการเข้าเรียนของผู้เรียนโดยการจดจ า
ใบหน้าได้จริง มีประสิทธิภาพความแม่นย าในการจดจ า
ใบหน้าของผู้เรียน มีประสิทธิภาพที่ร้อยละ 94.21 โดย
หลังจาการใช้งานระบบพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานระบบอยู่ในระดับดี โดยเห็นว่าระบบมีประโยชน์อยู่
ในระดับดีมาก 

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการรู้จ าใบหน้า

ของระบบ อยู่ที่ระดับความแม่นย าที่ร้อยละ 94.21 ซึ่งสูง
กว่าที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 90 เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ควร
เพิ่มจ านวนข้อมูลฝึกสอน (Testing Dataset) ให้มากขั้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของความแม่นย าในการจดจ า
ใบหน้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

9. ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์ด้วย

ระบบรู้จ าใบหน้า ควรเพิ่มชุดข้อมูลใบหน้าของผู้เรียนให้มี
จ านวนมากข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นย าใน
การรู้จ าใบหน้า 
 ควรศึกษาเทคนิควิธีทางปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรู้จ าใบหน้า 

 ควรน าไปทดลองใช้กับผู้เรียนในกลุ่มหรือระดับอื่น 
รวมถึงประยุกต์ใช้ในการประชุม หรือสัมมนาออนไลน์เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 
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การศึกษาความเป็นไปไดท้างการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์ร่ี 
ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 

A Feasibility Study on the Marketing of Processed Mulberry Products 
in the Municipality of Krabi 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาความเป็นได้ทางการ
ตลาดในการด าเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก มัลเบอร์รี่ที่จะ
เปิดให้บริการในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และศึกษา
ความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก 
มัลเบอร์รี่ที่จะเปิดให้บริการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี 
จ านวน 300 คน เลือกอย่างง่าย ด้วยวิธีเจาะจง ด าเนินการ
สอบถามประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  
ผลการวิจัย พบว่า ความเป็นไปได้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์  
จาก มัลเบอร์รี่ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีความ
เป็นได้อย่างมาก ทั้งนี้ความเป็นไปได้ วิเคราะห์จากส่วนประสม   
ทางการตลาด 4 P’s ก็ส่งผลต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก 
มัลเบอร์รี่ ดังนั้น เมื่อผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่ามีแนวโน้มหรือมี
ความเป็นไปได้ในการออกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก 
มัลเบอร์รี่ในรูปแบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และการศึกษาความพึง
พอใจ ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก มัลเบอร์รี่ที่จะ
เปิดให้บริการในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีผลต่อ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก มัลเบอร์รี่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ ซึ่งรวมทุกด้านผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ  
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค าส าคัญ : ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผลมลัเบอร์รี่, การตลาด
ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผลมลัเบอร์รี,่ ความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการ
แปรรูปจากผลมัลเบอร์รี ่

Abstract 
The purpose of this research was to study on 

the market feasibility of processed mulberry-based 
product businesses, that would be opened in Krabi 
town municipality, Krabi province. It also aimed to 
study the consumer's satisfaction with the processed 
mulberry-based product businesses. The sample group 
was questionnaires had been done by 300 people in 
Krabi town municipality, Krabi province. The results of 
the research indicated that highly probable in 
mulberry-based products processing in Krabi town 
municipality, Krabi province. The 4p marketing mix 
possibility also affected the processing of the 
mulberry-based products. According to the analysis 
result, it tended to be possible for selling processed 
mulberry-based products. The consumer's satisfaction 
with processed mulberry-based products affected the 
businesses that would be opened in Krabi town 
municipality, Krabi province. The overall result was 
high level, with an average of 3.77, it was high. 

Keywords:Processed Mulberry-based Products, 
Processed Mulberry-based Products Marketing, 
Consumer's Satisfaction with the Mulberry-based 
Products Processing 
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1. บทน า
 อิหม่ อน หรื อ  มั ล เบอร์ รี  (อั งกฤษ:  Mulberry) 
ภาคอีสานเรียก มอน ภาษาจีนแต้จิ๋วเรียก เก้ซิวเอียะ 
เป็นพืชอาหารตามธรรมชาติชนิดเดียวของหนอนไหม 
และเป็นหัวใจส าคัญของการประกอบอาชีพการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม ปริมาณผลผลิตและคุณภาพรังไหมจะมาก
หรือน้อย ขึ้นอยู่กับคุณภาพใบหม่อน หม่อนเป็นพืชที่มี
อายุนาน 80-100 ปี ถ้าไม่ได้รับความกระทบกระเทือน 
จากการเก็บเกี่ยวหรือโรค แมลงศัตรู สามารถเจริญได้ดี
ตั้งแต่เขตอบอุ่นถึงเขตร้อน หม่อนที่เกิดในเขตอากาศ
หนาว จะหยุดพักไม่เจริญเติบโต นับตั้งแต่ปลายฤดูใบไม้
ร่วงจนถึงฤดูใบไม้ผลิ ผลหม่อนสามารถรับประทานได้ 
สารสกัดด้วย     เมทานอลจากกากหม่อนที่เหลือจากการ
ท าน้ าผลไม้มีฤทธิ์ก าจัดอนุมูลอิสระ หม่อนเป็นไม้พุ่มขนาด
กลาง เปลือกต้นสีน้ าตาลแดง ล าต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้าน 
ไม่มากนัก ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่  หรือรูปไข่กว้าง 
ขอบเรียบหรือหยักเว้าเป็นพู ขึ้นกับพันธุ์ กว้าง 8-14 
เซนติ เมตร ยาว 12-16 เซนติ เมตร ผิวใบสากคาย 
ปลายเรียวแหลมยาว ฐานใบกลม หรือรูปหัวใจ หรือ
ค่อนข้างตัด ใบอ่อนขอบจักเป็น  พูสองข้างไม่เท่ากัน ขอบ
พูจักเป็นซี่ฟัน เส้นใบมี 3 เส้น ออกจากโคนยาวไปถึงกลาง
ใบ และเส้นใบออกจากเส้นกลางใบ 4 คู่ เส้นร่างแหเห็นชัด
ด้านล่าง ใบสีเขียวเข้ม ผิวใบสากคาย ก้านใบเล็กเรียว ยาว 
1.0-1.5 เซนติเมตร หูใบรูปแถบแคบปลายแหลม ยาว 
0 . 2 - 0 . 5  เ ซ น ติ เ ม ต ร  ด อ ก เ ป็ น ด อ ก ช่ อ 
รูปทรงกระบอกออกท่ีซอกใบ และปลายยอด แยกเพศอยู่
บนต้นเดียวกัน ช่อดอกเพศผู้และช่อดอกเพศเมียอยู่ต่าง
ช่อกัน วงกลีบรวมสีขาวหม่น หรือสีขาวแกมเขียว ช่อดอก
เป็นหางกระรอก ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ดอกเพศผู้ 
วงกลีบรวมมี 4 แฉก เกลี้ยง เกสรเพศเมีย วงกลีบรวมมี 
4 แฉก เกลี้ยง ขอบมีขน เมื่อเป็นผลจะอวบน้ า รังไข่เกลี้ยง 
ก้านเกสรเพศเมียมี 2 อัน ผลเป็นผลรวม รูปทรงกระบอก 
มีสีเขียว เมื่อสุกสีม่วงแดงเข้ม เกือบด า ฉ่ าน้ า มีรสหวาน
อมเปรี้ยว  (ศุทธินี และศศิธร, 2554) องค์ประกอบทาง
เคมี และคุณสมบัติ กา รต้ านอนุ มู ลอิ สระของกาก 
ลูกหม่อน  เ รื่ อ ง เ ต็ มการประ ชุมทางวิ ชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 1-4 ก.พ. 2554 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 548-555) มัลเบอร์รี่เป็น
ผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ อาทิ กรดโฟลิก ซึ่ง
พบว่า ทารกท่ีเกิดจากมารดาที่ขาดกรดโฟลิก มีความเสี่ยง

ที่จะพิการทางสมองและประสาท ไขสันหลัง นอกจากนั้น
ยังพบสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น แอนโธไชยานิน เควอซิติน 
ที่มีส่วนลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ต ารับยาโบราณ
มีการใช้ผลหม่อนต้มบริโภคทั้งเนื้อและน้ าแก้โรคไขข้อ
อักเสบ ท้องผูก โลหิตจาง และขับเสมหะ มีผลงานวิจัย
หลายสถาบันในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทางการแพทย์
แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิตและงานวิจัยหลาย
ประเทศของลูกหม่อน (ประโยชน์จากมัลเบอร์รี่. (2564). 
เข้าถึงเมื่อ ( 14 กันยายน 2564) 
 “ขนมเค้ก” (cake) เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มักจะมี    
รสหวานและผ่านกระบวนการอบ ซึ่งจะท ามาจากแป้ง 
น้ าตาล และส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ไข่ ผัก และผลไม้ที่ให้
รสหวานหรือเปรี้ยว หรือส่วนประกอบทีมีไขมัน เช่น เนย 
ชีส ยีสต์ นม เป็นต้น และนิยมรับประทานเป็นของหวาน 
แต่ควรระมัดระวังเค้กประเภท มีเนย ครีม ช็อกโกแลต 
คาราเมล หรือใส่น้ าตาลเป็นจ านวนมาก (คู่มือการท าเค้ก 
จากวิทยาลัย เทคโนโลยีสัตหีบ . ( 2559) . เข้ าถึ ง เมื่ อ 
 (7 มิ ถุ น า ย น  2561)  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  ( https: / / th. 
wikipedia.org/wiki/เค้ก) 
 ด้วยเหตุนี้  ผู้ วิจัยจึ งได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ ใหม่ โดย
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการน า มัลเบอร์
รี่มาแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ออกมาในรูปแบบ
ของเค้ก เพื่อมาตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าท่ีมีความต้องการดูแล
สุขภาพ ในเรื่องของการรับประทาน โดยจุดเด่นของเค้ก
มอลเบอร์รี่จะเน้นรสชาติจากผลมัลเบอร์รี่เพื่อให้ผู้บริโภค
พึงพอใจ และได้แปรรูปผลิตภัณฑ์ของผลมัลเบอร์รี่นี้ใน
รูปแบบ “เค้กมัลเบอร์รี่” 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
 2.1 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดการด าเนิน
ธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ที่จะเปิดให้บริการใน
เขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ที่จะเปิดให้บริการในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชาชนใน
เขตทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 300 คนจาก
ประชาชนในเขตทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

กรอบแนวคิด 

 
 
 

 วิธีการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด(Closed-ended Questionnaire) 
โดยการศึกษาออกแบ่งเป็น 2 การศึกษา คือ 
 การศึกษาท่ี 1  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด
ใ น ก า ร แ ป ร รู ป ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ค้ ก มั ล เ บ อ ร์ รี่  
โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่ วนที่  1  แบบสอบถาม เกี่ ย วกั บลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ จ านวน 7 ข้อค าถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ ซึ่ ง เป็นค าถามเกี่ ยวกับ เพศ อายุ  
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อเบเกอร์รี่ ของประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ จ านวน 11 ข้อค าถาม ซึ่งเป็นค าถาม
เกี่ยวกับ ความช่ืนชอบ วัตถุประสงค์ในการซื้อ ความถี่   
ในการซื้อ เวลาในการบริโภค สถานที่ในการซื้อ ช่วงเวลา
การซื้อ ผู้มีอิทธิพลในการซื้อ รูปแบบของการซื้อ การรู้จัก
หรือความคุ้นเคยเค้กมัลเบอร์รี่  ความสนใจในการซื้อ
เค้กมัลเบอร์รี่ ความเหมาะสมของราคา 

 ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  
มี ลั ก ษณ ะ แ บ บ ส า ร ว จ ร า ย ก า ร  จ า น ว น  4 ด้ า น 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด 

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปิด เป็นลักษณะ
ของข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น 

 การศึกษาที่  2  ความพึงพอที่มีต่ อการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่ วนที่  1 แบบสอบถาม เกี่ ย วกั บลั กษณะ
ประชากรศาสตร์ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ จ านวน 7 ข้อค าถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ ซึ่ ง เป็นค าถามเกี่ ยวกับ เพศ อายุ  
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และที่
พักอาศัยปัจจุบัน โดยใช้สถิติไคสแควร์ 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ใน
เขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยค าถาม
จ านวน 27 ข้อค าถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากมัลเบอร์รี่  1)ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 4)ด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย 
5)ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 6)ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และ7)ด้านกระบวนการให้บริการ 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่ง
เป็นค าถามแบบปลายเปิด โดยใช้ค าพูดของตัวเองเป็น
ค าถามแบบไม่มีโครงร่าง และเป็นค าถามซึ่งไม่มีการ
วางแผนหรือจัดแนวค าตอบไว้ 
 3.1 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ  
ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการสร้างเครื่องมือ เพื่อให้ได้
ข้อมูลครอบคลุมวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  

 3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ท าความเข้าใจในรายละเอียดในด้านเนื้อหาเพื่อที่จะน ามา
สร้างแบบสอบถาม  

 3.1.2 สร้างแบบสอบถาม จ านวน 2 เครื่องมือ 
ประกอบด้วย 

3.1.2.1 แบบสอบถามความเป็นไปได้ในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี ่

3.1.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี ่

 3.1.3  น าแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด เสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงใน
เนื้อหาของแบบสอบถาม (IOC) เพื่อให้ข้อเสนอแนะและ
ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเที่ยงตรงมากขึ้น  

ปัจจัยสว่นบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ

ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากมัลเบอร์ร่ี 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรอิสระ 
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 3.1.4   น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 
(Try Out)  จ านวน 30 ชุด กับผู้บริโภคซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha C0efficient) ตามวิธีการ
ของ Cronbach (1990 อ้างถึงในพวงรัตน์,2540:125-126)
ได้ค่าความเช่ือมั่น ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.78  

3.1.4.1 แบบสอบถามความเป็นไปได้ใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่  ในเขตเทศบาลเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ จ านวน 300 ชุด โดยเทียบสัดส่วนจาก
ตารางของเครซี่เมอร์แกน (เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
2563) 

3.1.4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ จ านวน 300 ชุด (เดือน พฤศจิกายน 2563 – 
เดือน ธันวาคม 2563) 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 2 ช่วง คือ 

 ช่วงที่  1 ด าเนินการในช่วงวันที่  14 มิถุนายน 
2563 ถึง 28 ตุลาคม 2563 โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามแจก
ให้กลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัด
กระบี่ จ านวน 300 ชุด ด้วยวิธีการสุ่มแจกอย่างง่าย (Non – 
Probability Random Sampling)  

ช่วงที่ 2 ด าเนินการในช่วงวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2563 ถึง 25 ธันวาคม  2563 โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถาม
แจกให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากมัลเบอร์รี่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
จ านวน 300 ชุด ด้วยวิธีการสุ่มแจกอย่างง่าย (Non – 
Probability Random Sampling) 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
 3.3.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับ

ข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่แสดงถึงลักษณะของข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 

3.3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน กับความเป็นไปได้
และความพึงพอใจที่มีต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก 

มัลเบอร์รี่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยใช้
สถิติไคสแควร์ 

3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนแล้ว ผู้วิจัยได้ท า

การตรวจสอบข้อมูล เพื่อดูความถูกต้องสมบูรณ์ของ    
การตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงน าแบบสอบถาม มาท า
การลงรหัส (Coding) และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดย
สามารถน าเสนอได้ ดังนี้  

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive method) เพื่อ
อธิบายลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน 
การแจกแจง หรืออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูล หรือตัว
แปร สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) การทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมานหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้วิธีการวัดโดยนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) และค่า ไคสแควร์ (Chi-square test: 2) 
ว่ามีความสัมพันธ์กับความเป็นไปได้และความพึงพอใจที่มี
ต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ 

4. ผลการวิจัย (Result)
 4.1 การศึกษาความเป็นไปได้ ของการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ 

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามชุดนี้ เป็นผู้ที่คาดว่าจะเป็น

ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ในอนาคตโดยท า
การสอบถามประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัด
กระบี่ ส่วนใหญ่เป็นหญิงมากกว่าชาย มีช่วงอายุ 26-35 ปี 
มากท่ีสุด รองลงมา คือ อายุ 36-45 ปี, ช่วงอายุ 46-55 ปี 
และช่วงอายุเกิน 25 ปี ตามล าดับ สถานภาพส่วนใหญ่จะ
สมรสแล้ว  รองลงมา คือ โสด, หย่าร้ าง และหม้าย 
ตามล าดับ ระดับการศึกษาที่ตอบมากที่สุด คือ ระดับ
ปริญญาตรี รองลงมา คือ ต่ ากว่าปริญญา และระดับ
ปริญญาโท ตามล าดับ ด้านอาชีพผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด คือ  พนักงานประจ า รองลงมา รับราชการ , 
นักเรียน/นักศึกษา, เจ้าของธุรกิจ และเป็นแม่บ้าน 
ตามล าดั บ  ด้ านราย ได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เ ดื อนของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท รองลงมา 
20,001 – 50,000 บาท,  ต่ ากว่า 10,000 บาท และ
ระหว่าง 50,001 - 100,000 บาท ตามล าดับ ด้าน
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 5,001 – 
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10,000 บาท รองลงมา 10,001 – 30,000 บาท และต่ า
กว่า 5,000 บาท ตามล าดับ   
 4.2 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ 

 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ ในรูปแบบเค้กมอลเบอร์รี่  
ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พบว่า มีความ
เป็นได้มาก คือ มีผู้ช่ืนชอบในการทานเบเกอรี่ คิดเป็นร้อย
ละ 72.70  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคเองคิดเป็น
ร้อยละ 58.70  ความบ่อยในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่    
จัดว่ามีความไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 45.30 ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แต่ละ ส่วนใหญ่จะซื้อ1-2 ช้ินต่อครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 46.00 แหล่งที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ส่วนใหญ่ จะซื้อที่ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 40.70 
ช่วงเวลาในการซื้อส่วนใหญ่จะซื้อเวลา 17.01 -20.00 น 
คิดเป็นร้อยละ 41.30 ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือก
ซื้อ คือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 49.00 รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่นิยมเลือกซื้อ เค้ก คิดเป็นร้อยละ 57.30 
การรู้จักเบเกอรี่จากมัลเบอร์รี่ส่วนใหญ่ประชากรไม่รู้จัก 
คิดเป็นร้อยละ 58.30  หากมีการออกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
เบเกอรี่ที่ท าจากมัลเบอร์รี่ จะมีการเลือกซื้อ คิดเป็นร้อย
ละ 91.70 และหากมีการออกจ าหน่ายเบเกอรี่มอลเบอร์รี่
ควรออกจ าหน่ายในราคาต่อช้ินที่ราคา 11 – 15 บาทต่อ
ช้ิน  คิดเป็นร้อยละ 73.00  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้างต้นสรุปได้ว่ามีแนวโน้มหรือมีความเป็นไปได้ในการ
ออกจ าหน่ ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัล เบอร์ รี่  ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ้

 ผลการประเมินความเป็นไปได้ด้านส่วนผสมทาง
การตลาดที่ผู้บริโภคต้องการจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากมัลเบอร์รี่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รวม
ทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ยอยู่ 4.01 คิดเป็นร้อย
ละ 80.20 อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 
 4.3 การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่  ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่  
จังหวัดกระบี่ 

4.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ ตอบแบบสอบถามซึ่ ง เป็นผู้ บริ โภค

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ของประชาชน ในเขต

เทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่เป็นหญิง คิด
เป็นร้อยละ  74.70  และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 25.30 
ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุที่มากที่สุด  คือ 31 – 50 
ปี คิดเป็นร้อยละ 52.70 รองลงมา คือ อายุ 21-30 ปี  คิด
เป็นร้อยละ 33.70  ต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.00 
และอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามล าดับ 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะสมรสแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 61.30 รองลงมา คือ โสด คิดเป็นร้อยละ 
37.30  และหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 1.30  ตามล าดับ ระดับ
การศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมากที่ สุด  คือ ระดับ
มัธยมศึกษาหรือ ปวช, ปวส. คิดเป็นร้อยละ 73.30 
รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24.30  และ
ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 2.30 
ตามล าดับ อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ 
ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 25.10 รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป คิด
เป็นร้อยละ 18.60  นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
17.00 พนักงานบริษัท ห้างร้านเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
14.30  แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 13.40 และข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดับ ด้านรายได้
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ที่  30,000 บาทขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 43.00  รองลงมาคือ รายได้ 5,100-10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 23.70  รายได้ 5,000 บาท หรือ ต่ ากว่า 
คิดเป็นร้อยละ 22.30  และรายได้ 10,001 – 30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 11.00  ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จะเป็นบ้านตัวเองคิดเป็นร้อยละ 73.70 รองลงมา คือ
บ้านเช่า  คิดเป็นร้อยละ 35.70 และหอพัก คิดเป็นร้อยละ 
0.70 ตามล าดับ 

 4.3.2  ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ที่จะเปิดให้บริการในเขตเขตเทศบาล
เมืองกระบี่  จังหวัดกระบี ่

ตารางที่ 1 แสดงผลความพึงพอใจของผู้บริโภค 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ที่มีต่อ 
ส่วนประสมทางการตลาด 
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รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1. ด้านผลติภณัฑ์
(Product)  

4.18 0.19 มาก 

2. ราคา (Price) 3.95 0.01 มาก 
3. ช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) 

3.29 0.20 ปานกลาง 

4. ด้านการส่งเสรมิการ
จ าหน่าย (Promotion) 

3.67 0.16 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 3.77 0.09 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคด้านส่วนผสมทางการตลาด 4 P’s มีผลต่อ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ในเขตเทศบาลเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 3.77  คิดเป็นร้อยละ 75.40  อยู่ใน
ระดับมาก 
 จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ในเขตเทศบาลเมือง
กระบี่   จั งหวัดกระบี่  รวมทุกด้านอยู่ ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

5. การอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ และความพึงพอใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากมัลเบอร์รี่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย เป็นรายตอนดังต่อไปนี้ 
 5.1 ความเป็นไปได้ทางการตลาดในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัด
กระบี่ 

 จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่เป็น
หญิงมากกว่าชาย คิดเป็นร้อยละ 66.30 มีช่วงอายุ 26-35 
ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.70 สถานภาพส่วนใหญ่จะ
สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 62.70 มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.00  ด้านอาชีพผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด คือ พนักงานประจ า  คิดเป็นร้อย
ละ  38 . 70  ด้ านราย ได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เ ดื อนของผู้ ต อบ

แบบสอบถาม ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 47.00 ด้ านค่ า ใ ช้จ่ ายต่อ เดือนของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม คือ 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
47.30 

 และผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ มีความเป็นได้อย่างมาก คือ มีผู้ช่ืนชอบใน
การทานเบเกอรี่ คิดเป็นร้อยละ 72.70 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการบริโภคเองคิดเป็นร้อยละ 58.70 ความบ่อยในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จัดว่ามีความไม่แน่นอน คิดเป็นร้อย
ละ 45.30 ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แต่ละครั้งส่วนใหญ่
จะซื้อ 1-2 ช้ินต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.00 แหล่งที่ลูกค้า
ซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ส่วนใหญ่จะซื้อที่ห้างสรรพสินค้า 
คิดเป็นร้อยละ 40.70 ช่วงเวลาในการซื้อส่วนใหญ่จะซื้อ
เวลา 17.01 -20.00 น คิดเป็นร้อยละ 41.30 ครอบครัว
จะเป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 49.00 เค้กเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่นิยมเลือกซื้อ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.30 ประชากรส่วนใหญ่ไม่
รู้จักเบเกอรี่จากอินทผลัม มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.30 
หากมีการออกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ท าจากมัลเบอร์
รี่จะมีการเลือกซื้อคิดเป็นร้อยละ 91.70 และหากมีการ
ออกจ าหน่ายเบเกอรี่มัลเบอร์รี่ควรออกจ าหน่ายในราคา
ต่อช้ินที่ราคา 11 – 15 บาทต่อช้ิน คิดเป็นร้อยละ 73.00  
ทั้งนี้ความเป็นไปได้ด้านส่วนผสมทางการตลาด 4 P’s ก็
ส่งผลต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ คิดเป็นร้อย
ละ 80.20 เช่นกัน ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่ามี
ความเป็นไปได้ในแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่  ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 5.2 การศึกษาความพึงพอใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากมัลเบอร์รี่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

5.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ 
 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่บริโภค

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ จ านวน 300 คน พบว่าผู้บริโภคมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือเลือกรสชาติของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยคือ 
4.44 ต่ าสุดคือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 
3.71  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดของ ชลธิชา (2559). ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคขนมเบเกอรี่ร้านเอพริล 
เบเกอรี่ ของ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯพบว่า 
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ปัจจัยที่ผู้บริโภค เบเกอรี่ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากที่สุด 
คือ ปัจจัยด้านความสดใหม่ ความสะอาด รสชาติ ไม่ใส่
สารกันบูด และปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส าหรับ
ปัจจัยด้านความสะดวกซื้อ บรรจุภัณฑ์ สถานที่จ าหน่าย 
การให้บริการและราคา ผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญมาก 
ส่วนปัจจัยด้านยี่ห้อและการโฆษณา ผู้บริโภคให้ระดับ
ความส าคัญปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ  ประวิน แสง
ศรัณย์ (2550) พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้านของ
รสชาติและความหอมของกาแฟมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง 
รองลงมาคือ ความหลากหลายของเมนูเครื่องดื่มกาแฟ 
มีกาแฟสูตรเฉพาะที่แตกต่างจากร้านอื่น และภาพลักษณ์/
ความมีชื่อเสียงของร้าน โดยให้ความส าคัญในระดับ มาก 

5.2.2 ด้านราคา 
 จากการสอบถามผู้ บริ โภคที่ บริ โภค

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ จ านวน 300 คน พบว่าผู้บริโภคมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือราคาของสินค้ามีความเหมาะสมกับ
รูปลักษณ์ภายนอกท่ีท่านเห็นมีค่าเฉลี่ยคือ 4.07  ต่ าสุดคือ
ราคาเหมาะสมกับปริมาณ มีค่าเฉลี่ย 3.87  ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  
ของ สุดาดวง (2547) สอดคล้องกับแรงจูงใจซื้อในส่วน
แรงจูงใจอุปถัมภ์ (Patronage Buying Motives)  คือส่วน
ของราคาสมเหตุสมผล เป็นผู้ ผลิตทีก าหนดราคา
สมเหตุสมผล แต่ผู้ที่จะพิจารณาความเหมาะสมนั้นได้แก่ 
ผู้บริโภค  โดยผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินว่า สินค้าที่ร้านค้านี้
ได้ขายในราคาที่สมเหตุสมผลหรือไม่ เปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ถ้าคุณค่าสูง
กว่าผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ โดยในมุมมองของ
ผู้บริ โภคอาจพิจารณาถึงการยอมรับในคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นสูงกว่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับชลธิชา 
(2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคขนมเบ
เกอรี่ร้านเอพริลเบเกอรี่ ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุ ง เทพฯ และปริ มณฑล . พบว่ ากลุ่ มตั วอย่ า ง ให้
ความส าคัญในเรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์มีการ
แสดงหรือบอกราคาอย่างชัดเจนอันดับสาม คือ ผลิตภัณฑ์
มีหลากหลายระดับราคาให้เลือก และ ราคาเหมาะสมกับ
ปริมาณของผลิตภัณฑ์ 

5.3.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 จากการสอบถามผู้ บริ โภคที่ บริ โภค

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ จ านวน 300 คน พบว่าผู้บริโภคมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือมีเว็บไซต์ในการขายผลิตภัณฑ์            มี
ค่าเฉลี่ย 3.72  ต่ าสุดคือผลิตภัณฑ์หาซื้อได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 
2.52  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดของ มนธนัช (2559) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรรมการบริโภคขนมเพื่อสุขภาพของผู้ที่
ต้องการควบคุมน้ าหนัก พบว่า ช่องทางสื่อออนไลน์  ถือ
เป็นช่องทางหนึ่ งที่นิ ยมมากที่ สุดที่ท าให้ เกิดความ
สะดวกสบายแก่ผู้บริโภค  เพราะไม่ว่าผู้บริโภคจะอยู่ที่ไหน
ก็สามารถซื้อขนมเพื่อสุขภาพได้ทุกท่ี ทุกเวลา สะดวกและ
รวดเร็ว ผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาที่จะออกไปเลือกซื้อขนม
เพื่อสุขภาพเอง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางจาก Instagram เป็น
ช่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ผู้บริโภคเช่ือถือและ
ไว้วางใจที่จะซื้อ เนื่องจากมีรูปผลิตภัณฑ์ให้เลือก สะดวก 
ท าการซื้อได้ง่าย และไม่เสียเวลา  

5.3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 จากการสอบถามผู้ บริ โภคที่ บริ โภค

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ จ านวน 300 คน พบว่าผู้บริโภคมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือการเปิดบูธให้ลองชิม มีค่าเฉลี่ย 3.81  
ต่ าสุดคือ มีการลดราคา มีค่าเฉลี่ย 3.50  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของ 
เครือมาศ (2554) พบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด
ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจมาก คือ มีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้กลุ่มตัวอย่างรู้จักมากขึ้น 
รองลงมา คือ มีการจัดโปรโมช่ันต่างๆ   และแจกใบปลิว
แนะน ารายการอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับ อัมรา (2554) 
พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญกับปัจจัยส่งเสริมการขาย ใน
เรื่องร้านค้ามีการให้ส่วนลด รองลงมา คือ มีสินค้าให้
ทดลองชิม และมีสินค้าแถม เป็นต้น 

บทสรุป 
 การศึกษาความเป็นไปได้ผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากมัลเบอร์รี่พบว่า ความเป็นไปได้ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่  ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่  
จังหวัดกระบี่ มีความเป็นได้อย่างมาก ท้ังนี้ความเป็นไปได้
ด้านส่วนผสมทางการตลาด 4 P’s ก็ส่งผลต่อการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่  เ ช่นกัน ดังนั้นจากผลการ
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วิเคราะห์สรุปได้ว่ามีแนวโน้มหรือมีความเป็นไปได้ในการ
ออกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ การศึกษา
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัล
เบอร์รี่ที่จะเปิดให้บริการในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัด
กระบี่  มีผลต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่ารวมอยู่ที่ 3.77  คิดเป็นร้อยละ 75.40  
ในระดับมาก 

6. ข้อเสนอแนะ
 วิจัยครั้งต่อไปควรมีการสัมภาษณ์ผู้ประกาบการการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่เชิงลึก เพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากมัลเบอร์รี่ 
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การพัฒนาสเปรดทาขนมปังโดยใช้เนื้อลูกตาล 
The Development of Bread Spread using Toddy Palm Fruit
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บทคัดย่อ 
 การวิจักเรื่อง การพัฒนาสเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อ
ลิกตาล มีวัตถุลรตสงค์เพื่อ 1) เึกษาสิตรพื้นฐาน แลต
ลริมารที่เหมาตสมของเนื้อลิกตาลในผลิตภัรฑ์สเลรดทา
ขนมลัง โดกเสริมเนื้อลิกตาลในลริมาร 4 รตดับ คือ 0 % 
(สิตรควบคุม) 2.5% 5% แลต7.5% โดกน้้าหนักทั้งหมด 
2) เพื่อเึกษาค่าสี (L* a* แลต b*) ของสเลรดทาขนมลัง
โด ก ใช้ เนื้ อลิ กต าล  แลต  3) เพื่ อเึ กษาคุร ค่ าท าง
โภชนาการของผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนมลังโดกเสริมเนื้อ
ลิกตาล กลุ่มตัวอก่างในการวิจัก ได้แก่ ผิ้บริโภคขนมลัง 
จ้านวน 50 คน เลือกแบบเจาตจง เครื่องมือที่ ใช้ในการ
วิจัก ได้แก่  แบบลรตเมินความชอบ 9 รตดับ (Point 
Hedonic Scale Test) ผลการวิจัก พบว่า คุรภาพทาง
ลรตสาทสัมผัสสเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อลิกตาล 5% 
ได้รับคตแนนความชอบในทุกด้านแตกต่างกับตัวอก่างมี
นักส้าคัญทางสถิติ (p<0. 05 ) ซึ่งผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนม
ลังโดกเสริมเนื้อลิกตาล 5% มีสีเหลือง มีกลิ่นหอมจากเนื้อ
ลิกตาล เนื้อสัมผัสข้นหนืดพอเหมาต ค่าสีของผลิตภัรฑ์ 
สเลรดทาขนมลัง โดกเสริมเนื้อลิกตาล 5% พบว่า มีค่า 
L* a* แลตb* คื อ  74.33 ± 0.13 12.88 ± 0.02 แลต 
41.86 ± 0.02 ตามล้าดับ เมื่อเติมเนื้อลิกตาลเพิ่มขึ้นท้า
ให้ สเลรดทาขนมลังมีสีเหลืองเข้มขึ้น มีค่า L* ลดลง 
ค่า a* แลตค่า b* เพิ่มขึ้น แลตผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนม
ลัง โดกเสริมเนื้อ  ลิกตาล 5% (ลริมาร 100 กรัม) จตให้
พลังงาน 219.00 กิโลแคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต 18.43 กรัม 
โลรตีน 6.84 กรัม ไขมัน 13.10 กรัม แลตใกอาหาร 0.47 
กรัม 

ค าส าคัญ : สเลรดทาขนมลัง, เนื้อลิกตาล 

Abstract 
 The development of bread spread using 
toddy palm fruit had the objectives of this study 
were: 1) To study the basic recipe for the bread 
spread and amount of toddy palm fruit in bread 
spread with a different amount of toddy palm 
fruit at the ratio of 0% (control)  2.5% 5% and 
7.5% by total weight. 2) To study the color 
(L* a* and b*) of bread spread using toddy palm 
fruit. 3) To study the nutrients of the bread 
spread using toddy palm fruit. The sensory 
quality test of the bread spread using toddy 
palm fruit by giving 9- Point Hedonic Scale Test, 
by 50 testers were bread spread using 5% toddy 
palm fruit The scores for all aspects were 
significantly different from the other samples 
(p<0.05). The bread spread using 5% toddy palm 
fruit had yellow color, fragrance from the flesh 
of the palm fruit, the texture was enough to be 
viscous. Color of bread spread using 5% toddy 
palm fruit found that L* a* and b* value were 
74.33 ± 0.13 12.88 ± 0.02 and 41.86 ± 0.02 
respectively. Increased levels of toddy palm 
fruit, L* value was decrease but a* and b* value 
was increase. The results of the nutrition of 
bread spread using 5% toddy palm fruit (100 g) 
has Energy 219.00 Kcal, Carbohydrate 18.43 g, 
Protein 6.84 g, Fat 13.10 g and Fiber 0.47 g.  

Keywords :  Bread Spread, Toddy Palm Fruit 

OI801 

233



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. บทน า
 วัฒนธรรมการบริโภคอาหารแบบตตวันตกได้รับความ
นิกมอก่างแพร่หลากในลรตเทเไทก โดกเฉพาตในสังคม
เมือง ส่วนหนึ่งเล็นผลมาจากความสตดวกแลตรวดเร็ว    
ในการเตรีกมแลตรับลรตทาน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรม
ของคนรุ่นใหม่ที่ด้าเนินชีวิตลรตจ้าวันด้วกความเร่งรีบ 
อาหารเช้าที่ผิ้บริโภคชาวไทกนิกม คือ ผลิตภัรฑ์เบเกอรี่
ต่าง ๆ เช่น ขนมลังแผ่น บิสกิต ครัวซองต์ เล็นต้น (เินก์
อัจฉริกตเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร, 2564) 
ส้าหรับผลิตภัรฑ์ที่รับลรตทานคิ่กับขนมลังเพื่อเพิ่ม
รสชาติ ได้แก่ ผลิตภัรฑ์สเลรด ซึ่งผลิตภัรฑ์สเลรด 
เล็นของผสมที่มีลักษรตอ่อนนุ่ม ส่วนใหญ่ใช้ทาขนมลัง 
เช่น เนก เนกถั่วลิสง แกม แลตแซนด์วิชสเลรด เล็นต้น 
ซึ่งผลิตภัรฑ์เหล่านี้มีกลิ่นรส แลตเนื้อสัมผัสเฉพาตของ
ผลิตภัรฑ์ (เุภัทรกาญจน์, เพ็ญขวัญ แลตวิชัก, 2556) 
 ต้นตาลโตนดเล็นลาล์มชนิดหนึ่ ง พบได้ทั่ วไลใน
ลรตเทเไทก เช่น จั งหวัดสงขลา เพชรบุ รี  ราชบุ รี 
สุพรรรบุรีชักนาท แลตนครลฐม เล็นต้น (จิตตตวัน แลต
ครต, 2561) เนื้อลิกตาลสุกเล็นส่วนลรตกอบของลิกตาล
ที่ถัดไลจากส่วนผิวเลลือก เนื้อลิกตาลแลตใกตาลของผลที่
กังไม่สุกจตมีสีขาว เมื่อสุกเนื้อแลตใกจตมีสี เหลือง กลิ่น
หอม นิกมน้าไลใช้ท้าขนมตาล (สุนีก์, 2559) เนื้อลิกตาล
สุกมีคุรค่าทางโภชนาการ ทั้งโลรตีน คาร์โบไฮเดรต 
แคลเซี กม  ฟอสฟอรัส  แลตเส้น ใกอาหาร เล็นต้น 
(Department of Health, 1987) เ นื้ อ ลิ ก ต า ล สุ ก
นอกจากให้กลิ่นรสเฉพาต แล้วกังพบว่ามีสารแคโรทีนอกด์ 
(มนัสนันท์แลตครต, 2544) จึงเหมาตส้าหรับน้ามาผสมใน
อาหารชนิดต่าง ๆ แทนการใช้สีสังเคราตห์ เพื่อเพิ่มคุรค่า
ทางอาหาร (ลัญญรัเม์ , วนิดาแลตกมลทิพก์ , 2562) 
ในลรตเทเไทกใช้เนื้อลิกตาลสุกเล็นส่วนลรตกอบส้าคัญ
ในการท้าขนมตาล โดกขนมมีกลิ่นเฉพาตของลิกตาล 
นอกจากนี้กังใช้เนื้อลิกตาลสุกตกแต่งสี กลิ่น แลตรสขนม
ต่าง ๆ เพื่อให้แลลกใหม่ออกไล เช่น บัวลอก ขนมขี้หนิ 
ตตโก้ เล็นต้น (มนัสนันท์แลตครต, 2544) 
 จากข้อมิลที่กล่าวมาข้างต้น ผิ้วิจักจึงน้าเนื้อลิกตาล 
มาเล็นส่วนลรตกอบในสเลรดทาขนมลัง เพื่อเพิ่มคุรค่า
ทางโภชนาการ ให้ผลิตภัรฑ์สเลรด อีกทั้งได้ผลิตภัรฑ์     
ที่แลลกใหม่แลตเล็นทางเลือกให้กับผิ้บริโภค 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อเึกษาสิตรพื้นฐาน แลตลริมารที่เหมาตสม

ของเนื้อลิกตาลในผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนมลัง 
    2.2 เพื่อเึกษาค่าสี (L* a* แลต b*) ของผลิตภัรฑ์ 
สเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อลิกตาล 
    2.3 เพื่อเึกษาคุรค่าทางโภชนาการของผลิตภัรฑ์ 
สเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อลิกตาล 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
3.1 การเึกษาสิตรพื้นฐานของผลิตภัรฑ์สเลรดทา
ขนมลัง เึกษาสิตรพื้นฐานของผลิตภัรฑ์สเลรดทา
ขนมลัง จ้านวน 3 สิตร ดังตารางที่  1 โดกท้าตาม
กรตบวนการ ดังภาพที่ 1 แล้วน้าผลิตภัรฑ์สเลรดทา
ขนมลังที่ได้ทั้ง 3 สิตรมาท้าการทดสอบการกอมรับ
ทางลรตสาทสัมผัสตามวิธีของ Chamber IV and
Wolf (1996) ด้วกวิธี 9-point hedonic scale โดก
ใช้กลุ่มตัวอก่างเล็นนักเึกษารตดับลรตกาเนีกบัตร
วิชาชีพช้ันสิง (ลวส.) สาขาอาหารแลตโภชนาการ แลต
นักเึกษารตดับลริญญาตรี สาขาเทคโนโลกีอาหารแลต
โภชนาการ (ต่อเนื่อง) วิทกาลักอาชีวเึกษานครลฐม
จ้านวน 50 คน โดกการเลือกแบบเจาตจง จากนั้น
เลือกสิตรพื้นฐานที่ได้รับคตแนนการกอมรับสิงสุดเพื่อ
ท้าการเึกษาขั้นต่อไล

ตารางที่ 1 สิตรพื้นฐานของผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนมลัง 

ส่วนผสม 
ปริมาณ (กรัม) 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

ไข่ไก่ 100 160 130 

หัวกตทิ 200 300 250 
น้้าเลล่า 120 120 20 
นมข้นจืด 480 180 80 
นมข้นหวาน 150 - 25 
น้้าตาลทราก 23 100 75 
เกลือ 2 1 1 
แล้งข้าวโพด 15 70 40 

ที่มา  สิตรที่ 1 ดัดแลลงจาก เมก์ซิลวี ่(2563) 
สิตรที่ 2 ดัดแลลงจาก ครัวบ้านพมิ (2553) 
 สิตรที่ 3 ดัดแลลงจาก นันทิชิน (2563) 

234



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

     3.2 การเึกษาผลติภรัฑ์สเลรดทาขนมลังโดกใช้           
เนื้อลิกตาล 

  3.2.1 การเตรีกมเนื้อลิกตาล 
1. น้าลิกตาลสุกมาล้างให้สตอาด
2. ดึ ง เล ลื อ ก สี ด้ า ข อ งลิ ก ต าล ออ ก               

จนหมด ท้าการแกกผลตาลแล้วดึงใจตาลออก 
3. น้าลิกตาลไลกีกับน้้าสตอาด น้าเนื้อ

ตาลที่ได้มากรองเอากากใกออก เทใส่ผ้ากรองมัดเชือก
น้าไลแขวนทิ้งไว้ 1 คืน 

4. บีบน้้าออกให้หมดจนเหลือแค่เนื้อตาล
เวลาจับเนื้อตาลจตไม่ติดมือ น้าเนื้อตาลใส่ภาชนตแลตเก็บ
ในติ้เก็น 

น้าน้้าตาลทรากตีกับไข่ไก่ใหเ้ข้ากนั  
เติมเกลือ นมข้นจืดแลตนมข้นหวานลงไล 

ตีส่วนผสมใหเ้ข้ากัน เติมหัวกตทิล ตามด้วกน้้าเลล่าเติม 
แลตแล้งข้าวโพด ตตี่อจนขึ้นฟ ิแลว้กรองด้วกกรตชอน  

ตั้งหม้อใช้ไฟลานกลาง เมื่อน้้าเดือดให้น้าส่วนผสม 
ที่เตรีกมไวล้งไลกวน นาน 1 ช่ัวโมง  

กวนจนสเลรดทาขนมลังข้น ลูดไฟแล้วกกลงจากเตา 

รอใหส้เลรดทาขนมลังเก็น  
แล้วบรรจุในภาชนตท่ีมฝีาลูดสนิท 

แช่เก็นท่ีอุรหภิมิ 5-7 องเาเซลเซกีส 

ภาพที่ 1 ภาพขั้นตอนการท้าผลิตภัรฑส์เลรดทาขนมลัง 
 หมากเหต:ุ หากสติรใดไม่ใสส่่วนผสมตามวิธีการให้ข้าม 

 ขั้นตอนนั้นไล 

3.2.2 การท้าผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนมลังโดกใช้
เนื้อลิกตาล 

น้ า เนื้ อลิ กตาล เสริม ใน ผลิ ตภัร ฑ์ ส เล รด
ทาขนมลัง ในรตดับที่แตกต่างกัน คือ 0% (สิตรควบคุม) 
2.5% 5% แลต 7.5% โดกน้้าหนักทั้งหมด ลงในสิตร 

พื้นฐานที่ได้รับคตแนนมากที่สุด คือ สิตรที่ 1 เติมลริมาร
เนื้อลิกตาลดังตารางที่  2 จากนั้นท้าการทดสอบการ
กอมรับทางลรตสาทสัมผัส ด้านลักษรตลรากฏ สี กลิ่น 
รสชาติ  เนื้ อสัมผัส (ความข้นหนืด ) แลต ความชอบ
โดกรวม ท้าการทดสอบการกอมรับทางลรตสาทสัมผัส
ของผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อลิกตาล ตามวิธี
ของ Chamber IV and Wolf (1996) ด้วกวิธี 9-point 
hedonic scale  

ตารางที่ 2 สิตรของผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อ 
 ลิกตาลที่รตดับแตกต่างกัน 

ส่วนผสม 

ปริมาณ (กรัม) 

0% 
(สูตร

ควบคุม) 

2.5% 5% 7.5% 

เนื้อลิกตาล 0 27.175 54.350 81.525 
ไข่ไก่ 100 100 100 100 
หัวกตทิ 200 200 200 200 
น้้าเลล่า 120 120 120 120 
นมข้นจืด 480 480 480 480 
นมข้นหวาน 150 150 150 150 
น้้าตาลทราก 23 23 23 23 
เกลือ 2 2 2 2 
แล้งข้าวโพด 15 12 12 12 

  3.3 การวัดค่าสี 
          วัดค่าสีของผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อ
ลิกตาลสิตร 0% (สิตรควบคุม) แลตสิตรที่ผิ้บริโภคให้
ค ตแน น การกอมรั บ ม ากที่ สุ ด ด้ วก เค รื่ อ งวั ด ค่ าสี 
HunterLab รุ่นColorQuestXE โดกค่าที่วัด ได้แก่ ค่า L* 
(ค่าความสว่าง มีค่าตั้ งแต่  0 -100) ค่า a* (+ สีแดง/ 
- สีเขีกว) แลต b* (+ สีเหลือง/ - สีน้้าเงิน) โดกการน้ามา
วิเคราตห์ 3 ซ้้า ของแต่ลตตัวอก่าง 
     3.4 การเึกษาคุรค่าทางโภชนาการของผลิตภัรฑ์ 
สเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อลิกตาล 
          เึกษาคุรค่าทางโภชนาการของผลิตภัรฑ์สเลรด
ทาขนมลังโดกใช้เนื้อลิกตาล 0% (สิตรควบคุม) แลตสิตรที่
ผิ้บริโภคให้คตแนนการกอมรับมากที่สุด วิเคราตห์ด้วก 
โลรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จริลค้านวรพลังงานแลต 
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สารอาหาร INMUCAL-Nutrients V3 ฐานข้อมิลชุด NB1 
(สถาบันโภชนาการ มหาวิทกาลักมหิดล, 2556) 

3.5 การวิเคราตห์ข้อมิลทางสถิติ 
ท้าการบันทึกผลการทดลองแลตน้าผลการ

ทดลองไลวิเคราตห์ความแลรลรวนด้วก   One-way 
ANOVA แลตท้าการเลรีกบเทีกบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่กโดกวิธี New Duncan’s Multiple Range Test 
โดกใช้โลรแกรมส้าเร็จริลทางคอมพิวเตอร์ 

4. ผลการวิจัย
     4.1 ผลการเึกษาสิตรพื้นฐานของผลิตภัรฑ์สเลรดทา
ขนมลังสิตรพื้นฐาน พบว่า ผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนมลัง
สิตรที่ 1 ได้รับคตแนนด้านลักษรตลรากฏ สี รสชาติ เนื้อ
สัมผัส (ความข้นหนืด) แลตความชอบโดกรวมมากที่สุด 
ดังตารางที่ 3  โดกมีคตแนนอกิ่ในรตดับความชอบมาก 
ดังนั้นจึงเลือกสิตรที่ 1 ของ Maysylvie (2020) เล็นสิตร
พื้นฐาน ในการเึกษาผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนมลังโดกใช้
เนื้อลิกตาลในขั้นตอนต่อไล 

 ตารางที่ 3   คตแนนการกอมรับทางลรตสาทสัมผสัของผลิตภรัฑส์เลรดทาขนมลังสติรพื้นฐาน 

คุณลักษณะ 
คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส 

สูตรที ่1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 
ลักษรตลรากฏ 7.24a ± 0.89 6.41b ± 1.19 6.35b ± 1.64 
ส ี 7.50a ± 0.81 6.52b ± 1.51 6.63b ± 1.34 
กลิ่น 7.40a ± 0.72 6.22b ± 1.08 6.51b ± 1.23 
รสชาต ิ 7.50a ± 0.81 6.54b ± 1.12 6.42b ± 1.50 
เนื้อสัมผัส (ความข้นหนืด) 7.80a ± 0.78 6.43b ± 1.29 6.43b ± 1.92 
ความชอบโดกรวม 7.86a ± 0.90 6.51b ± 1.08 6.42b ± 0.95 

* ค่าเฉลีก่ ส่วนเบี่กงเบนมาตรฐาน จากผิ้ทดสอบทางลรตสาทสัมผสัจ้านวน 50 คน
** อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน บ่งบอกถึงความแตกต่างทางสถิติอก่างมีนักส้าคญั (p<0.05)

ตารางที่ 4 คตแนนการกอมรับทางลรตสาทสัมผัสของผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อลิกตาลที่รตดับแตกต่างกัน 

คุณลักษณะ คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส 
0% (สูตรควบคุม) 2.5% 5% 7.5% 

ลักษรตลรากฏ 7.10b ± 0.71 7.24b ± 1.03 7.78a ± 0.68 7.15b ± 0.71 
ส ี 7.21b ± 0.67 7.32b ± 0.91 7.84a ± 0.98 7.39b ± 0.67 
กลิ่น 7.12b ± 0.75 7.28b ± 1.01 7.88a ± 0.91 7.23b ± 0.75 
รสชาต ิ 7.27b ± 0.84 7.31b ± 0.86 7.86a ± 0.81 7.22b ± 0.84 
เนื้อสัมผัส (ความข้นหนืด)     7.25b ± 0.89 7.29b ± 1.09 7.78a ± 1.03 7.23b ± 0.89 
ความชอบโดกรวม 7.23b ± 0.79 7.26b ± 0.82 7.78a ± 0.72 7.24b ± 0.79 

* ค่าเฉลี่ก ส่วนเบี่กงเบนมาตรฐาน จากผิ้ทดสอบทางลรตสาทสัมผัสจา้นวน 50 คน
** อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน บ่งบอกถึงความแตกต่างทางสถิตอิก่างมีนักส้าคญั (p<0.05) 
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4.2 ผลการเึกษาสเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อลิก
ตาล พบว่าการเสริมเนื้อลิกตาล 5% ได้รับความชอบ
โดกรวมมากที่สุด ดังตารางที่ 4 

4.3 ผลการวิเคราตห์ค่าสีของการเึกษาสเลรด
ทาขนมลั งโดกใช้ เนื้ อลิกตาล  ดั งตารางที่  5 พบว่า 
การเึกษาสเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อลิกตาล 5% มีค่า L* 
a* แลต b* เท่ากับ 74.33 12.88 แลต 41.86 ตามล้าดับ 
เมื่อเติมเนื้อลิกตาลเพิ่มขึ้น ท้าให้สเลรดทาขนมลังมีสี
เหลืองเข้มขึ้น มีค่า L* ลดลง ค่า a* แลตค่า b* เพิ่มขึ้น 
ตารางที่ 5 การเลรีกบเทีกบค่าสีของสเลรดทาขนมลังโดก 

 ใช้เนื้อลิกตาล 0% (สิตรควบคุม) แลต5% 

ค่าสี 
ปริมาณเนื้อลูกตาล 

0% (สูตรควบคุม)    5% 
L* 83.84a ± 0.19 74.33b ± 0.13 
a* 3.66b ± 0.08 12.88a ± 0.12 

b* 20.20b ± 0.13 41.86a ± 0.05 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ก ± ส่วนเบี่กงเบนมาตรฐานจากการ
วิเคราตห์ 3 ซ้้า 

 4.4 ผ ล ก า ร เึ ก ษ า คุ ร ค่ า ท า ง โภ ช น า ก า ร     
ของสเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อลิกตาล พบว่า การเสริม
เนื้อลิกตาล 5% ในสเลรดทาขนมลัง ในลริมาร 100 กรัม 
จตให้พลังงาน 219.00 กิโลแคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต 18.43 
กรัม โลรตีน 6.84 กรัม ไขมัน 13.10 กรัม แลตใกอาหาร 
0.47 กรัม 

ตารางที่ 6 การเลรีกบเทีกบคุรค่าทางโภชนาการของ 
 ผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อลิกตาล 
 ในลริมาร 100 กรัม 

สารอาหาร 
ปริมาณเนื้อลูกตาล 

0% 
(สูตรควบคุม) 

5% 

พลังงาน (kcal) 215.49 219.00 
คาร์โบไฮเดรต (g) 17.74 18.43 
โลรตีน (g) 6.74 6.84 
ไขมัน (g) 13.06 13.10 
ใกอาหาร (g) 0.00 0.47 

5. อภิปรายผลการวิจัย
     จากการเึกษาสิตรพื้นฐานของผลิตภัรฑ์สเลรดทา
ขนมลัง พบว่า สิตรที่ 1 ได้รับคตแนนการกอมรับด้าน
ลักษรตลรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสแลตความชอบ
โดกรวมมากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากตัวอก่างอื่นอก่างมี
นักส้าคัญ (p<0.05) ได้รับคตแนนอกิ่ในรตดับความชอบ
มาก เนื่องจากสเลรดทาขนมลัง มีลักษรตลรากฏที่ดี 
มีกลิ่นหอม รสชาติหวานพอเหมาต แลตเนื้อสัมผัสเนีกน 
ข้นหนืดก้าลังดี 
     การเึกษาลริมาร ที่ เหมาตสมของเนื้ อลิ กตาล          
ในผลิ ตภั ร ฑ์ ส เล รดท าขน มลั ง  4 รตดั บ  คื อ  0% 
(สิตรควบคุม) 2.5% 5% แลต 7.5% โดกน้้าหนักทั้งหมด 
พบว่า สเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อลิกตาลที่ 5% ได้รับ
ความชอบโดกรวมมากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากตัวอก่างอื่น
อก่างมีนักส้าคัญ (p<0.05) มีคตแนนความชอบอกิ่ ใน
รตดับมาก โดกเมื่อใช้เนื้อลิกตาล 5% สเลรดทาขนมลังจต
มีสีเหลือง มีกลิ่นหอมจากเนื้อลิกตาล มีรสหวานก้าลังดี มี
เนื้อสัมผัสเนีกน ข้นหนืดพอเหมาต ท้าให้ผิ้ทดสอบชิมให้
คตแนนการกอมรับมากที่สุด แต่อก่างไรก็ตามการเติมเนื้อ
ลิกตาลในรตดับ 7.5% ท้าให้สเลรดขนมลังมีกลิ่นของเนื้อ
ลิกตาล แลตความข้นหนืดมากเกินไล ท้าให้ได้รับคตแนน
ด้านความชอบในทุกด้านน้อกกว่าการเติมเนื้อลิกตาล 5%  
      สเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อลิกตาล 5% มีค่า L* a* 
แลต b* คือ 74.33 ± 0.13 12.88 ± 0.02 แลต 41.86 ± 
0.02 ตามล้าดับ เนื่องจากเนื้อลิกตาลมีแคโรทีนอกด์   
เล็นองค์ลรตกอบ ท้าให้มีสี เหลือง ส้ม แลตส้มแดง 
(มนัสนันท์แลตครต, 2544) ซึ่งสอดคล้องกับ พรทวีแลต
ครต (2557) ที่ท้าการเึกษาการทดแทนเนื้อตาลผงใน
ผลิตภัรฑ์บตหมี่สด พบว่า การเพิ่มลริมารเนื้อตาลผงใน
บตหมี่สด ท้าให้ ค่า a* แลตค่า b* เพิ่มมากข้ึน 
      จากการค้านวรคุรค่าทางโภชนาการของสเลรดทา
ข น ม ลั ง โด ก ใ ช้ เนื้ อ ลิ ก ต า ล  0 % (สิ ต ร ค ว บ คุ ม ) 
แลต 5% พบว่า ผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อลิก
ตาล 5% มีพลังงานมากกว่าสิตรควบคุมเพีกงเล็กน้อก 
ผลิตภัรฑ์ สเลรดทาขนมลังโดกใช้ เนื้ อลิกตาล 5% 
ล ร ต ก อ บ ด้ ว ก  พ ลั ง ง า น  219.00 กิ โ ล แ ค ล อ รี่ 
คาร์โบไฮเดรต 18.43 กรัม โลรตีน 6.84 กรัม ไขมัน 
13.10 กรัม แลตใกอาหาร 0.47 กรัม 
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6. สรุปผลการวิจัย
     จากการเึกษาสิตรพื้นฐานของผลิตภัรฑ์สเลรดทา
ขนมลัง พบว่า สิตรที่ 1 ได้รับคตแนนการกอมรับด้าน
ลักษรตลรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสแลตความชอบ
โดกรวมมากที่สุด ซึ่งอกิใ่นรตดับความชอบมาก 
     การเึกษาลริมารที่เหมาตสมของเนื้อลิกตาล 4 รตดับ
คือ 0% (สิตรควบคุม) 2.5% 5% แลต7.5% โดกน้้าหนัก
ทั้งหมด พบว่า ผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อลิก
ตาล 5% ได้คตแนนความชอบโดกรวมมากที่สุด  ซึ่งมี
คตแนนความชอบอกิ่ในรตดับมาก ผลิตภัรฑ์สเลรดทา
ขนมลังโดกใช้เนื้อลิกตาล 5%  มีค่า L* a* แลตb* คือ 
74.33 ± 0.13 12.88 ± 0.02 แ ล ต  41.86 ± 0.02 
ตามล้าดับ 
      จ ากก ารค้ าน วร คุ ร ค่ าท างโภ ชน าก ารขอ ง 
ผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนมลังโดกใช้เนื้อลิกตาล พบว่า 
ผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนมลังโดกใช้ เนื้ อลิกตาล  5% 
ในลริมาร 100 กรัม จตให้พลังงาน 219.00 กิโลแคลอรี่ 
คาร์โบไฮเดรต 18.43 กรัม โลรตีน 6.84 กรัม ไขมัน 
13.10 กรัม แลตใกอาหาร 0.47 กรัม 

7. ข้อเสนอแนะ
     7.1 ควรท้าการเึกษาเลรีกบเทีกบรตหว่างเนื้อตาลสุก 
เนื้อตาลสุกแบบผง แล้วคัดเลือกชนิดที่ดีที่สุดมาใช้ใน
ผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนมลัง 
     7.2 ในการเึกษาครั้งต่อไลอาจใช้ผักหรือผลไม้ชนิด
อื่นในการผลิตผลิตภัรฑ์สเลรดทาขนมลัง เช่น แครอท 
มันเทเสีส้ม ฟักทองบัตเตอร์นัท เล็นต้น 
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การประเมินสมรรถนะของโครงสร้างวิหารวัดสวนดอกต่อแรงแผ่นดินไหว 
Assessment of the Sanctuary Structure of Suan Dok Temple Relating to the 

Seismic changes 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่ อท าการศึกษา

ประเมินสมรรถนะของโครงสร้างวิหารวัดสวนดอกต่อแรง
แผ่นดินไหวโดยโครงสร้างวิหารวัดสวนดอกใช้ระบบโครง
ต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้วิธีประเมินสมรรถนะ
ของอาคาร ตามค าแนะน าของมาตรฐาน มยผ .1303 -55   
ซึ่งในการศึกษาผู้วิจัยได้สร้างแบบจ าลองไฟไนต์อิลิเมนต์
และวิเคราะห์ด้วยวิธีสถิตไม่เชิงเส้นจากนั้นน าผลการ
วิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกับสเปกตรัมความเร่งที่ต้องการ
ของแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่ตั้งอาคารตามระบุในมาตรฐาน 
มยผ.1302 -52  เพื่อหาพิกัดสมรรถนะของอาคาร 
หลังจากนั้นจึงท าการเสริมความแข็งแรงตามค าแนะน า
ของมาตรฐาน มยผ .1901 - 51 โดยใช้วิธีพอกเสาด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก และเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของ
อาคารหลังจากการเสริมก าลังกับอาคารในสภาพเดิม 
ผลการวิจัย พบว่า โครงสร้างก่อนการเสริมความแข็งแรง
เกิดจุดหมุนพลาสติกที่มีระดับสมรรถนะเป็นระดับ
โครงสร้างหลักของอาคารเกิดความเสียหายแต่ยังคง
สามารถใช้งานได้ต่อไป ในขณะที่อาคารที่ได้รับการเสริม 
ความแข็งแรงด้วยวิธีพอกเสาด้วยคอนกรีตนั้นเกิดจุดหมุน
พลาสติกน้อยกว่าก่อนการเสริมความแข็งแรง และส าหรับ 
พิกัดสมรรถนะอยู่ในระดับที่สภาพโครงสร้างยังคงสามารถ
ใช้งานได้ต่อไป 

ค าส าคัญ  :วิธีสถิติไม่เชิงเส้นพิกัด  ,จุดหมุนพลาสติก  

Abstract 
 This research aims to study the performance of 
the Wiharn Wat Suan Dork subjected to seismic 
force.  The structure was classified into Ordinary 
Reinforced Concrete Moment Resisting Frame 
and was asses performance by using DPT 

Standard 1303-57. The Wiharn Model created by 
finite element was analyzed by static nonlinear 
method. The analysis results were compared with 
the desired acceleration spectrum of the 
earthquake in the area of the building as specified 
in DPT Standard 1302- 52 to find performance 
point in both cases :  before and after 
strengthening.  The method of the reinforced 
concrete jacketing in accordance with DPT 
Standard 19 0 1 - 51  was selected in column 
strengthening. According to the studies, it was 
found that before strengthening structure could 
create a plastic hinge within the level of life 
safety. While the after strengthening building has 
a less plastic hinge than before strengthening, the 
performance point showed the level of 
immediate occupancy as well. 

Keywords : Static-Nonlinear Analysis Method, 
Performance Point, Plastic Hinge. 
ASTM C3 9 / C3 9 M-0 1 , Standard Test Method for 

Compressive Strength of Cylindrical Concrete 
Specimens, American Society for Testing and 
Material, Vol. 4.02, 2001. 

1. บทน า
 จั งห วั ด เ ชี ย ง ใหม่ มี ก า ร รั กษา วัฒนธร รมแล ะ
ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ พื้นที่ส่วนใหญ่จึงมีวัดวาอารามอยู่
มากมายโดยที่อาคารโบราณสถานต่างๆนั้น ไม่ได้ออกแบบ
องค์อาคารให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้ และมี
การเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้งซึ่งแผ่นดินไหวสามารถ
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ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อ 
วัด วิหารเกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและความเสียหายทาง
ทรัพย์สินรวมไปถึงสิ่งก่อสร้างและตัวโบราณสถานดังนั้น
เราจึงควรให้ความส าคัญต่อโบราณสถาน และต้องมีการ
ตรวจสอบประเมินสมรรถนะของโครงสร้างเพื่อให้
โบราณสถานน้ีอยู่กับชาวเชียงใหม่ยาวนานยิ่งข้ึน 
 ในการศึกษาถึงข้อมูลเรื่องการประเมินสมรรถนะของ
โครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหวพบว่ามีการท าวิจัยของ
สถาบันต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะของ
โครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหว สุธน รุ่งเรืองและ 
 วิศวินทร์ อัครปัญญาธร(2561) ได้ท าการการประเมิน
ความเสียหายของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้
แผ่นดินไหว ด้วยข้อก าหนด FEMA 356 และ มยผ.1303 
-57 เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความเสียหายภายใต้
แรงแผ่นดินไหวด้วยข้อก าหนด FEMA 356 และ มยผ.
1303-57 ของโครงสร้างอาคารตัวอย่างคอนกรีตเสริม
เหล็ก 5 และ 8 ช้ัน ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยรวมในจังหวัด
เชียงใหม่พบว่า ค่าเกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะใน
คานของทั้งสองข้อก าหนดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ แต่ค่าเกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะในเสา
ของทั้งสองข้อก าหนดมีความแตกต่างกัน โดยเกณฑ์การ
ยอมรับระดับสมรรถนะในเสาของ มยผ.1303-57 มีค่า
มากกว่า 0% - 20.70% ส าหรับเกณฑ์การยอมรับระดับ
เข้าใช้อาคารได้ทันที (Immediate Occupancy Level; 
IO) และมีค่ามากกว่า 0% - 20.4% ส าหรับเกณฑ์การ
ยอมรับระดับปลอดภัยต่อชีวิต (Life Safety Level; LS) 
เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะของ 
FEMA 356 ในขณะที่เกณฑ์การยอมรับระดับ CP ในเสา
ของ มยผ.1303-57 มีค่าน้อยกว่า 0% - 13.33% เมื่อ
เทียบกับค่าเกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะของ FEMA 
356 กัญญาภ ัคและคณะ(2558)  ไ ด ้ท า การศ ึกษา
พฤต ิกรรมความ เส ียหายของโครงสร ้า งที ่ร ับแรง
แผ่นดินไหวโดยใช้โปรแกรม MIDAS GEN โดยได้จ าลอง
โครงสร้างวิหารวัดแม่สรวยหลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รับแรงแผ่นดินไหวแบบสถิตย์เทียบเท่า พบว่าวิหารจะเสีย
หารบริเวณเสาด้านหน้าของวิหาร สุวัฒน์ รามจันทร์, 
วงศกร พงษ์ภักดี และ ทยากร จันทรางศุ(2563) ได้ ศึกษา
การปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน การ
ซ่อมแซม และการเสริมความมั่นคงแข็งแรง โครงสร้าง
อาคารเก่า และโครงสร้างอาคารที่ เสียหาย พบว่า 
โครงสร้างที่เสียหายจากรูปแบบต่างๆควรมีการประเมิน
ความเสียหายและท าการซ่อมแซมก่อนเข้าใช้อาคาร R. A. 

Hakim ,M.  S.  A.  Alama and S.  A.  Ashour (2014) 
 ได้ท าการการประเมินแผ่นดินไหวของอาคาร คอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยใช้การวิเคราะห์แบบพุชโอเวอร์ ในประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย พบว่า พบว่าอาคารที่ออกแบบโดย
พิจารณาเฉพาะแรงโน้มถ่วงเท่านั้นไม่เพียงพอ ในการรับ
แรงแผ่นดินไหว อาคารที่ออกแบบตามมาตรฐาน SBC-
อ า ค า ร อยู่ ใ น เ กณ ฑ์ ที่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า พั ก ทั น ที  ( IO) 
 ตามมาตรฐาน ATC-40 
 จากเหตุผลดังกล่าวทางผู้วิจัยจึงได้เลือกวิเคราะห์
โครงสร้างของวิหารวัดสวนดอกโดยใช้วิธีสถิตไม่เชิงเส้นมา
ประมวลผลซึ่งในการประมวลผลของโปรแกรมจะแสดงให้
เห็นจุดที่เกิดความเสียหายและสามารถเสริมก าลังได้ตรง
จุดที่ เกิดความเสียหาย โดยวิธีการเสริมก าลังมีอยู่
หลากหลายวิธีและวิธีท่ีเลือกใช้คือการหุ้มเสาด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็กเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะกับการไม่หุ้มเสาด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
ในการศึกษาการประเมินสมรรถนะและเสริมความ

แข็งแรงของโครงสร้างวิหารวดัสวนดอกมีวัตถุประสงค์ใน
การด าเนินการดังต่อไปนี ้
 2.1 เพื่อวิเคราะห์แบบจ าลองอาคารโครงสร้างวิหารวัด
สวนดอกโดยวิธีสถิตไม่เชิงเส้น 
 2.2 เพื่อประเมินสมรรถนะของอาคารโครงสร้างวิหารวัด
สวนดอก ทั้งก่อนและหลังเสริมความแข็งแรง 
 2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมความแข็งแรงให้กบั
โครงสร้างวิหารที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
ในการด า เนินงานวิจั ยประเมินสมรรถนะของ

โครงสร้างวิหารวัดสวนดอก มีขั้นตอนดังนี ้
 3.1 ส ารวจข้อมลูอาคารทั้งด้านมิติและขนาดของ
โครงสร้าง โดยท าการตรวจสอบเหล็กเสริมโดยใช้เครื่อง
เฟอร์โรสแกน ดังภาพที่ 1 
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ภาพที ่1 เฟอร์โรสแกน 

3.2 สร้างแบบจ าลองไฟไนต์อิลิเมนต์ ได้ดังภาพท่ี 2 

ภาพที ่2 ภาพแบบจ าลองไฟไนต์อิลิมเนต์ 

 3.3 ก าหนดคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการวิเคราะห์ไม่
ว่าจะเป็นคุณสมบัติของวัสดุ โดยใช้ค่าก าลังอัดประลัยของ
คอนกรีตที่อายุ 28 วันเท่ากับ 200 กก./ตร.ซม. และใช้
เหล็กเสริมช้ันคุณภาพ SR24 ตามแบบมาตรฐานพุทธ
ศาสนสถานพระวิหารภาคเหนือ  คุณสมบัติของหน้าตัด
ตามสภาพจริง จุดหมุนพลาสติกตาม มยผ. 1303-55 และ 
แรงที่กระท าต่อวิหาร โดยแรงแผ่นดินไหวที่กระท าต่อ
วิหารจะกระท าทั้ง 2 ด้านข้องวิหารตามมาตรฐาน มยผ.
1302-52 โดยใช้ค่าตอบสนองเชิงสเปกตรัมคาบสั้น
(Ss)เท่ากับ 0.858g และใช้ค่าตอบสนองเชิงสเปกตรัมคาบ 
1 วินาที(S1)เท่ากับ 0.258g ประเภทของช้ันดินแบบปกติ 
(Site Class D)  ดังภาพที่ 3 

ภาพที ่3 ทิศทางแรงแผ่นดินไหวที่กระท าต่อวิหาร 

 3.4 วิเคราะห์ผลและตรวจสอบต าแหน่งที่เสียหาย 
รวมทั้งประเมินระดับการใช้งานอาคารตามารฐาน ATC40 

3.5 เสริมก าลังโครงสร้างในต าแหน่งท่ีเสียหาย 
 3.6 วิเคราะห์ผลอีกครั้งเพื่อตรวจสอบสมรรถนะของ
โครงสร้างวิหาร 

4. ผลการวิจัย
4.1 พฤติกรรมการรับแรงของวิหาร
จากการวิเคราะห์สมรรถนะของวิหารโดยวิธีสถิตไมเ่ชิง

เส้น  พบว่ าสมรรถนะ ในแกน X และแกน Y มีค่ า
สัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานมากที่สุดมีเท่ากับ 14.30% 
และ 6.50% ตามล าดับและมีการเคลื่อนตัวด้านข้างที่
ต าแหน่งจุดคราก ซึ่งแสดงเป็นอัตราส่วนการเคลื่อนตัวช้ัน
บนสุดต่อความสูงของอาคาร (D/H) มีค่าเท่ากับ 0.50% 
และ 0.55% ตามล าดับส าหรับการเคลื่อนตัวในทิศทาง X 
และ Y ตามล าดับ ซึ่งเส้นสมรรถนะของอาคาร แสดงดัง
แผนภูมิที่ 1 และพฤติกรรมการเกิดจุดหมุนพลาสติกใน
แกน X และแกน Y แสดงดังภาพที่  4 และ ภาพที่  5 
ตามล าดับ 

แผนภูมิที ่1 เส้นสมรรถนะของอาคาร 
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ภาพที ่4 พฤติกรรมการเกิดจุดหมุนพลาสติกในแกน X 

ภาพที ่5 พฤติกรรมการเกิดจุดหมุนพลาสติกในแกน Y 

 จากแผนภูมิที่ 1 เส้นสมรรถนะ(capacity curve) เห็น
ได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานในทิศ X มีค่ามากกว่า
ทิศ Y 7.60% และอัตราส่วนการเคลื่อนตัวช้ันบนสุดต่อ
ความสูงของอาคารในทิศ X มีค่ามากกว่าทิศ Y  0.2 5% 
และจากภาพที่  4 และ 5 พฤติกรรมการเกิดหน้าตัด
พลาสติกของอาคารจะเกิดจุดหมุนพลาสติกในทิศ X ตรง
บริเวณเสาและในทิศ Y จะไม่เกิดจุดหมุนพลาสติก ซึ่งจุด
หมุนพลาสติกเป็นตัวบ่งบอกถึงบริ เวณที่จะเกิดความ
เสียหายและบริเวณที่ควรเสริมก าลัง แต่อาคารอยู่ใน
เกณฑ์การยอมรับระดับเข้าใช้อาคารได้ทันที (Immediate 
Occupancy Level; IO) 

4.2 พฤติกรรมการรับแรงของวิหารหลังเสริมก าลัง 
 เมื่อทราบต าแหน่งจุดหมุนพลาสติกที่เกิดขึ้น จึงได้ท า
การเสริมก าลังโดยใช้วิธีพอกเสาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตามข้อแนะน าของมาตรฐาน มยผ. 1901-51 ดังภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 การเสริมก าลังเสา 

 พบ ว่ า สม ร รถนะ ใน แ กน  X แ ละ แ กน  Y มี ค่ า
สัมประสิทธ์ิแรงเฉือนที่ฐานมากท่ีสุดมีเท่ากับ 24.0% และ 
10.0% ตามล าดับและมีการเคลื่อนตัวด้านข้างที่ต าแหน่ง
จุดคราก ซึ่งแสดงเป็นอัตราส่วนการเคลื่อนตัวช้ันบนสุดต่อ
ความสูงของอาคาร (D/H) มีค่าเท่ากับ 0.65% และ 
0.90% ส าหรับการเคลื่ อนตัวในทิศทาง X และ Y 
ตามล าดับ ซึ่งเส้นสมรรถนะของอาคารก่อนการเสริมก าลัง 
แสดงดังแผนภูมิที่  2และพฤติกรรมการเกิดจุดหมุน
พลาสติกในแกน X และแกน Y แสดงดังภาพที่ 7 และ 
ภาพที่ 8 ตามล าดับ 

แผนภูมิที ่2 เส้นสมรรถนะของอาคารหลังเสริมก าลัง 
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ภาพที ่7 พฤติกรรมการเกิดจุดหมุนพลาสติกหลังเสริม
ก าลังในแกน X  

ภาพที ่8 พฤติกรรมการเกิดจุดหมุนพลาสติกหลังเสริม
ก าลังในแกน Y  

 จากแผนภูมิที่ 2 เส้นสมรรถนะของอาคารหลังเสริม
ก าลังเห็นค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานในทิศทาง X มีค่า
มากกว่าทิศ Y 14.0% และอัตราส่วนการเคลื่อนตัวช้ัน
บนสุดต่อความสูงของอาคารในทิศ X มีค่ามากกว่าทิศ Y 
0.25% และจากภาพที่ 5 และ 8 พฤติกรรมการเกิดหน้า
ตัดพลาสติกของอาคารหลังการเสริมก าลังในทิศ X จะเกิด
จุดหมุนพลาสติกที่บริเวณเสาที่เช่ือมต่อคานช้ันบนสุด
ด้านหน้าของวิหารและทิศ Y ไม่เกิดจุดหมุนพลาสติกซึ่ง
แสดงว่าหลังเสริมความแข็งแรงไม่เกิดความเสียหายและ
อาคารอยู่ในเกณฑ์การยอมรับระดับเข้าใช้อาคารได้ทันที 
 4.3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของอาคารโครงสร้าง
วิหารก่อนและหลังเสริมความแข็งแรง  

 ในการประเมินความสามารถต้านทานแผ่นดินไหวของ
อาคารมักนิยมน ามาตรวจสอบอาคารที่มีอยู่เดิม เพื่อ
พิจารณาระดับสมรรถนะในการต้านทานแผ่นดินไหวของ
อาคาร ความมั่นคงแข็งแรง และความเสียหายที่เกิดขึ้น
เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ท าให้ทราบต าแหน่งที่มี
ความอ่อนแอของอาคาร ซึ่งสามารถน ามาใช้วางแผนการ
ซ่อมเสริมก าลังอาคารได้อย่างถูกต้อง ในการประเมิน
โครงสร้างสามารถประเมินได้จากการน าเส้นโค้งความ
ต้องการ (demand spectrum) และเส้นโค้งสเปกตรัม
สมรรถนะ (capacity spectrum)มาพล็อตร่วมกันเพื่อหา
จุดตัดที่ เกิดจากความเร่ ง เ ชิงสเปกตรัม( spectrum 
acceleration, Sa)  และการเคลื่ อนที่ เ ชิ งส เปกตรั ม
(spectrum displacement, Sd) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3 
และแผนภูมิที่ 4 

แผนภูมิที ่3 พิกัดสมรรถนะของอาคารในแกน X 

 จากแผนภูมิที่ 3 พบว่าเส้นโค้งสเปกตรัมสมรรถนะ
ของโครงสร้างแบบไม่เสริมความแข็งแรงนั้นมีความเร่งเชิง
สเปกตรัมอยู่ที่ 0.139g และการเคลื่อนที่เชิงสเปกตรัมที่ 
2 .25cm ส าหรับ เส้นโค้ งสเปกตรัมสมรรถนะของ
โครงสร้างแบบเสริมความแข็งแรงนั้นมีค่าความเร่งเชิง
สเปกตรัมอยู่ที่ 0.200g และการเคลื่อนที่เชิงสเปกตรัมที่ 
1.60cm  
 เมื่อน าเส้นโค้งสเปกตรัมสมรรถนะของโครงสร้างแบบ
ไม่เสริมความแข็งแรงและเส้นโค้งสเปกตรัมสมรรถนะของ
โครงสร้างแบบเสริมความแข็งแรงมาเปรียบเทียบกัน 
พบว่าค่าความเร่งเชิงสเปกตรัมและการเคลื่อนที่เชิง
สเปกตรัมที่ของเส้นโค้งสเปกตรัมสมรรถนะแบบเสริม
ความแข็งแรงมีค่ามากกว่าแบบไม่เสริมความแข็งแรงและ
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ล าดับในการผลักของโครงสร้างแบบเสริมความแข็งแรงมี
ล าดับการผลักน้อยกว่าแบบไม่เสริมความแข็งแรง 

แผนภูมิที ่4 พิกัดสมรรถนะของอาคารในแกน Y 

 จากแผนภูมิที่ 4 พบว่าเส้นโค้งสเปกตรัมสมรรถนะ
แบบไม่เสริมความแข็งแรงนั้นมีค่าความเร่งเชิงสเปกตรัม
อยู่ที่ 0.140g และการเคลื่อนที่เชิงสเปกตรัมที่ 2.20cm 
และเส้นโค้งสเปกตรัมสมรรถนะแบบเสริมความแข็งแรง
นั้นมีค่าความเร่งเชิงสเปกตรัมอยู่ที่ 0.160g และการ
เคลื่อนที่เชิงสเปกตรัมที่ 1.90 cm  
 เมื่อน าเส้นโค้งสเปกตรัมสมรรถนะของโครงสร้างแบบ
ไม่เสริมความแข็งแรงและเส้นโค้งสเปกตรัมสมรรถนะของ
โครงสร้างแบบเสริมความแข็งแรงมาเปรียบเทียบกัน 
พบว่าค่าความเร่งเชิงสเปกตรัมและการเคลื่อนที่เชิง
สเปกตรัมที่ของเส้นโค้งสเปกตรัมสมรรถนะแบบเสริม
ความแข็งแรงมีค่ามากกว่าแบบไม่เสริมความแข็งแรง
เล็กน้อย 

5. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์อาคารในรูปแบบ 3 มิติ โดยวิธี

สถิตไม่เชิงเส้นและท าการประเมินประสิทธิภาพของวิหาร
ด้วยวิธีสเปกตรัมตอบสนองความเร่งและระยะทางภายใต้
แบบจ าลองอาคารโดยก าหนดลักษณะจุดต่อโครงสร้าง
เป็นแบบจุดแข็งเกร็ง ส าหรับจุดรองรับเป็นแบบหมุนได้
อิสระแต่ไม่สามารถเลื่อนได้ 
 จากผลการวิเคราะห์ก่อนและหลังการเสริมความ
แข็งแรงพบว่าค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานในทิศทาง X
และ Y หลังการเสริมความแข็งแรงที่ค่ามากกว่าก่อนเสริม

การเสริมความแข็งแรงเท่ากับ9.7%และ 3.3%ตามล าดับ 
และอัตราส่วนการเคลื่อนตัวช้ันบนสุดต่อความสูงของ
อาคาร หลังการเสริมความแข็งแรงที่ค่ามากกว่าก่อนเสริม
การเสริมความแข็งแรงเท่ากับ  0.15 %ทั้งคู่ จุดสมรรถนะ
ของวิหารแรงผลักในทิศทางXและ Yหลังการเสริมความ
แข็งแรงมีค่ามากกว่าก่อนเสริมการเสริมเท่ากับ 0.061g 
และ 0.020g  
 การวิเคราะห์จุดหมุนพลาสติกพบว่าก่อนเสริมความ
แข็งแรงในทิศทาง X เมื่อวิหารสามารถรับแรงจะเกิดจุด
หมุดพลาสติกต าแหน่งเสาใต้พื้นวิหารมีระดับสมรรถนะ
สามารถเข้าใช้อาคารได้ทันที IO ซึ่งจะแสดงถึงการเกิด
ความเสียหายแต่สามารถใช้อาคารได้และ ก่อนเสริมความ
แข็งแรงทิศทาง Y พบว่าเมื่อใส่แรงอาคารสามารถรับแรง
และไม่เกิดจุดหมุดพลาสติกและผลการวิเคราะห์หลังเสริม
ความแข็งแรงทิศทาง X จะเกิดจุดหมุนพลาสติกบริเวณ
เสาที่เช่ือมต่อคานช้ันรับโครงสร้างหลังคาด้านหน้ามีระดับ
สมรรถนะสามารถเข้าใช้อาคารได้ทันที IO และทิศทางY 
ไม่เกิดจุดหมุดพลาสติก 
 ดังนั้นการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างวิหารโดย
วิธีการพอกเสาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นสามารถเพิ่ม
สมรรถนะ และลดความเสียหายของวิหารอันเนื่องจาก
การรับแรงแผ่นดินไหวได้ 

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการประเมินสมรรถนะของโครงสร้างวิหารวัดสวน

ดอกต่อแรงแผ่นดินไหวนั้นพบว่าต าแหน่งที่เกิดจุดหมุน
พลาสติกจะเกิดบริเวณเสาซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกัญญาภ ัคและคณะ(2558) เนื่องจากเสาจะเป็น
ช้ินส่วนโครงสร้างที่รับแรงแผ่นไหวให้กับอาคาร และเมื่อ
โครงสร้างมีการเสริมก าลังท าให้ สมรรถนะของโครงสร้าง
นั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญาภ ัคและ
คณะ(2558)  โดยอาคารที่วิเคราะห์อยู่ ในเกณฑ์การ
ยอมรั บ ร ะดั บ เ ข้ า ใ ช้อ าคา ร ได้ ทั นที  ( Immediate 
Occupancy Level; IO) แต่ควรเสริมก าลังตามงานวิจัย
ของ สุวัฒน์ รามจันทร์, วงศกร พงษ์ภักดี และ ทยากร 
จันทรางศุ(2563) และ R. A. Hakim ,M. S. A. Alama 
and S. A. Ashour (2014) ที่แนะน าให้มีการเสริมก าลัง
ของโครงสร้างเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการรับแรงแผ่นดินไหว
ส าหรับอาคารที่ไม่ได้ท าการออกแบบให้ต้านทานแรง
แผ่นดินไหวได้  ศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมความ
มั่นคงแข็งแรง โครงสร้างอาคารเก่า และโครงสร้างอาคาร
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ที่เสียหาย พบว่า โครงสร้งที่เสียหายจากรูปแบบต่างๆควร
มีการประเมินควาเสียหายและท าการซ่อมแซมก่อนเข้าใช้
อาคาร ได้ท าการการประเมินแผ่นดินไหวของอาคาร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้การวิเคราะห์แบบพุชโอเวอร์ 
ในประเทศซาอุดิอาระเบีย พบว่า พบว่าอาคารที่ออกแบบ
โดยพิจารณาเฉพาะแรงโน้มถ่วงเท่านั้นไม่เพียงพอ ในการ
รับแรงแผ่นดินไหว อาคารที่ออกแบบตามมาตรฐาน SBC-
อาคารอยู่ ในเกณฑ์ที่สามารถเข้าพักทันที ( IO) ตาม
มาตรฐาน ATC-40 

7. ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์โครงสร้างวิหารวัดสวนดอก ก่อนการ

เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างวิหารนั้นมีระดับ
สมรรถนะอยู่ระดับสามารถเข้าใช้งานอาคารได้ทันที แต่
ทั้งนี้โครงสร้างของวิหารที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นใช้กล
สมบัติของวัสดุจากการพิจารณาตามแบบมาตรฐานพุทธ
ศาสนาสถานพระวิหารภาคเหนือ จากมาตรฐานของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ซึ่งโครงสร้างจึงมีความแข็งแรงมาก
เกิดความเสียหายน้อย แต่ตามโครงสร้างวิหารจริงกล
สมบัติของวัสดุอาจมีค่าไม่ตรงตามมาตรฐานดังกล่าว ซึ่ง
โครงสร้างวิหารจริงอาจมีความเสียหายมากกว่าโครงสร้าง
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ เนื่องจากโครงสร้างเป็นโบราณสถาน
มีความเก่าแก่กลสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจึง
อาจจะมีค่าก าลังลดลงตามสภาพอากาศและกาลเวลา 
ดังนั้นทางทีมผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทาง
และการเสริมแรงด้วยวิธีอื่นส าหรับผู้สนใจที่จะพัฒนา
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังต่อไปนี้ 
 7 .1 ค่ากลสมบัติของวัสดุควรจะใช้ค่าของวัสดุตาม
โครงสร้างจริงที่ได้มาจากการทดสอบ 
 7.2 ควรวิเคราะห์การเสริมก าลังขององค์อาคาร
คอนกรีตแบบอื่น เช่น การเสริมก าลังด้วยวัสดุคอมโพสิต
เสริมเส้นใย 
 7.3 ควรใช้วิธีช้ันสูงในการวิเคราะห์โครงสร้าง เช่น วิธี
พลศาสตร์เชิงเส้น และวิธีพลศาสตร์ไม่เชิงเส้น 
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การสร้างและหาความเหมาะสมเครื่องมือแกะแว็กซ์ DIY  
Creating and Investigating an Efficiency of the DIY Wax Carving Tools 

จินต์จิ สหรัตนพันธ์1* ปริศนา บุญศักดิ2์ ปิยะพงษ์ ปานแก้ว3 
Jintji Saharattanphan1* Prisna Boonsak2 Piyapong Pankew3 

*1 2 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
*1 2 3  Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

บทคัดย่อ 
       การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเครื่องมือแกะแว็กซ์ DIY จากตะไบ หาความ
เหมาะสมของเครื่องมือแกะแว็กซ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท าต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์ที่มี
ประสบการณ์การท างานจริงในฐานะช่างผู้ช านาญการใน
สถานประกอบการ เจ้าของกิจการ อาจารย์ผู้สอน และ
ช่างอิสระ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้วัดความเหมาะสม คือ 
แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมการใช้เครื่องมือ
แกะแว็กซ์ต้นแบบเครื่องประดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
เครื่องมือแกะแว็กซ์ DIY จากตะไบ สามารถใช้งานได้ดี 
มีคุณลักษณะการท างานเป็นไปตามที่ผู้วิจัยตั้งสมมติฐาน
ไว้  ด้านการออกแบบเครื่องมือมีความเหมาะสมอยู่ 
ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.56  ด้านการใช้งานเครื่องมือมี
ค่าอยู่ ในระดับมากที่สุด ที่ค่ า เฉลี่ย  4.37 การสร้าง
เครื่องมือแกะแว็กซ์ชุดนี้สามารถเป็นแบบอย่างในการ
คิดค้นสร้างสรรค์เครื่องมือด้วยตัวเองที่ใช้ในสายงานการ
ผลิตเครื่องประดับ อีกทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การเรียนการสอนการสร้างต้นแบบแว็กซ์ดว้ยมือได้อีกด้วย 

ค าส าคัญ : แว็กซ์เขียว  ,เครื่องมือแกะแว็กซ์  

Abstract 
The objective of the research was to create 

DIY wax carving tools from filings and to find the 
suitable design and functionality of wax carving 
tools. The 5 samples used were the experience 
expert in jewelry production, business owner, 
instructors, and independent technicians of wax 
model making. The tools used to collect data 
were the questionnaire to assess the jewely wax
carving tools, mean and standard deviation.  It 

was found that the tool design was at a high level 
with the mean of 3.56, and the use of tool was at 
the highest level at the mean of 4.37. This wax 
carving tools can be the model of DIY  tools that 
used in the jewelry production line. Moreover it 
is also possible to apply the knowledge gained to 
teach manual wax prototype by hand as well. 

Keywords : green wax,  wax carving  tools 

1. บทน า
 การขึ้นต้นแบบแว็กซ์ด้วยมือเป็นหนึ่งในกระบวนการ
ผลิตเครื่องประดับที่ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแม้
จะมี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในเรื่องการ
ออกแบบและการผลิตก็ตาม (ขจีพร , สุภิญญา และ
ปริชญา , 2549) เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น 
โปรแกรมออกแบบ  เครื่องจักรสายงานการผลิต และวัสดุ
ผลิตต้นแบบมีราคาสูง  ค่าการว่าจ้างงานที่สูง ขณะที่การ
ขึ้นต้นแบบแว็กซ์ด้วยมือผู้จ้างงานสามารถประหยัดต้นทุน
ในการว่าจ้าง  อีกทั้งผู้ว่าจ้างบางรายชอบในลีลาและ
อารมณ์ทางงานศิลปะเชิงช่างด้วยมือมากกว่าเครื่องจักร  
การหาซื้อวัสดุท าต้นแบบท่ีง่ายและราคาถูก  ความสะดวก
ในการแก้ไข  การได้รับค่าตอบแทนท่ีจัดว่าสูงเมื่อเทียบกับ
งานฝีมือแขนงอื่น  ท าให้การขึ้นต้นแบบด้วยมือที่อาศัย
เครื่องมือพื้นฐาน และช่างฝีมือแบบดั้งเดิมยังคงมีบทบาท
ส าคัญในกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก สามารถ
สร้างอาชีพและรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวเป็นอย่าง
ด ีทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาสู่การเป็นช่างเขียน
ต้นแบบด้วยโปรแกรม CAD และการเป็นช่างควบคุม
ระบบการผลิตต้นแบบด้วย CAM  เพราะความรู้และ
ประสบการณ์จากการแกะแว็กซ์ด้วยมือท าให้เข้าใจ
หลักการสร้างรูปทรง 3 มิติ   สัดส่วน  ขนาด  สามารถ
อ่านและวิเคราะห์แบบได้ดี  (กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
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ช่างทองหลวง, 2554) ด้วยว่าเครื่องมือช่างที่มีขายกัน
มากมายในท้องตลาดปัจจุบันจัดได้ว่ามีราคาแพงและอาจ
ตอบโจทย์ความต้องการของช่างไม่ตรงนัก จึงมีช่างบางคน
ได้คิดค้นสร้างเครื่องมือแกะแว็กซ์ เฉพาะตัวขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการท างานเฉพาะจุด  จาก
ประสบการณ์การท างานขึ้นต้นแบบด้วยแว็กซ์ รวมถึงค า
ช้ีแนะจากช่างผู้ช านาญการ ผู้วิจัยจึงได้สร้างเครื่องมือ
แกะแว็กซ์ด้วยตะไบส าหรับการขึ้นต้นแบบเครื่องประดับ 
และหาความเหมาะสมในการใช้งานเครื่องมือแกะแว็กซ์
แต่ละตัว สนองตอบความต้องการใช้งานในแต่ละมิติของ
การสร้างต้นแบบ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างเครื่องมือแกะแว็กซ์ DIY จากตะไบ
2.2 เพื่อหาความเหมาะสมด้านการออกแบบและการ

ใช้งาน  ท าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 

3. ขอบเขตของการวิจัย
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ช่างผู้ช านาญการใน
สถานประกอบการ  เจ้าของกิจการ  อาจารย์ผู้สอน และ
ช่างอิสระ  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เช่ียวชาญด้านท าต้นแบบ
เครื่องประดับด้วยแว็กซ ์จ านวน 5 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา  
1. ตัวแปรอิสระ คือ การสร้างเครื่องมือแกะแว็กซ์

DIY 
2. ตัวแปรตาม คือ ความเหมาะสมของเครื่องมือ

แกะแว็กซ์ ด้านการออกแบบ และการใช้งาน 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
4.1 การออกแบบเครื่องมือแกะแว็กซ์

       รูปแบบของเครื่องมือแกะแว็กซ์ส าหรับตกแต่ง
ต้นแบบเครื่องประดับ ประกอบดว้ย 6 แบบ 

 wt.1       wt.2   wt.3    wt.4   wt.5   wt.6 

ภาพที่ 1. แบบหน้าตัดและด้านข้างเคร่ืองมือแกะแว็กซ์ 

 4.2 วัสดุอุปกรณ์ 
       วัสดุอุปกรณ์ในการท าเครือ่งมือแกะแว็กซ์  

ประกอบด้วย ตะไบแบน 5 ตัว ตะไบสามเหลี่ยม 1 ตัว 
หินเจียร แก้วน้ า และกระดาษทรายเบอรล์ะเอียด 

ภาพที่ 2 ตะไบ เคร่ืองหินเจียร และแก้วน  า 

4.3 การเจียรแต่งรูปทรง 
 การเจียรเครื่องมือแกะแว็กซ์ ประกอบด้วย 2 
ขั้นตอน คือ การเจียรแต่งรูปทรง และการเจียรแต่งคมมีด 

ตารางที่ 1 การเจียระไนเครื่องมือแกะแว็กซ์ 

ภาพ วิธีการเจียรเครื่องมือ 

การเจียรรูปทรงส่วนโค้งเว้า 

    เครื่องมือทุกตัวต้องเจียร
ส่วนคอโค้งเว้าก่อนที่จะเป็น
รูปร่างรูปทรงตามแบบ 

 ยกเว้น Wt.6  

การเจียรคมมีด 

      เมื่อได้รูปทรงตามแบบ
เบื้องต้นแล้ว ให้เจียรคมมีด 
โดยตั้งใบมีดขึ้น เหลือความ
บางเพียง 0.2 mm  ไว้เพื่อ
ส าหรับลับคมด้วยกระดาษ
ทราย  ยกเว้น Wt.3 ที่ต้อง
เจียรเหลือความหนา 1-1.5 
mm เพื่อเป็นเครื่องมือไว้ขูด
แต่งผิว 
     Wt.3 เป็นเครื่องมือมีไว้
ขุ ดผิ ว ง าน ให้ เ รี ย บ เนี ยน 
ดังนั้นจึงต้องเหลือความหนา
ไว้ที่ ไร้ความคมและมีส่วน
ปลายที่ตัดตรงไว้ขูดผิวใน
แนวดิ่ง

        Wt. 6 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่
พั ฒ น า ม า จ า ก ต ะ ไ บ
สามเหลี่ยม วิธีการเจียร คือ
เพียงแต่จับด้ามตะไบให้มั่น
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แล้วเจียรตามเหลี่ยมปกติ  
ประคองให้ระนาบคงที่จนได้
สั น คม แ ต่ ง ยั ง ค ง รู ป ท ร ง
สามเหลี่ยมไว้ดังเดิม 

    4.4 การลับคม 
         การลับคมมีดเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เพราะแม้
เครื่องมือจะถูกเจียรมาดี แต่หากลับคมไม่ดี จะท าให้คม
มีดเสียรูปทรงได้  การลับคมจะกระท าด้วยกระดาษทราย 
โดยเรียงจาก  หยาบ – ละเดียด – ละเอียดสุด ตามล าดับ 
ตารางที่ 2 การลับคม 

ภาพ ค าอธิบาย 

Wt.1 

แนวนอน แนวตั้ง 

รักษาแนวหน้า
ตัดให้มั่นคง 

รักษาแนวคมมีด
ให้มั่นคง 

Wt.2 

รักษาแนวหน้า
ตัดให้มั่นคง 

ลับคมมีดให้โค้ง
ตามแบบ 

Wt.3 

แนวนอน แนวตั้ง 

รักษาแนวหน้า
ตัดให้มั่นคง 

รักษาแนวคมมีด
ให้มั่นคง 

Wt.4 

รักษาแนวหน้า
ตัดให้มั่นคง 

รักษาแนวคมมีด
ให้มั่นคง 

Wt.5 
รักษาแนวหน้าตัดให้มั่นคง 

Wt.6 

รักษาแนวหน้าตัดให้มั่นคง 

เมื่อลับคมมีดเรียบร้อยตามขั้นตอนที่ก าหนดแล้ว 
ให้ท าการตรวจสอบความคมด้วยการมองตรงไปที่คมมีด

โดยต้องไม่เห็นแสงสะท้อนเท้าตา และท าการทดสอบด้วย
การ ตัด ขูด เจาะ ผิวแว็กซ์ ที่ให้ความรู้สึก ง่าย สะดวก 
เรียบลื่นมือขณะท าการทดสอบ 

ภาพที ่3 เคร่ืองมือแกะแว็กซ์เสร็จสมบูรณ์ 

5. ผลการวิจัย
5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการใช้งาน

ตารางที่ 3 ความเหมาะสมในการใช้งาน 

เครื่องมือ
แกะแว็กซ ์

การใช้งาน ความเหมาะสม 

Wt.1 

ตัดแต่งรูปทรง 
ช่องลวดลาย 
และมุมให้คม 

Wt.2 

ตัดแต่ง  ขูดผิวใน
ส่วนที่โค้งเว้า 

Wt.3 

ขูดแต่งผิวชิ้นงาน
ให้เรียบเนียน 

Wt.4 

ตัดแต่ง และขูด
ผิว ในส่วนที่แคบ

ให้เรียบเนียน 

Wt.5 

เจาะ และตัด 
แต่งลวดลาย 

Wt.6 เจาะ และขูดแต่ง
ผิวกระเปาะและ

ชิ้นงาน 

       5.2  ค่าความเหมาะสมของของเครื่องมือจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
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ตารางที่ 4 ด้านการออกแบบ 

หัวข้อความคิดเห็น x ̅ S.D. ระดับ 

1. รูปทรง สวยงาม  ตรงความ
ต้องการ 

3.60  0.55  มาก 

2. ขนาดเหมาะสมกบัการจับ 3.40  0.55 มาก 
3. วัสดุในการท าเหมาะสม
แกร่ง คม 

4.60 0.55 มากที่สุด 

4. ใบมีดเหมาะสมกับการใช้
งาน 

3.20 0.45 มาก 

5. ที่จัดเก็บเหมาะสม ปลอดภยั 3.00 0.00 มาก 
รวมค่าเฉลีย่ (x ̅) 3.56 0.41 มาก 

ตารางที่ 5 ด้านการใช้งาน 

หัวข้อความคิดเห็น x ̅ S.D. ระดับ 

1. ตัดเฉือนได้คม ขูดผิวเรียบ
เนียน 

4.80 0.45 มากที่สุด 

2. สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน 4.40 0.55 มากที่สุด 
3. สะดวกในการพกพา 4.80 0.45 มากที่สุด 
4. ชิ้นงานสวยงามมีคุณภาพ 3.40 0.55 มาก 
5. ตรงตามความต้องการของ
ช่าง 

3.60 0.55 มาก 

6. มีความคงทน แกร่งไม่หักงอ 4.80 0.45 มากที่สุด 
7. สามารถน าไปใช้ในอาชีพได้
จริง 

4.80 0.45 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลีย่ (x ̅) 4.37  0.49 มากที่สุด 

6. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
ผู้เช่ียวชาญทดลองใช้เครื่องมือ และท าแบบสอบถาม

ความเหมาะสม  จ านวน 5 คน  พบว่า ด้านการออกแบบ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.56  ด้านการ
ใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4. 37  ผู้สอนควรมี
การประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือสายงานเครื่องประดับทุก
ภาคการศึกษา รวมถึงควรมีการจัดรายวิชาว่าด้วยการผลิต
เครื่องมือที่ใช้ในงานเครื่องประดับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน และงานอาชีพต่อไป  

7. อภิปรายผล
เครื่องมือชุดนี้สนองตอบความต้องการช่างในเรื่องการ

ขูดแต่งพ้ืนผิว ตัดแต่งส่วนโค้งเว้า สัน และมุมต่างๆ รวมถึง
รายละเอียดของรูปทรงและลวดลาย ซึ่ ง เป็นความ
เหมาะสมที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ ลวดลาย
ของช้ินงานกับหน้าตัดของเครื่องมือ กล่าวคือ Wt.1 

มีความแหลมคมเหมือนมีดผ่าตัดหมอจึงมีความเหมาะสม
ในเรื่องการตัดแต่งรูปทรง ช่องลวดลาย  และมุมให้คมชัด 
Wt.2 มีรูปร่างคล้าย Wt.1 แต่สัณฐานคมมีดคล้ายพระ 
จันทร์เสี้ยวจึงมีความเหมาะสมในเรื่องการตัดแต่ง  ขูดผิว
ภายในและส่วนโค้งเว้า Wt.3 เป็นใบมีดที่ไม่มีความคม
ส่วนปลายเล็กและบางกว่าส่วนโคนจึงมีความเหมาะสมใน
เรื่ องการขูดแต่งผิวภายนอกช้ินงานให้ เรี ยบเนียน 
Wt.4 เป็นใบมีดที่มีลักษณะคล้าย Wt.3 แต่สั้นกว่า และมี
ความคม จึงมีความเหมาะสมในเรื่องการตัดแต่ง และขูด
ผิว ในส่วนที่แคบให้ เรียบเนียน Wt.5 มีหน้าตัดเป็น
สามเหลี่ยม มีคม 2 ด้าน ปลายแหลมคม จึงมีความ
เหมาะสมในเรื่อง การเจาะ และตัดแต่งลวดลาย Wt.6 
เป็นใบมีดที่เกิดจากการลบฟันตะไบสามเหลี่ยมจนได้
ความคมที่สัน จึงมีความเหมาะสมในเรื่อง การ เจาะ 
 และขูดแต่งผิวกระเปาะและช้ินงาน 
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อิทธิพลของสภาพพื้นที่ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข34 
ในพ้ืนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 

Influence of Typology on Growth of RD 43 Variety in Suphanburi 
College of Agriculture and Technology   

ชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์1* อนุสรณ์ พิมพ์อรัญ2 วุฒิชัย ขันทอง3 
Suchanee Subsomboon1* Anusorn Pimarun2 Wuttichai Khunthong 3 

*1 2 3 สาขาวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
*1 2 3 Department of Plant Science, Suphanburi College of Agriculture and Technology

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาอิทธิพลของ
พื้นที่ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข .43 ณ งาน
ฟาร์มข้าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ในช่วง
ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 
พ .ศ. 2563 โดยการแบ่ง พื้นที่ที่ศึกษา เป็น 4  แปลง  
เพื่อศึกษาความแตกต่างของสภาพของพื้นที่ น้้าท่วมขัง
มาก น้้าท่วมขัง มีน้้าขังบางส่วน และไม่มีน้้าท่วมขัง ท่ีจะมี
ผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว ด้านความสูง ความกว้าง
ของใบ ความยาวรวง จ้านวนต้นต่อกอ และจ้านวนเมล็ด
ต่อรวง เมื่ออายุข้าวได้ 90 วัน เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างจ้านวน 55 จุดต่อแปลง ผลการศึกษาพบว่า 
อิทธิพลของพื้นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์  
กข .43 อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (p < 05.0 ) ได้แก่ 
จ้านวนเมล็ดต่อรวง ความสูง ความยาวรวง และการแตก
กอของต้นข้าว ตามล้าดับ แต่ความกว้างของใบข้าว สภาพ
ของพื้นที่ ไม่มีอิทธิพลที่ท้าให้เกิดความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยส้าคัญ ผลการศึกษาสามารถน้ามาใช้ในการ
คาดคะเนผลผลิตข้าว ด้วยสมการการผลิต โดยที่จ้านวน
เมล็ดต่อรวงของข้าว กข  .43 มีความสัมพันธ์กับสภาพของ
พื้นที่ปลูก และความสูงของต้นข้าวมากที่สุดตามล้าดับ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา เกษตรกร ควรให้ความ
สนใจในการปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้มีความสม่้าเสมอทั่ว
แปลง เพื่อการรักษาระดับน้้า ให้สม่้าเสมอทั่วแปลง
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ พบว่าสภาพที่น้้าท่วมน้อยหรือไม่
มีน้้าท่วม  ผลผลิตสูงสุดของข้าว กข 43 ยังอยู่ในเกณย์ที่
สูงและใกล้เคียงกับมาตรบานของพันธุ์ และทั  ้งความสูง
และจ้านวนเมล็ดพันธุ์ต่อรวง ในค่าที่สูงสุด ก็สามารถมีค่า
ใกล้เคียงกับสภาพที่มีน้้าท่วมขัง ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า 
หากมีการจัดการระดับน้้าที่เหมาะไม่มากและน้อยเกินไป 

ก็จะสามารถท้าให้ผลผลิตของข้าว กข 43 ได้ผลผลิตที่สูง
เท่าเทียมหรือมากกว่า มาตรบานของพันธุ์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่ง
ที่ควรศึกษาต่อไป ในการจัดการให้น้้าที่เหมาะสมในการ
ผลิตข้าว กข 43 ในพื้นที่ท่ีดอน หรือท่ีไร่  

ค าส าคัญ : สภาพพื้นที่, ข้าว กข 43, น้้าท่วมขัง 

Abstract 
 A study of the influence of area affecting the 
growth of RD.43 at  Suphanburi College of 
Agriculture and Technology. During the period, 
from August to November 2020. The areas were 
divided into 4 plots to study the differences of 
the topography: very flooded,  flooded with 
some water and no flooding to affect rice growth, 
aspect, height, leaf width, head length, number 
of stems per hill and the number of seeds per 
spike. Harvesting 90 days from transplanting , 15 
samples were collected per plot. The influences 
of area had a statistically significant effect on the 
growth of RD 43 (p < 0.01), namely the number 
of seeds per panicle, height, head length and 
tiller of rice plants, respectively. The width of rice 
leaf condition of the area was not significant 
statistically. The results of this study can be used 
to predict rice yields with the production 
equation. The number of seeds per panicle were 
related to the condition of the planting area  and 
the highest height of the rice plants, respectively. 
The suggestions of this study were farmers should 
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pay attention to improve the uniformity of the 
area throughout the plot and maintain water 
level. In additional, it was found that the 
condition of little flooding or no flooding, the 
highest yield of RD 43  was still at the high 
threshold and close to the cultivar standard. 
Therefore, it can be said that if the water level 
management is suitable, not too much and too 
little it will be able to make the yield of RD 43 
equal or more high yield standard of RD43 variety. 
Therefore, it should be studied further on the 
proper irrigation management for RD 43 rice 
production in upland areas or in the fields. 

Keywords: Topology, RD 43, Flood area 

1. บทน า
อิทธิพลของสภาพพื้นที่ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว

พันธุ์  กข 43 ในพื้นที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี  มีเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี 2,355,389 ไร่ ส่วนใหญ่
เป็นนาข้าว5,304,370 ไร่ )ร้อยละ 56.33(   จากข้อมูล
ของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ปี 2560 พบว่า พื้นที่
ปลูกข้าวของจังหวัดสุพรรณบุรี มีจ้านวน 5,346,856 ไร่ 
ปลูกในเขตเหมาะสมมาก+ปานกลาง 5,304,986 ไร่ ปลูก
ในเขตเหมาะสมน้อยและไม่ เหมาะสม  45,830 ไร่  
)ร้อยละ 3.55(   ข้อมูลของสานักงานเกษตรจังหวัด
สุพรรณบุรี และสานักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทาการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  แยก
รายอ้าเภอ ปี 2559 จังหวัดสุพรรณบุรี   มีเนื้อที่ ใ ช้
ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งหมด 5,974,634 ไร่ แยกเป็น
ที่นา 5,075,203 ไร่ )ร้อยละ 54.25 ของพื้นที่การเกษตร(   
โดยข้าวเป็นพืชเศรษบกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่จังหวัด 
แบ่งเป็นข้าวนาปี มีพื้นที่ปลูก  5,075,203 ไร่ ผลผลิต 
950,522 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 0.55 ตัน/ไร่ ข้าวนาปรัง มี
พื้นที่ปลูก 599,588 ไร่ ผลผลิต 434,765 ตัน ผลผลิต
เฉลี่ย 0.78 ตัน/ไร่  
 ข้าว กข43 เป็นข้าวดัชนีน้้าตาลต่้า  ผลการวิจัย  
อานนท์ )2562) พบว่า ข้าวพันธุ์ กข43  มีค่าดัชนีน้้าตาล
ในระดับปานกลางค่อนไปทางดัชนีน้้าตาลต่้า เหมาะกับ
ผู้บริโภคที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน หรือผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ 
รวมถึงผู้ที่ก้าลังลดน้้าหนักที่ต้องการจะลดปริมาณน้้าตาล

จากข้ าวและอาหารที่ กิ น ในแต่ ละวัน  เพราะ เมื่ อ
รับประทานอาหารน้้าตาลต่้า  )Low Glycemic Index) 
อย่างข้าว กข 43 ร่างกายก็จะเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้้าตาลได้
ช้าลง ส่งผลให้ระดับน้้าตาลในเลือดไม่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และช่วยให้ไม่หิวง่าย  
 ในพื้นที่บริเวณ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  มีสภาพลุ่ม
สลับดอน เกษตรกรนิยมปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
และเริ่มตระหนักในเรื่องของสุขภาพ  ดังนั้น  การศึกษา
ศักยภาพในการผลิตข้าว กข 43 ในสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะของพื้นที่ที่แตกต่างกัน    จะท้าให้เทราบถึง
อิทธิพลของสภาพพ้ืนท่ี  ที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของข้าว กข 43 อย่างไร  เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การเพิ่มศักยภาพของการผลิตของข้าว กข 43  ในพื้นที่ 
อ้าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพของพื้นที่การปลูกข้าวที่มีน้้าท่วม

ขังที่แตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ 
 กข 43 อย่างไร 
 2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตข้าว กข 43 
ในพื้นที่ อ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
ด้าเนินการศึกษาวิจัย ในพื้นที่งานฟาร์มข้าว วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  
  ประชากรที่ศึกษาคือ ตัวอย่างต้นข้าว กข 43 จากการ
สุ่มจากแปลงทดลอง  โดยการแบ่งพื้นที่ที่ศึกษา เป็น 
4  แปลง )BLOCK)  ดังนี ้
  น้้าท่วมขังมาก )BLOCK 1) หมายถึง พื้นที่มีน้้าท่วม
ขังตลอดเวลาและน้้าท่วมเต็มพื้นท่ี 100% 
 น้้าท่วมขัง )BLOCK 2) หมายถึง พื้นที่มีน้้าท่วมขัง
ประมาณ 50-75 % ของพื้นที ่
  น้้าขังบางส่วน )BLOCK3) หมายถึง พื้นท่ีมีน้้าท่วมขัง
น้อยกว่า 50% ของพื้นที่  
     ไม่มีน้้าท่วมขัง )BLOCK4) หมายถึง พื้นที่ที่ไม่มีน้้า
ท่วมขัง 
 ศึกษาการเจริญเติบโตของข้าว  ด้าน ความสูง  ความ
กว้างของใบ  ความยาวรวง จ้านวนต้นต่อกอ และจ้านวน
เมล็ดต่อรวง เมื่ออายุข้าวได้ 90 วัน เก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 15 จุด ต่อแปลง  น้าข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมน้ามาหาค่า เฉลี่ ย  )Mean)และหาค่าความ
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แปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่ างทางสถิติของปั จจัยที่ มี ผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของข้าว  วิเคราะห์ความแปรปรวน )analysis 
of variance: ANOVA) และท้าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ด้วย Duncan’s Multiple Rang Test (DMRT) ณ ระดับ
ความส้าคัญทางสถิติที ่ 5 % โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการค้านวณ )SPSS) หาความสัมพันธ์ของตัวแปรสภาพ
พื้นที่ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของข้าวและผลผลิตข้าวโดย
วิธี Pearson Correlation ที่ระดับ p <0.05 และ 0.01 

4. ผลการวิจัย
      ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของข้าว กข 43 ที่ปลูก
ทดสอบในพื้นที่ฟาร์มข้าวของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี ในสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็นตัวแปร   
ดังนี ้

4.1 ด้านความสูงของต้นข้าว 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสูงของต้นข้าว เมื่ออายุ 
90 วันในสภาพพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

ความ
สูง
ของ
ต้น
ข้าว 

สภาพพ้ืนที่ ค่าเฉลี่ย
(เซนติเมตร) 

 Std. 
Deviation 

น้้าท่วมขังมาก )BLOCK 
5(   

น้้าท่วมขัง )BLOCK 2( 
น้้าขังนอ้ย )BLOCK3( 

ไม่มีน้้าทว่มขัง 
)BLOCK4( 

507.00a 
500.67ab 
83.07c 
78.07c 

54.055 
58.094 
58.599 
52.533 

Significant at the 0.05 level 
(2-tailed) 

* 

 ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นข้าวที่อยู่
ในแปลงที่มีน้้าท่วมขังมาก มีค่าเฉลี่ยความสูง  สูงสุด 
เท่ากับ 507 เซนติเมตร รองลงมาคือ แปลงที่มีน้้าท่วมขัง  
แปลงน้้าท่วมขังบางส่วน และความสูงน้อยที่สุด คือแปลง
ที่ ไม่มีน้้ าท่วมขัง  เท่ากับ 500.67 ,  83.07 , 78.07 
ตามล้าดับและพบว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรบาน ในแปลง ที่มี
น้้าขังบางส่วน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรบานมากที่สุด และ
ค่าเฉลี่ยของความสูงในแต่ละพื้นที่  มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ) P < 0.05 (  โดยพบว่า  พื้นที่
ที่มีน้้าท่วมขังมากและพื้นที่ที่มีน้้าท่วมขัง ค่าเฉลี่ยของ
ความสูงของต้นข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
เช่นเดียวกับ  พื้นท่ีที่ไม่มีน้้าท่วมขังและพื้นที่ที่มีน้้าท่วมขัง
น้อยค่าเฉลี่ยของความสูงของต้นข้าวไม่มีความแตกต่างกัน

ทางสถิติ   ในขณะที่ พื้นที่ที่มีน้้าท่วมขังมาก  และพื้นที่ที่
มีน้้าท่วมขัง ค่าเฉลี่ยของความสูงของต้นข้าว มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับ พื้นที่ที่มีน้้าท่วมขัง
น้อย และไม่มีน้้าท่วมขังตามล้าดับ 

4.2 ด้านความกว้างของใบ 

ตารางที ่2 เปรียบเทยีบความกว้างของใบข้าว 
เมื่ออายุ 90 วัน ในสภาพพื้นที่ต่าง ๆ 

ความ
กว้าง
ของ
ใบ 

สภาพพื้นท่ี ค่าเฉลี่ย
(เซนติเมตร) 

 Std. 
Deviation 

น้้าท่วมขังมาก)BLOCK 5( 
น้้าท่วมขัง )BLOCK 2( 
น้้าขังน้อย )BLOCK3( 

ไม่มีน้้าท่วมขัง )BLOCK4( 

0.8333 
0.7933 
0.7533 
0.7533 

0.52459 
0.59595 
0.57955 
0.53452 

Significant at the 0.05 level (2-
tailed) 

ns 

 ค่าเฉลี่ยความกว้างของใบข้าวที่อยู่ในแปลงที่มีน้้าท่วม
ขังมาก มีค่าเฉลี่ยความกว้างใบ สูงสุด เท่ากับ 0.83 
เซนติเมตร รองลงมาคือ แปลงที่มีน้้าท่วมขัง  แปลงน้้า
ท่วมขังบางส่วน และความกว้างใบน้อยที่สุด คือแปลงที่ไม่
มีน้้าท่วมขัง  เท่ากับ 0.79, 0.71 ตามล้าดับและพบว่า ค่า
เบี่ยงเบนมาตรบาน ในแปลง ที่มีน้้าขังบางส่วน มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรบานมากที่สุดและค่าเฉลี่ยของความกว้าง
ของใบข้าวในแต่ละพื้นที่  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ) P < 0.05 ) 

4.3 ด้านการแตกกอ 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบการแตกกอของต้นข้าว  
เมื่ออายุ 90 วันในสภาพพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

การ
แตก
กอ 

สภาพพ้ืนที่ ค่าเฉลี่ย
(ต้น/กอ) 

 Std. 
Deviation 

น้้าท่วมขังมาก )BLOCK 5(  
น้้าท่วมขัง )BLOCK 2( 
น้้าขังนอ้ย )BLOCK3( 

ไม่มีน้้าทว่มขัง )BLOCK4( 

55.33ab 
9.66bc 
7.46cd 

6d 

2.777 
4.657 
5.340 
4.466 

Significant at the 0.05 level (2-
tailed) 

* 

 ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยความจ้านวนต้นต่อกอ
ของข้าวที่อยู่ในแปลงที่มีน้้าท่วมขังมาก มีค่าเฉลี่ยจ้านวน
ต้นต่อกอ สูงสุด เท่ากับ 55.33 ต้น รองลงมาคือ แปลงท่ีมี
น้้าท่วมขัง แปลงน้้าท่วมขังบางส่วน และความจ้านวนต้น
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ต่อกอน้อยที่สุด คือแปลงที่ไม่มีน้้าท่วมขัง  เท่ากับ 9.66  
ตามล้าดับและพบว่า  ค่าเบี่ยงเบนมาตรบาน ในแปลง ที่มี
น้้าขังบางส่วน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรบานมากที่สุด  และ
ค่าเฉลี่ยของการแตกกอในแต่ละพื้นที่ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ) P < 0.05 (   พื้นที่ที่มีน้้าท่วม
ขังมากและพื้นที่ที่มีน้้าท่วมขัง ค่าเฉลี่ยของการแตกกอ
ของต้นข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เช่นเดียวกับ 
พื้นที่ท่ีมีน้้าท่วมขัง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติกับพ้ืนที่ท่ีมีน้้าท่วมขังน้อย  พื้นที่ที่ไม่มีน้้าท่วมขังและ
พื้นที่ท่ีมีน้้าท่วมขังน้อยค่าเฉลี่ยของการแตกกอของต้นข้าว
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ในขณะที่ พื้นที่ท่ีมีน้้าท่วม
ขังมาก  และพื้นท่ีที่มีน้้าท่วมขัง  มีความแตกต่างทางสถิติ
กับ ไม่มีน้้าท่วมขังตามล้าดับ   

6.4 ด้านความยาวรวง 

ตารางที ่4 เปรียบเทยีบความยาวรวงของต้นข้าว 
เมื่ออายุ 90 วันในสภาพพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

ความ
ยาว
รวง 

สภาพพื้นท่ี ค่าเฉลี่ย
(เซนติเมตร) 

 Std. 
Deviation 

น้้าท่วมขังมาก )BLOCK 5( 
น้้าท่วมขัง )BLOCK 2( 
น้้าขังน้อย )BLOCK3( 

ไม่มีน้้าท่วมขัง )BLOCK4( 

22.69a 
59.53ab 
50.4C 
9.46c 

9.862 
55.782 
8.875 
7.075 

Significant at the 0.05 level (2-
tailed) 

* 

 ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยความยาวรวงของข้าวที่
อยู่ในแปลงที่มีน้้าท่วมขังมาก มีค่าเฉลี่ยความยาวรวง 
สูงสุด เท่ากับ 22.69 เซนติเมตร รองลงมาคือ แปลงท่ีมีน้้า
ท่วมขัง  แปลงน้้าท่วมขังบางส่วน และความยาวรวงน้อย
ที่สุด คือแปลงที่ไม่มีน้้าท่วมขัง  เท่ากับ 59.53, 50.4 และ  
9.46 ตามล้าดับและพบว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรบาน ในแปลง 
ที่มีน้้าขังบางส่วน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรบานมากที่สุด และ
ค่าเฉลี่ยของการแตกกอในแต่ละพื้นที่ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ) P < 0.05 ( โดยพบว่า  พื้นที่ที่
มีน้้าท่วมขังมากและพื้นที่ท่ีมีน้้าท่วมขัง ค่าเฉลี่ยของความ
ยาวรวงของต้นข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
เช่นเดียวกับ  พื้นท่ีที่ไม่มีน้้าท่วมขังและพื้นที่ที่มีน้้าท่วมขัง
น้อยค่าเฉลี่ยของความยาวรวงของต้นข้าวไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ   ในขณะที่ พื้นที่ที่มีน้้าท่วมขังมาก  
และพื้นที่ที่มีน้้าท่วมขัง  มีค่าเฉลี่ยของความยาวรวงมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับ พื้นที่ที่มีน้้า
ท่วมขังน้อย และไม่มีน้้าท่วมขังตามล้าดับ 

 6.5 จ้านวนเมล็ดต่อรวง 

ตารางที ่5 เปรียบเทยีบจ้านวนเมล็ดต่อรวงของต้น 
ข้าว เมื่ออายุ 90 วันในสภาพพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

จ านวน
เม็ดต่อ
รวง 

สภาพพื้นท่ี ค่าเฉลี่ย
(เมล็ด/
รวง) 

 Std. 
Deviation 

น้้าท่วมขังมาก )BLOCK 5( 
น้้าท่วมขัง )BLOCK 2( 
น้้าขังน้อย )BLOCK3( 

ไม่มีน้้าท่วมขัง )BLOCK4( 

530.2a 
523ab 
98.66c 
87.46d 

55.083 
57.557 
7.535 
8.099 

Significant at the 0.05 level (2-
tailed) 

* 

 จากตารางที่ 5 ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยจ้านวน
เมล็ดต่อรวงของข้าวที่อยู่ ในแปลงที่มีน้้าท่วมขังมาก
มีค่าเฉลี่ยจ้านวนเมล็ดต่อรวง สูงสุด เท่ากับ 130.2 เมล็ด
ต่อรวง รองลงมาคือ แปลงที่มีน้้าท่วมขัง  แปลงน้้าท่วมขัง
บางส่วน และจ้านวนเมล็ดต่อรวงน้อยที่สุด คือแปลงท่ีไม่มี
น้้าท่วมขัง  เท่ากับ 123, 98.66  และ   87.46 เมล็ดต่อ
รวง ตามล้าดับและพบว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรบาน ในแปลง
ที่มีน้้าขังบางส่วน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรบานมากที่สุดและ
ค่าเฉลี่ยของเมล็ดต่อในรวงแต่ละพื้นท่ี มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  ) P < 0.05 ( ( โดยพบว่า  
พื้นที่ที่มีน้้าท่วมขังมากและพื้นที่ที่มีน้้าท่วมขัง ค่าเฉลี่ย
ของจ้านวนเมล็ดต่อรวงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติในขณะที่ พื้นที่ที่ไม่มีน้้าท่วมขัง พื้นที่ที่
มีน้้าท่วมขังน้อย  พื้นที่ท่ีมีน้้าท่วมขัง  และพื้นที่ท่ีมีน้้าท่วม
ขังมากมีค่าเฉลี่ยของจ้านวนเมล็ดต่อรวงของต้นข้าวมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ    
 6.6 ผลสรุปด้านการเจริญเติบโตของต้นข้าวในสภาพ
พื้นที่ท่ีแตกต่างกัน 

ตารางที ่6 สรุปค่าเฉลี่ยของตัวช้ีวดัการเจริญเติบโต 
ของข้าว 
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สรุปค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดการเจริญเติมโตของข้าว 

สภาพพื้นที ่ ความ
สูง 

(ซม.) 

ความ
กว้าง
ของใบ
ข้าว 
(ซม.) 

จ้านวนต้ม
ต่อ 
กอ

ความ
ยาว
รวง 
)ซม.( 

จ้านวนเมล็ด
ต่อรวง

น้้าท่วมขังมาก )BLOCK 5(  
น้้าท่วมขัง )BLOCK 2( 
น้้าขังน้อย )BLOCK3( 

ไม่มีน้้าท่วมขัง )BLOCK4( 

507.00
a 

500.67
ab 

83.07c 
78.07c 

0.83 
0.79 
0.75 
0.75 

11.33ab 
9.66bc 
7.46cd 

6d 

22.69
a 

19.13
ab 

10.4C 
9.46c 

130.2a 
123ab 
98.66c 
87.46d 

Significant at the 0.05 
level (2-tailed) 

* ns * * * 

 ผลของการศึกษา  พบว่าสภาพพื้นที่ในการปลูกข้าว 
กข 43 ที่มีความแตกต่างกันในด้านพื้นที่น้้ าท่วมขัง     
มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของข้าวในด้าน  ความสูง  
จ้านวนต้นต่อกอ  ความยาวรวง และจ้านวนเมล็ดต่อรวง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ )p< 0.05) 
 6.7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลและค่าทาง
สถิติ 
 น้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งแปลง จ้านวน 60  ตัวอย่าง  
น้ามาหาค่าเฉลี่ยและหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น 
)X:  สภาพพื้นที่,น้้าท่วมขังมาก )BLOCK 1)  น้้าท่วมขัง 
)BLOCK 2) มีน้้าขังบางส่วน )BLOCK3) และไม่มีน้้าท่วม
ขัง )BLOCK4) )และตัวแปรตาม )Y: ด้าน ความสูง  ความ
กว้างของใบ  ความยาวรวง จ้านวนต้นต่อกอ และจ้านวน
เมล็ดต่อรวง( โดยวิธี Pearson Correlation ที่ระดับ p 
<0.05 และ 0.01  ผลของการศึกษาแสดงในตารางที่ 7 

ตารางที ่7 ความสัมพันธ์ของสภาพพ้ืนท่ีและการ 
เจริญเติบโตของข้าว 

ภาพที ่1 แสดงความสัมพันธข์องสภาพพ้ืนที่ที่มีอิทธิพล 
ต่อจ านวนเมล็ดข้าวต่อรวง 

 ผลของการศึกษา พบว่า อิทธิพลของสภาพพื้นที่น้้า
ท่วมขังมาก )BLOCK 1)  น้้าท่วมขัง )BLOCK 2) มีน้้าขัง
บางส่วน )BLOCK3) และไม่มีน้้าท่วมขัง )BLOCK4) มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของข้าวอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ  
)p<0.05(  ในด้าน  จ้านวนเมล็ดต่อรวง )0.825(  ความสูง 
)0.598(  ความยาวรวง )0.492(  การแตกกอ )0.435( 
และความกว้างของใบ )0.299(   ตามล้าดับ   

7. สรุปผลการวิจัย
อิทธิพลของพื้นท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์

กข.43  อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ  ได้ แก ่จ้านวนเมล็ด
ต่อรวง  ความสูง  ความยาวรวง และการแตกกอของต้น
ข้าว  ตามล้าดับ  แต่ความกว้างของใบข้าว  สภาพของ
พื้นที่ ไม่มีอิทธิพลที่ท้าให้เกิดความแตกต่างทางสถิติอย่าง
มีนัยส้าคัญ ผลการศึกษาสามารถน้ามาใช้ในการคาดคะเน
ผลผลิตข้าว ด้วยสมการการผลิต โดยที่จ้านวนเมล็ดต่อรวง
ของข้าว กข. 43 มีความสัมพันธ์กับสภาพของพื้นที่ปลูก 
และความสูงของต้นข้าวมากที่สุดตามล้าดับ   ผลของ
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ในการผลิตข้าว กข 43 ในพื้นที่  อ้าเภอด่านช้าง  จังหวัด
สุพรรณบุรีทีมีสภาพเป็นที่ นาลุ่มและนาดอน  

8. อภิปรายผลการวิจัย
สภาพของพื้นที่และระดับน้้ามีอิทธิพลต่อผลผลิตข้าว

โดยใช้ตัวช้ีวัดในด้านความสูงของข้าว จะท้าให้สามารถ
คาดคะเน การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวได้ ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ์กับ การแตกกอของข้าว   ความยาวรวงและ
จ้านวนเมล็ดต่อรวง   ซึ่ งอาจมีผลที่แตกต่างกับผล
การศึกษาของ อรประภา )2016) ที่พบว่าการให้น้้าที่

Correlations 

ความ
สูง 

(ซม.) 

ความ
กว้าง
ของ
ใบ
ข้าว 
(ซม.) 

จ้านวน
ต้มต่อ 
กอ

ความ
ยาว
รวง 
)ซม.( 

จ้านวนเมล็ดต่อ
รวง

สภาพ
พื้นท่ี 

ความสูง 
ความกว้าง

ของใบ 
การแตกกอ 

ความยาวรวง 
จ้านวนเมล็ด

ต่อรวง 
สภาพพื้นท่ี 

5 
.640** 
.685** 
.758** 
.639** 
.598** 

.640** 
5 

.632** 

.587** 

.358** 
.299* 

.685** 

.632** 
5 

.552** 

.425** 

.435** 

.758** 

.587** 

.552** 
5 

.558** 

.492** 

.639** 

.358** 

.425** 

.558** 
5 

.825** 

.598** 
.299* 
.435** 
.492** 
.825** 

5 
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แตกต่างกันไม่มีผลต่อ ความสูงและจ้านวนต้นต่อกอของ
ข้าวหอมพันธุ์ต่าง ๆ   แต่การศึกษาครั้งนี้  พบว่าสภาพ
พื้นที่ที่มีการท่วมของน้้าที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการออกรวงของข้าว กข 43  ดังนั้น 
จึงเป็นแนวทางในการที่จะทดสอบศึกษาเพิ่มเติมในสภาพ
พื้นที่จริงของเกษตรกรที่มีสภาพพื้นที่แตกต่างกันต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสภาพท่ีน้้าท่วมน้อย  หรือ ไม่มีน้้า
ท่วม   จ้านวนเมล็ดต่อรวงของข้าว กข 43   ยังอยู่ใน
เกณย์ที่ ดี  )  87-93 เมล็ดต่ อรวง(และใกล้ เคีย งกับ
การศึกษาของ วิณากร )2020) ที่ศึกษาผลผลิตของข้าว 
กข 43 โดยใช้น้้าหมักชีวภาพและสาร พด.1 ที่ได้จ้านวน
เมล็ดต่อรวงเฉลี่ย เท่ากับ 88 เมล็ด ในสภาพการปลูกแบบ
อินทรีย์ ในลักษณะที่มีการให้น้้าแบบปกติ    และจาก
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ทั้งความสูงและจ้านวนเมล็ดพันธุ์ต่อ
รวง ในค่าที่สูงสุด ก็สามารถมีค่าใกล้เคียงกับสภาพที่มีน้้า
ท่วมขัง  ดังนั้น  อาจกล่าวได้ ว่า หากมีการจัดการระดับ
น้้าที่เหมาะ  ไม่มาก  และน้อยเกินไป  ก็จะสามารถท้าให้
ผลผลิตของข้าว กข 43  ได้ผลผลิตที่สูงเท่าเทียมหรือ
มากกว่า มาตรบานของพันธุ์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษา
ต่อไปในการจัดการสภาพของพื้นที่ให้เหมาะสม.หรือ
ประยุกต์การให้น้้าที่เหมาะสมต่อไป 

9. ข้อเสนอแนะ
การทดสอบการปลูกข้าว กข 43 ที่มีระดับการให้น้้าที่

แตกต่างกันในพื้นที่ของเกษตรกรที่อาศัยน้้าฝนในฤดูแล้ง
เป็นเรื่องที่ส้าคัญในการพัฒนาต่อเพื่อการบริโภคข้าวที่มี
คุณภาพและผลผลิตพอเพียงต่อการบริโภคในครัวเรือน
ของเกษตรกรต่อไป 

10. เอกสารอ้างอิง
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 สถิติ. บริษัท ส้านักพิมพ์  เอมพันธ์. จ้ากัด  

วรรณพรรรณ และ พนามาศ 2562. สภาพปัญหาทาง 
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การสร้างต้นแบบแว็กซ์เขียวส าหรับงานเคร่ืองประดับที่ใช้ต้นแบบจากธรรมชาติ 
ด้วยเทคนิคการหล่อแม่พิมพ์ยางซิลิโคน 

Creating of a Green Wax Prototyping for Jewelry Using Natural Forms 
with the Technique of Casting Silicone Rubber Molds 

ประภาพรรณ ประเสริฐศรี1* มาลาริน บุญวันต์2  วุฒิชัย วิเชียรศรี3 
Prapapun Prasersri1* Malarin Bunwan2 Vuttichai Vichaensri3  

*1 2 3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
*1 2 3 Golden Jubilee Royal Goldsmith College

บทคัดย่อ 
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดลอง
สร้างต้นแบบแว็กซ์เขียว ส าหรับงานเครื่องประดับด้วย
เทคนิคการหล่อแม่พิมพ์ยางซิลิโคน ที่ใช้ต้นแบบจาก
ธรรมชาติ ประเมินความพึงพอใจจากผู้เช่ียวชาญ ขั้นตอน
การด าเนินงาน คือ ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ช่างแว็กซ์
มืออาชีพ ทดลองสร้างต้นแบบแว็กซ์เขียว ด้วยเทคนิคการ
หล่อแม่พิมพ์ยางซิลิ โคนที่ ใ ช้ต้นแบบจากธรรมชาติ 
 เครืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ต้นแบบแว็กซ์เขียว และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า 
การสร้างต้นแบบแว็กซ์เขียวส าหรับงานเครื่องประดับด้วย
เทคนิคการหล่อแม่พิมพ์ยางซิลิโคนที่ใช้ต้นแบบจาก
ธรรมชาตินี้ เป็นวิธีการที่ดีและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ช้ินงานที่ได้เหมือนต้นแบบทุกประการ สามารถ
ปรับแต่งรูปทรงเพิ่มเติมได้ การประเมินด้านต้นแบบ
แเว็กซ์เขียว มีค่าใช้จ่ายต่ าเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น และผล
การประเมินความพึงพอใจพบว่า มีค่าความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่า เฉลี่ยอยู่ที่  60.4 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 55.0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ค าส าคัญ : แม่พิมพ,์ ยางซิลิโคน, แว็กซ์เขียว, งานหล่อ 

Abstract 
This research project aims to study and 

experiment.Create a green wax prototype for 
jewelry using a silicone rubber mold casting 
technique using natural forms, satisfaction 
assessment from experts. The process of 
operation is to enter the storage area. Interview 
with a professional waxing technician, experiment 

with creating a green wax prototype with the 
technique of casting silicone rubber molds using 
natural forms. Green wax prototyping for jewelry 
with silicone rubber mold casting technique. It's a 
good and proper method with the intended 
purpose. The workpiece is the same as the 
prototype in all respects, more shapes can be 
customized. The green wax model evaluation in 
item 3 had the highest satisfaction score, the 
mean was 4.60, the standard deviation was 0.55. 

Keywords :  Rubber molds,  Silicone,  Green Wax, 
Casting 

1. บทน า
           ธรรมชาติได้สรรค์สร้างสิ่งต่างๆ มากมายรอบตัว
เราที่งดงาม น่าประทับใจ ขณะเดียวกันในบางครั้งอาจให้
ความรู้สึกถึงความแปลกประหลาด พิศวง ทั้งด้านรูปร่าง 
รูปทรง สีสัน รวมถึงลวดลายที่ปรากฏบนพื้นผิว ซึ่งเป็น
เรื่องยากที่มนุษย์จะลอกเลียนแบบได้ การค้นหาวิธีการที่
สามารถน าสิ่งสวยงามที่มีอยู่ ในธรรมชาติเหล่านี้ให้มา
ปรากฏบนช้ินงานสร้างสรรค์ของมนุษย์  จึงเป็นสิ่งที่
น่าสนใจ กรรมวิธีหนึ่งที่ใช้ส าหรับการถ่ายทอดรูปลักษณ์
ของสิ่งหนึ่งไปสู่ของอีกสิ่งหนึ่งคือ การหล่อแม่พิมพ์ วัสดุ
คุณภาพที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือยางซิลิโคน จุดเด่น
ของแม่พิมพ์ยางซิลิโคน คือราคาต้นทุนถูกกว่าการท า
แม่พิมพ์โลหะ ช่วยลดระยะเวลาในการท าต้นแบบได้มาก 
ช่วยในกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดี 
ช้ินงานที่ได้เหมือนช้ินงานต้นแบบทุกประการ ท าง่ายไม่
ยุ่งยาก ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ และท าให้ได้ช้ินงาน

OI805 
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ตามต้องการ[1] ส่วนวัสดุที่ใช้ในการฉีดเข้าโพรงแบบ
แม่พิมพ์ยางส าหรับช้ินงานประเภทเครื่องประดับคือ 
แว็กซ์(Wax) หรือเทียนขี้ผึ้ง การท าต้นแบบด้วยแว็กซ์เป็น
ที่นิยมในเชิงพาณิชย์ เพราะสามารถขึ้นรูปได้ง่ายและ
รวดเร็ว จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือแว็กซ์ส าหรับหล่อ
กระสวนหรือเทียนหล่อ และแว๊กซ์ส าหรับแกะสลักขึ้นรูป
[2] ซึ่งแว็กซ์เขียวได้รับความนิยมมากที่สุดในการแกะ
ต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงเรขาคณิต ธรรมชาติ อิสระ 
บิดงอ พลิ้วไหว นอกจากนี้ยังง่ายต่อการกรอแต่งประกอบ 
และแก้ไขข้อผิดพลาด ขณะที่แว็กซ์หล่อหรือเทียนหล่อจะ
มีจุดหลอมเหลวต่ ากว่าจึงเหมาะส าหรับการฉีดเขา้แมพ่มิพ์
ยางด้วยเครื่องฉีดเทียน(Wax injector) เท่านั้น   
      ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดสร้างต้นแบบแว็กซ์เขียว
ด้วยวิธีการหล่อจากแม่พิมพ์ยางซิลิโคนที่ ใช้ต้นแบบ
ธรรมชาติ ซึ่งปกติวิธีการนี้จะใช้กับแว็กซ์หล่อท่ีไม่สามารถ
ปรับแต่งรูปทรงหรือลวดลายได้ดีนัก การน าความงามจาก
ธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ให้ปรากฏ
รูปลักษณ์ในวัสดุอื่น เป็นการน าเอาสิ่งรอบตัวก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด [3] ซึ่งต้นแบบที่น ามาใช้ในการหล่อ
แม่พิมพ์ยาง คือ  เปลือกหอยหนามทะเล  และเปลือก
หอยทาก ซึ่งมีรูปลักษณ์ ลวดลายพื้นผิวที่แตกต่างกัน ใช้
หลักการหล่อแม่พิมพ์ยางซิลิโคนแบบไม่ท าลายต้นแบบ 
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือน ายางซิลิโคนใสที่สามารถ
แห้งในอุณหภูมิห้องท าการหล่อแม่พิมพ์ จากนั้นท าการผ่า
พิมพ์ยางแล้วน าแว็กซ์เขียวที่ท าการต้มจนกลายเป็นน้ าเท
ลงในร่องแบบพิมพ์ยาง เมื่อแห้งแล้วจะได้ต้นแบบแว็กซ์
เขียวที่สามารถขัดแต่งประกอบจนกลายเป็นต้นแบบที่
สมบูรณ์   

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและทดลองสร้างต้นแบบแว็กซ์เขียว

ส าหรับงานเครื่องประดับด้วยเทคนิคการหล่อแม่พิมพ์ยาง
ซิลิโคนที่ใช้ต้นแบบจากธรรมชาติ 

2.2   เพื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ 

3. ขอบเขตของการวิจัย
ก าหนดขอบเขตงานวิจัยครั้งนี้ไว้ดังนี้

          ระยะที่  1  ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างต้นแบบ
แว็กซ์เขียว ส าหรับงานเครื่องประดับจากเอกสารและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

          ระยะที่ 2  สร้างต้นแบบแว็กซ์เขียวส าหรับงาน
เครื่องประดับด้วยเทคนิคการหล่อแม่พิมพ์ยางซิลิโคนท่ีใช้
ต้นแบบจากธรรมชาติ 
          ระยะที่  3  วิเคราะห์ข้อมูลและหาค่าความพึง
พอใจของผู้เชี่ยวชาญ  

4 วิธีด าเนินการวิจัย 
     หัวข้อการสร้างต้นแบบแว็กซ์ เขียวส าหรับงาน
เครื่องประดับด้วยเทคนิคการหล่อแม่พิมพ์ยางซิลิโคนท่ีใช้
ต้นแบบจากธรรมชาติ ผู้วิจัยได้ด าเนินการให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีวิธีการดังนี้ 

   4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              ประชากร คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการ
สร้างงานด้านต้นแบบแว็กซ์ ที่ท าเป็นอาชีพอิสระ 

       กลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการแกะ 
แว็กซ์ตัวเรือนเครื่องประดับ จ านวน 5 คน ประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม 
         4.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  ตัวแปรต้น  ได้แก่ 
ตัวอย่างช้ินงานทดลอง จ านวน 2 ช้ิน    ตัวแปรตาม  ได้แก่ 
ความพึงพอใจของช่างผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างต้นแบบ
แว็กซ์   

  4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ 

    4.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. ผลการวิจัย
การสร้างต้นแบบแว็กซ์เขียวส าหรับงานเครื่องประดับ

ด้วยเทคนิคการหล่อแม่พิมพ์ยางซิลิโคนที่ใช้ต้นแบบจาก
ธรรมชาติ ผู้วิจัยได้ด าเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ทดลองปฏิบัติการให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  5.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเชิงลึก 
             5.1.1 ต้นแบบธรรมชาติ การคัดเลือกพิจารณา
จากความสวยงาม น่าสนใจของรูปร่างรูปทรง ลวดลายบน
พื้นผิว ความสมบูรณ์คงรูปของต้นแบบ  

        5.1.2 แม่พิมพ์ยางซิลิโคนในการทดลองครั้งนี้ 
ใช้ยางซิลิโคนเหลวใสที่ไม่ต้องใช้เครื่องอัดยางแต่ใช้น้ ายา
ตัวเร่งแข็งที่ท าให้ซิลิโคนแข็งตัวในอุณหภูมิห้อง จะใช้
ร่วมกับแว็กซ์หล่อโดยฉีดเนื้อแว็กซ์เข้าโพรงแม่พิมพ์ยาง 

         5.1.3 ต้นแบบแว็กซ์เขียว ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดในการขึ้นต้นแบบเนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะแก่
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การขึ้นรูปไม่แตกหักง่าย สามารถแก้ไขงานได้ด้วยการเติม
หยอดแล้วปรับแต่งด้วยการตะไบให้ผิวเรียบ แต่ไม่น าไปใช้
ในการฉีดเข้าโพรงแบบแม่พิมพ์ยาง  

ภาพที่ 1  แม่พิมพ์ยางซิลิโคนกับแว็กหล่อ 
ต้นแบบเว็กซ์เขียว 

   5.2   การวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองสร้างต้นแบบ
แว็กซ์เขียว 

 5.2.1  การคัดเลือกต้นแบบส าหรับหล่อพิมพ์ยาง
ซิลิโคนใส  คัดเลือกจากคุณสมบัติด้านความสวยงาม 
น่าสนใจของรูปร่างรูปทรง และพื้นผิว 

ภาพที่ 2 เปลือกหอยทาก  เปลือกหอยหนามทะเล 

 5.2.2  ปฏิบัติการหล่อพิมพ์ยางซิลิโคนเตรียม
กล่องเทยางซิลิโคนโดยก าหนดขนาดบล็อกยางใหญ่กว่า
ช้ินงานรอบด้าน 0.5 - 1  เซนติเมตร  ท าความสะอาด
ภายในกล่องให้เรียบร้อย  น ากล่องวางไว้บนพื้นที่เรียบ
เสมอ  ท าความสะอาดช้ินงานต้นแบบ  ปราศจากฝุ่นผง 
จัดวางต้นแบบตรงต าแหน่งกลาง ผสมน้ ายาตัวเร่งแข็งลง
ในน ายาซิลิโคนตามอัตราส่วนที่ก าหนดข้างกล่อง  ในที่นี้
ใช้อัตราส่วน  10 : 100  โคนให้ทั้งสองส่วนให้เข้ากันด้วย
ไม้พายแบนไม่ควรใช้ไม้กลมเพราะจะท าให้เกิดฟองอากาศ 
โดยท าการโคนอย่างช้าๆ  จากนั้นน าไปดูดฟองอากาศ
ออกด้วยเครื่อง  Vacuum  Chamber 

ภาพที่ 3 การเทและผสมยางซิลิโคน 

       ใช้พู่กันทาตัวต้นแบบที่วางในกล่องด้วยน้ ายาง
ซิลิโคนให้ทั่ว  เพื่อป้องกันฟองอากาศบนผิวช้ินงาน  เท
น้ ายาให้ท่วมต้นแบบ  ปล่อยทิ้งให้น้ ายาท างาน  30 – 40 
นาที แล้วรอให้น้ ายาแห้ง  4 – 5 ช่ัวโมง   เมื่อน้ ายา
ซิลิโคนในกล่องแห้งแล้ว  ท าการแกะพิมพ์ยางออกจาก
กล่องกล่อง 

ภาพที่ 4  การทาพ้ืนผิวต้นแบบและการเทหล่อพิมพ์ 
 ยางซิลิโคน 

    การผ่าพิมพ์ยางซิลิโคนในลักษณะฟันปลาออกเป็น  2 
ส่วน  ( two  Part  Mold  )  น า ช้ินงานออกมาอย่าง
ระมัดระวัง  จนได้แม่พิมพ์ยางท่ีสมบูรณ์แบบ 

ภาพที่  5  การผ่าพิมพ์ยางซิลิโคน  การแกะต้นแบบ 
 แม่พิมพ์  แบบ 2  ส่วน (two Part  Mold) 

5.2.3  การหลอมหล่อต้นแบบแว็กซ์  น าแว็กซ์
เขียวท่ีเตรียมไว้ต้มในขันแสตนเลสจนละลายกลายเป็นน้ า  
ท าการไล่ฟองอากาศในเนื้อแว็กซ์ออกด้วยการเป่าไฟรนให้
ทั่ วหน้าผิ วแว็กซ์   น าน้ า แว็กซ์ เขียวที่ ละลายไร้ซึ่ ง
ฟองอากาศเทลงในเป้ายางซิลิโคน  ทั้ง  2  ส่วน  ทิ้งไว้ให้
เย็นตัว  จากนั้นแกะต้นแบบแว็กซ์ออกจากเป้าหล่อพิมพ์
ยางซิลิโคนอย่างระมัดระวังจนได้ชิ้นงานท่ีสมบูรณ์แบบ   

ภาพที ่ 6  การหลอมหล่อต้นแบบแว็กซ์ในแม่พิมพ์ยาง 
  ซิลิโคน 
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5.2.4         การกรอแต่งต้นแบบแว็กซ์เขียว  ท าการ
กรอแต่งต้นแบบช้ินงานทั้ง  2 ส่วน  ด้วยการใช้เครื่องมือ
แกะแว็กซ์ชนิดใบมีดตัดส่วนเกินออก  ตะไบแต่งส่วนที่
เหลือให้เรียบร้อย  จากนั้นกรอเก็บน้ าหนักช้ินงานด้วย
ดอกสว่านเม็ดมะยม ให้เหลือความหนา 0.7 มิลลิเมตร 
จากนั้นท าการเช่ือมประกบทั้ง  2  ส่วน  และขัดแต่งรอย
เชื่อมประกบให้เรียบร้อย 

ภาพที่  7  การกรอแต่งต้นแบบแว็กซ์เขียว 

ภา พ ที่ 8  ชิ้ น ง าน ต้ นแ บ บ แว็ ก ซ์ เ ส ร็ จ ส มบู ร ณ์
 เปลือกหอยทาก  เปลือกหอยหนามทะเล 

5.3  ประเมินความพึงพอใจผู้เ ช่ียวชาญ ผู้วิจัยได้
ก าหนดหัวข้อตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
จากตารางพบว่า  การประเมินด้านต้นแบบแเว็กซ์เขียว 
หัวข้อที่  3  มีค่าความพึงพอใจอยู่ ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.60  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.55   

ตารางที ่1 ความพึงพอใจผู้เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน x S.D. 
ระดับ
ความ
พึง
พอใจ 

1. พิมพ์ยางซิลิโคน
- ประหยัด หล่อพิมพ์ง่าย

ไม่ท าลายต้นแบบ โพรงแบบ
ละเอียด มองเห็นต้นแบบใน
พิมพ์  ผ่าพิมพ์ง่าย 

3.40 0.55 มาก 

2. ต้นแบบธรรมชาติ
- เปลือกหอยหาง่าย

ลวดลายสวยงามตามแบบ
ธรรมชาติ  ประหยัด แข็งแรง
พอจะเป็นต้นแบบ  ผา่ออกได้
โดยไม่ท าลายพิมพย์าง 

3.40 0.55 มาก 

3. ต้นแบบแเว็กซ์เขียว
-  ไ ด้ ต้ น แบบ ที่ มี รู ปทร ง

สมบูรณ์ และลวดลายชัดเจน 
กรอ เก็บน้ าหนั ก  ปรับ แต่ ง 
ประกอบง่าย  

4.60 0.55 มาก
ที่สุด 

6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากการทดลองเทหล่อแว็กซ์สีเขียวในแม่พิมพ์ยาง

ซิลิโคน แบบ 2 หน้า  (Two Part Mold)  โดยไม่ได้อาศัย
แรงอัดจากเครื่องฉีดเทียน สามารถสร้างต้นแบบแว็กซ์
หล่อได้โดยอยู่ในระดับดี แต่ยังมีรูปทรงบางส่วนอาจไม่
สมบูรณ์เหมือนต้นแบบแต่สามารถปรับแต่งให้สมบูรณ์ได้
รวมถึงลวดลายบนพื้นผิวด้วย โดยอาศัยความเข้าใจใน
เรื่องมิติ และความคิดสร้างสรรค์ จนได้ช้ินงานสมบูรณ์
พร้อมท่ีจะเข้าสู่กระบวนการหล่อช้ินงานโลหะต่อไป   

7. ข้อเสนอแนะ
1. ควรน าน้ ายาซิลิโคนดูดฟองอากาศก่อนท าการ

หล่อพิมพ์ยาง  ซึ่งจะได้รูปแบบงานที่ไร้ฟองอากาศ  และ
เก็บรายละเอียดของงานได้ดี  

2. ควรน าต้นแบบแว็กซ์เขียวนี้เข้าสู่กระบวนการหล่อ
โลหะ เพื่อจะได้เห็นช้ินงานที่แท้จริงเป็นอย่างไรและ            
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  รวมถึงผู้ที่มีความ
สนใจต่อวิชาชีพช่างเครื่องประดับ 

3. ควรน าวิธีการสร้างต้นแบบแว็กซ์เขียวเข้าสู่ระบบ
การเรียนการสอนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  และช่วย
ลดต้นทุนค่าจัดซื้อวัสดุฝึก 

8. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดีจากค าแนะน าของคณะ

ผู้บริหารสถาบันกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง  
ผู้เช่ียวชาญ  และผู้เข้าร่วมการทดลอง  แสดงความคิดเห็น 
ประเมินความพึงพอใจใน  จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้  
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Development and Efficiency of Teaching Materials on the Subject of Gasoline 
Engine Job, Subject Code 20101-2001 

ธีระพล บุญธรรม1*
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บทคัดย่อ 
    ก า ร วิ จั ย ส ร้ า ง แ ล ะ ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ อก ส า ร
ประกอบการสอนรายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัส
วิชา 20101-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชางาน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 โดยก าหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
รหัสวิชา 20101-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างยนต์ มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50 3) เพื่อศึกษาความ
พึ งพอ ใจของนั ก เ รี ยนต่ อก าร เ รี ยนด้ ว ย เอกส า ร
ประกอบการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัส
วิชา 20101-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 ประชากรที่ใ ช้ในการวิจัย ได้แก่  
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 สาขาวิชา
ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคราม ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย  ได้แก่  
แบบฝึกหัดและใบงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบก่ อน เ รี ย น /หลั ง เ รี ย นของนั ก เ รี ย น 
แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดัชน ี
ค่าความสอดคล้อง ค่าอ านาจจ าแนก ค่าสัมประสิทธ์ิความ
เช่ือมั่น ผลการวิจัย พบว่า เอกสารประกอบการสอนวิชา
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101 -2001 
มีประสิทธิภาพ 82.68/81.42 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
80/80 ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน 

วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 มีค่า
ดัชนีประสิทธิผล 0.6637 ซึ่งหมายความว่านักเรียน 
มีความรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.37 ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
รหัสวิชา 20101-2001 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 
จากการสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้ วยเอกสาร
ประกอบการสอนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 
20101 -2001  หลักสู ต รประกาศนียบั ตร วิ ช า ชีพ 
พุทธศักราช 2562 พบว่า อยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : เอกสารประกอบการสอน ,เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

Abstract 
    The purposes of this study were to: 1)develop 
and test the efficiency of Teaching Materials on 
Gasoline Engine Job subject code 20101-2001 in 
Vocational Certificate 2019 by setting the 
standard performance criterion at 80/80 2) test 
the effectiveness index of the Teaching Materials 
on Gasoline Engine Job subject code 20101-2001 
in Vocational Certificate 2019 by setting the 
effectiveness index at > 0.50, and 3) study the 
satisfaction of the students toward a Teaching 
Materials on Gasoline Engine Job subject code 
20101-2001 in Vocational Certificate 2019.  The 
sampling group were the 1st year certificate 
students in Auto Mechanic at Mahasarakham 
Technical College for 2nd semester of academic 
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year 2019. The tool in this study were the 
achievement tests, Pre-test and Post-test and the 
questionnaire about student’s satisfactions. The 
data were analyzed by using Percentage, Mean, 
Standard Deviation, Discriminant Index, Index of 
Consistency and Reliability 
      Research findings were: Teaching Materials on 
Gasoline Engine Job subject code 20101-2001 in 
Vocational Certificate 2019 was at 82.68/81.42 in 
the efficiency, higher than the standard criteria at 
80/80. The effectiveness index of Teaching 
Materials on Gasoline Engine Job subject code 
20101-2001 was 0.6637, the students had 
increased of knowledge 66.37%. The student’s 
achievement to higher than those before being 
taught at the 0.05 level if significance. And the 
student’s satisfactions have rated at high levels 
for Teaching Materials on Gasoline Engine Job 
subject code 20101-2001 in Vocational Certificate 
2019. 

Keywords : Teaching Materials, Gasoline Engine 
Job 

1. บทน า
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีลักษณะที่พึง
ประสงค์ คือให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิต ใจ 
สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข การศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาลักษณะของคนไทยที่พึงปรารถนาคือ เก่ง ดี และมี
สุข เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเน้นกระบวนการให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเอง ค้นพบประสบการณ์ต่าง ๆ 
ด้วยตนเอง รับรู้และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ระดับประเทศและ
ภูมิภาค ส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ จัดหา

สื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัย
และเพียงพอ สร้างเสริมทักษะอาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สาชา
วิชาช่างยนต์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีจุดประสงค์
เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพล
ศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  เพื่อให้มีความ
เข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาวิชาชีพช่างยนต์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ให้มี
ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการท างานในกลุ่ม
งานพ้ืนฐานด้านช่างยนต์ ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตน  ให้สามารถ
ปฏิบัติงานด้านช่างยนต์ ในสถานประกอบการและ
ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็น
พื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ ให้มีความเข้าใจ
ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม  ต่อต้ านความรุนแรงและสาร เสพติด 
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ประกอบด้วย ด้าน
คุณลักษณะที่พึ งประสงค์  คุณธรรม  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติด
และการพนัน การมีจิตส านึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและ
สังคม พฤติกรรมลักษณะนิสัย  ความมีวินัย  ความ
รับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเช่ือมั่นในตนเอง 
ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทนการพึ่งตนเอง 
ทักษะทางปัญญา ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ 
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์  ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ การพัฒนาผู้เรียนครูต้องศึกษากระบวนการ
เรียนรู้โดยการใช้การวิจัยซึ่งสอดคล้องกับพิษณุ ฟองศรี 
(2551 : 1) ได้กล่าวไว้ว่าการวิจัยเข้ามามีบทบาทในด้าน
ต่าง ๆ มากขึ้นเป็นกลไกหรือเครื่องมือส าคัญในการใช้หา
ความรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือเอาชนะอุปสรรค เพราะการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร ครูควรน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ต่าง ๆ รูปแบบวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ จัดกิจกรรมที่
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ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ท างานกลุ่มรู้จักกลไกการท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับวัชรพล วิบูลยศริน (2556 : 3) ได้กล่าวถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นของนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาทฤษฎีนักเรียนจะขาดความสนใจใฝ่ที่จะ
ศึกษา การรับรู้ ส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่สนใจ
ในการเรียนในรายวิชาทฤษฎี ในฐานะครูผู้สอนวิชางาน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 จากเหตุผล
ดังกล่าว เพื่ อให้กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้สร้างเอกสารประกอบการสอน 
วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  รหัสวิชา 20101-2001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์นี้ขึ้นมา 
เพื่อที่จะได้น าผลที่ได้จากการศึกษาเอกสารประกอบการ
สอนไปพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชางาน
เครื่ อ งยนต์ แก๊ ส โซลีน  รหัส วิ ช า  20101-2001 และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จะให้เกิดกับนักเรียน เพื่อที่จะท า
ให้นั กเรี ยนและครู แผนกวิชาช่างยนต์ ในส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้สนใจมี เอกสาร
ประกอบการสอนที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด เป็น
การเสริมสร้างการศึกษาด้วยตนเองของนักเรียน ให้มีนิสัย
สนใจใฝ่เรียนรู้และกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้
ยิ่งขึ้นไป ผู้วิจัยจึงได้จัดท าเอกสารประกอบการสอนโดย
ศึกษาหลักสูตร จัดท าคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้  
เอกสารประกอบการเรียน ใบเนื้อหา สื่อประกอบการสอน 
แบบฝึกหัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
สมรรถนะรายวิชา ในการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน รหัสวิชา 20101-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้เรียนในการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
การพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องยนต์
แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 โดยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ไว้ร้อยละ 80/80 
    2.2 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนการสอน โดย
ใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องยนต์แกส๊โซลีน 
รหัสวิชา 20101-2001 หลักสตูรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562  
    2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้
เอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
รหัสวิชา 20101-2001 ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชา 
ชีพ ช้ันปีท่ี 1 กลุ่ม 5 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค 
มหาสารคาม ที่สร้างขึ้น 

3. วิธีด าเนินการวิจัย
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

         3.1.1 กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่  1 กลุ่ม 5 
สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 
20101-2001 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 14 
คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) 

 3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
       เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบ 

ด้วย 3 ส่วน 
         3.2.1 เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อบ ก า ร ส อน วิ ช า ง า น
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ที่ผู้วิจัยค้นคว้า
สร้างขึ้น จ านวน 9 หน่วย ระยะเวลาในการเรียนและการ
สอนจ านวน 126 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 

1) หน่วยท่ี 1 งานฝาสูบ
2) หน่วยท่ี 2 งานชุดลูกสูบและเพลาข้อ

เหวี่ยง 
3) หน่วยท่ี 3 งานไทมิ่ง
4) หน่วยท่ี 4 งานระบบหล่อลื่นและระบบ

ระบายความร้อน 
5) หน่วยท่ี 5 งานระบบเช้ือเพลิง
6) หน่วยที ่6 งานระบบไอดีและระบบไอเสีย
7) หน่วยท่ี 7 งานระบบไฟฟ้า
8) หน่วยที่  8 งานแก้ไขข้อขัดข้องและ

บ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 
9) หน่วยท่ี 9 งานถอดประกอบและสตาร์ท

เครื่องยนต์ 
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         3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 จ านวน 
120 ข้อ เป็นชนิด 4 ตัวเลือก  
         3.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 
    3.3 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล มีขั้นตอนการสร้างดังนี้  
         3.3.1 เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อบ ก า ร ส อน วิ ช า ง า น
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน  รหัสวิชา  20101-2001 ศึกษา
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรวิเคราะห์ค าอธิบาย
รายวิชา  สมรรถนะรายวิชาและจุดประสงค์รายวิชางาน
เครื่ อ งยนต์ แก๊ ส โซลีน  รหัสวิ ชา  20101-2001 และ
หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ท าการ
ออกแบบเอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องยนต์
แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 โดยยึดหลักทฤษฎีของ 
สุวิทย์ มูลค าและสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 41) 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ก าหนดส่ วนต่ า ง  ๆ  ของ เอกสาร
ประกอบการสอน ได้แก่ ก าหนดหัวข้อเรื่องและหัวข้อย่อย 
แนวคิด สาระการเรียนรู้ ใบความรู้ แบบฝึกหัด ใบงานของ
แต่ละหน่วย 

2) ศึกษาจากเอกสาร ต าราภาษาไทยและ
ต าราภาษาอังกฤษ 

3) ก าหนดเนื้อหาในส่วนที่ เป็นทฤษฎี
เพื่อให้ครอบคลุมตามค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและให้สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ 

4) ก าหนดแบบประเมินผลการเรียนรู้ท้าย
บทเรียน โดยได้จัดท าเป็น 3 แบบ คือ แบบเขียนตอบสั้น 
ๆ แบบท าเครื่องหมายผิดหน้าค าถามและแบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก 

5) น าเครื่องมือและเอกสารประกอบการ
สอนไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญ ประเมินผลเพื่อที่จะได้ทราบ
แนวทางและความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารประกอบการ
สอน ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 

6) น าเอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น
ไปทดลองเพื่อหาข้อบกพร่องของเอกสารประกอบการ
สอนกับนักเรียนก่อนแล้วน ามาแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่
ผิดพลาดหรือบกพร่อง โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้ง  

7) ผู้วิจัยได้ออกแบบเอกสารประกอบการ
สอนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 

โดยแบ่งเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนเป็น 9 หน่วย 
ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 งานฝาสูบ หน่วยที่ 2 งานชุด
ลูกสูบและเพลาข้อเหวี่ยง หน่วยที่ 3 งานไทมิ่ง หน่วยที่ 4 
งานระบบหล่อลื่นและระบบระบายความร้อน หน่วยที่ 5 
งานระบบเช้ือเพลิง หน่วยที่ 6 งานระบบไอดีและระบบไอ
เสีย หน่วยที่ 7 งานระบบไฟฟ้า หน่วยที่ 8 งานแก้ไข
ข้อขัดข้องและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์และหน่วยที่  9 
งานถอดประกอบและสตาร์ทเครื่องยนต์ 

8) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเอกสาร
ประกอบการสอนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 
20101-2001 ด้วยการสร้างแบบประเมินผลแสดงความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ที่มีต่อเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
โดยมีผู้เช่ียวชาญที่ท าการประเมินและพิจารณา รวม 5 ท่าน  
         3.3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนและ
แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน วิชางานเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีน รหัสวิชา 20101-2001 มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ
ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาที่ต้องการวัดผล
ของแต่ละหน่วยการเรียนซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 9 หน่วย 
จากเอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน รหัสวิชา 20101-2001 

2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบที่ดี และ
ความเที่ยงตรงของข้อสอบจากหนังสือต่าง ๆ 

3) ก าหนดจุ ดประสงค์  เ นื้ อหาและ
พฤติกรรมที่ต้องการวัด เพื่อสร้างข้อสอบให้ครอบคลุม
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้  

4) ด าเนินการสร้างแบบทดสอบ โดยเขียน
ข้อค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียน 
สมรรถนะรายวิชาทุกหน่วย เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 120 ข้อ 

5) ผู้ เ ช่ียวชาญประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ เ ชิงพฤติกรรม เพื่อ
ตรวจสอบแนะน าแก้ ไขวิ เคราะห์หาค่ าดัชนีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง  (Index Objective Congruence : IOC) 
(ประภาพรรณ เส็งวงศ์. 2551 : 69) 

6) หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดย
ใช้สูตร IOC เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.00 
จ านวน 120 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.9671  

7) น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 120 ข้อ
ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง สาขาวิชาช่างยนต์ 
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วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 30 คน  

8) น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
ของนักเรียนมาตรวจให้คะแนนโดยตอบถูกให้ 1 คะแนน 
ตอบผิดหรือไม่ได้ท าให้ 0 คะแนน  

9) น าข้อสอบที่เข้าเกณฑ์มาวิเคราะห์หา
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยวิธีของ KR 20 
ของ Kuder Richardson (ล้วน สายยศ และอังคณา สาย
ยศ. 2543 : 215) แบบทดสอบมีค่าความเช่ือมั่น 0.9671  

10) จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่
ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงใช้เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาต่อไป 
         3.3.3 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชา
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 

1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึง
พอใจ 

2) ก าหนดจุ ดประสงค์  เ นื้ อหาและ
พฤติกรรมที่ต้องการวัด 

3) น าแบบประเมินความพึงพอใจ ที่สร้าง
ขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ค าแนะน าในเรื่องรูปแบบ
ส านวนภาษาและปรับปรุ งแก้ ไ ขแล้ วน า เสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง 

4) ผู้ เ ช่ียวชาญประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างแบบประเมินความพึงพอใจกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม เพื่อตรวจสอบแนะน าแก้ไข 

5) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ( X̅)  และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วแปล
ความหมายเป็นระดับความพึงพอใจ ดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด. 2563 : 1-2) 
     3.4 วิธีการด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล มีขั้นตอนการสร้างดังนี้   
         3.4.1 แบบแผนและการด าเนินการทดลอง การ
วิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มเดียว มีการทดลองก่อนและหลังการ
ทดลอง ( One Group Pretest Posttest Design ประภา
พรรณ เส็งวงศ์. 2550 : 28) 
         3.4.2 การด าเนินการทดลองหาประสิทธิภาพ 
ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ถึงวันท่ี 10 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 14 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างด าเนินการทดลองสอบ

ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  
เมื่อท าการสอนและท าแบบทดสอบจนครบ  9 หน่วย 
ให้นักเรียนท าแบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มาวิเคราะห์
ตามวิธีการทางสถิติ เพื่อหาประสิทธิภาพต่อไป ดังนี ้

1) ในขั้นเตรียม ผู้วิจัยได้เตรียมนักเรียน
โ ด ย ก า ร เ ลื อ ก ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ เ จ า ะ จ ง  (Purposive 
Sampling) จ านวนนักเรียน 14 คน สาขาวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

2) ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อวัด
ความรู้พื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

3) ขั้นด าเนินการเรียนการสอน  โดยใช้
เวลาในการสอนจ านวนทั้งสิ้น 126 ช่ัวโมง ตั้งแต่วันที่ 14 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 

4) ทดสอบหลั งเรียน (Post-test) และ
ทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
         ผู้วิจัยได้ท าการวางแผนการจัดท าข้อมูลและ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
         3.5.1 หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ได้รับจากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
         3.5.2 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  
Validity) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ผู้เชี่ยวชาญ (IOC)  

    3.5.3 หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
         3.5.4 ค่าความเ ช่ือมั่นของแบบสอบถามและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
         3.5.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยใช้ t-test (Dependent Samples )  

4. ผลการวิจัย
การน าเสนอรายงานวิจัยเรื่อง การสร้างและหา

ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน  รายวิชางาน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ดังนี ้
    4.1 การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ข้อสอบจ านวน 120 ข้อ พบว่า
มีค่าความเช่ือมั่น (IOC)=0.9671 
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ตารางที ่1 สรุปผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประ 
  กอบการสอน วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
  รหัสวิชา 20101-2001 ตามหลักสูตร 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
  โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  

ด้าน X̅ S.D. แปลผล 
สาระส าคญั 4.60 0.55 เห็นด้วยท่ีสดุ 

จุดประสงค์การ
เรียนรู ้

4.50 0.55 เห็นด้วย 

เนื้อหา 4.60 0.55 เห็นด้วยท่ีสดุ 

กิจกรรมการสอน 4.60 0.55 เห็นด้วยท่ีสดุ 

สื่อการสอน 4.58 0.55 เห็นด้วยท่ีสดุ 

การประเมินผล 4.60 0.55 เห็นด้วยท่ีสดุ 

รวม 27.48 3.30 

เฉลี่ย 4.71 0.29 เห็นด้วยท่ีสดุ 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 
20101-2001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 โดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ครอบคลุมทั้ง 
6 ด้าน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยที่สุด มีค่าเฉลี่ย
รวมทุกด้านเท่ากับ (X̅=4.58, S.D.=0.55) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านสาระส าคัญ ด้านเนื้อหา , ด้าน
กิจกรรมการสอน , ด้ านการประเมินผล  ( X̅=4.60, 
S.D.=0.55) ด้านสื่อการสอนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X̅=4.58, 
S.D.=0.55) และด้านจุดประสงค์การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด (X̅=4.50, S.D.=0.55) 
    4.2 การวิ เคราะห์หาประสิทธิภาพของ เอกสาร
ประกอบการสอน วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 
20101-2001 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/ E2 ที่ตั้งไว้ 
80/80  

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผลรวม   
  ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน (E1) 
  รวมเอกสารประกอบการสอน 

ผลคะแนนของเอกสารประกอบการสอน 
คะแนน (E1) คะแนน(E2) 

คะแนนรวม 694.55 684 
คะแนนเฉลีย่ 49.60 48.85 

ร้อยละ 82.68 81.42 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลรวมประสิทธิภาพ
เอกสา รประกอบกา รสอน  ( E1/E2)  รวม เ อกสา ร
ประกอบการสอนหน่วยที่ 1-9 จ านวนนักเรียน 14 คน 
พบว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชา 
งาน เ ค รื่ อ ง ยนต์ แ ก๊ ส โ ซลี น  รหั ส วิ ช า  20101-2001 
มีประสิทธิภาพ 82.68/81.42 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  
    4.3  การวิ เคราะห์ ค่ าดัชนีประสิทธิผล เอกสาร
ประกอบการสอนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 
20101-2001 ส าขาวิ ช า ช่ า งยนต์  วิ ทยาลั ย เทคนิ ค
มหาสารคามโดยใช้สูตรดังนี้ 
    ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของวิชางาน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 พบว่าค่า
ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.6637 ซึ่งหมายความว่า
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.37 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ 
  เรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
  ด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชางาน 
  เครื่องยนต์แก๊สโซลีน  

การ
ทดสอบ 

N X̅ S.D. D
2

D df t 

ก่อนเรียน 14 26.
85 

2.31 308 6890 13 27.79
* 

หลังเรียน 14 48.
85 

2.25 

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ 
 การเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชา 
 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  

รายการ
ประเมิน 

ค่าสถิติ 

X̅ S.D. ความหมาย 
ด้านเนื้อหา 4.51 0.72 มากที่สุด 
ด้านกิจกรรม
การสอน 4.57 0.61 มากที่สุด 
ด้านสื่อ/อุปกรณ์
การเรยีน 4.56 0.64 มากที่สุด 
ด้านการ
ประเมินผล 4.55 0.66 มากที่สุด 

รวม 18.19 2.63 
เฉลี่ย 4.54 0.65 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
รหัสวิชา 20101-2001 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
รวมทุกด้านเท่ากับ (X̅=4.54, S.D.=0.65) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมการสอนมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (X̅=4.57, S.D.=0.61) ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียน 
( X̅=4.56, S.D.=0.64)  ด้ านการประเมินผล  ( X̅=4.55, 
S.D.=0.66) และด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X̅=4.51, 
S.D.=0.72) 

5. สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการสร้ างและหาประสิทธิภาพเอกสาร

ประกอบการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัส
วิชา 20101-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562 สรุปได้ดังนี้ 

 5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
        5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบโดยผู้เ ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ข้อสอบ
จ านวน 120 ข้อ พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น (IOC)=0.9671  
        5.1.2 สรุปผลการวิ เคราะห์ความคิด เห็นของ
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน ยอมรับเอกสารประกอบการสอนที่
ผู้ วิ จัยสร้ างขึ้น  ทั้ งด้ านเนื้อหา แบบฝึกหัด  ใบงาน

แบบทดสอบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ด้านสื่อการสอน มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ 
ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดับเห็นด้วยที่สุด 

 5.2 สรุปผลของการวิจัย 
        5.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 
20101-2001 ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ 
พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พบว่า มี
ประสิทธิภาพไว้ 82.68/81.42 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
80/80 
        5.2.2 สรุปผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล
ของเอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน รหัสวิชา 20101-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างยนต์ มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.6637 ซึ่ ง
หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.37 
        5.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  รหัสวิชา 20101-2001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยใช้ t-test พบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 
        5.2.4 สรุปผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชา
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก 

6. อภิปรายผล
อภิปรายผลการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร

ประกอบการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัส
วิชา 20101-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 อภิปรายได้ดังนี้ 
    6.1 ผลการศึกษาค่าประสิทธิภาพตัวแรกที่ได้จาก
เอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
รหัสวิชา 20101-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างยนต์ พบว่าเอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ 
82.68 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80 จึงกล่าวได้ว่าเอกสาร
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ประกอบการสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นสามารถน าไปสอน
นักเรียนได้อย่ างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเอกสาร
ประกอบการสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยอาศัยวิเคราะห์
เนื้อหาจากประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญ การใช้หลัก
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างเอกสารประกอบการสอน
และผู้วิจัยมีประสบการณ์การสอนทางด้านนี้มาโดยเฉพาะ
เมื่อด าเนินการสร้างเอกสารประกอบการสอนซึ่งทุก
ขั้นตอนจะน าไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญก่อนที่จะน าไปทดลอง
ใ ช้  ในการออกแบบเอกสารประกอบการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพต้องอาศัยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา เทคนิค
การถ่ายทอดและวิธีการสอน คุณภาพของสื่อ ใบความรู้ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนท่ีมีความเหมาะสมกับนักเรียนซึ่ง สุวิทย์ 
มูลค าและสุนันทา สุนทรประเสริฐ  (2550 : 41) โดย
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน ท่ีได้มา
จากการสังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นขณะท าการสอน  การ
บันทึกปัญหาและข้อมูลระหว่างท าการสอน การศึกษา
และวิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียน การศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตรวิเคราะห์เนื้อหา การวางแผนการสอน การผลิต
สื่อการสอนและการทดสอบประสิทธิภาพ การสร้าง
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน มีหั วข้อ เรื่ อง 
จุดประสงค์ เนื้อหาสาระและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด สอดคล้อง
กับเปรม เพ็งยอด  (2556)  ได้ศึกษาการใ ช้เอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ผลการวิจัยพบว่า 
คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่
สร้างขึ้น อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ ระดับคุณภาพดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 
ในข้อสมมติฐานที่ตั้ ง ไว้  ประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ ที่ผู้ วิจัยสร้างมี
ประสิทธิภาพ 86.49/81.87 สู งกว่ า เกณฑ์  80/80 ที่
ก าหนดไว้ การใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางาน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 นอกจากมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว ยังสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ได้แก่ กล้า
แสดงความคิดเห็นอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนได้
เป็นที่น่าพอใจมีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม มีความ
รับผิดชอบ  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนสามารถ
น าไปใช้ในการเรียนวชิาปฏิบัติได้อย่างดี 
    6.2 ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนวิชา
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ มีค่าดัชนีประสิทธิผล 
0.6637 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
66.37 เป็นผลจากการออกแบบเอกสารประกอบการสอน
ตามหลักทฤษฏีที่มีประสิทธิภาพ มีการวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา เทคนิคการถ่ายทอดและวิธีการสอน คุณภาพของ
สื่อ ใบความรู้ กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดย
จัดท าเอกสารประกอบการสอนที่มีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน สอดคล้องกับสงวน ศรีราม (2557) ได้ศึกษาการ
รายงานการพัฒนาการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-
2003 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 
20101-2001 มี ค่ า ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  0.6612 ซึ่ ง
หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.12 
    6.3 การวิจัยแสดงว่าเอกสารประกอบการสอนวิชางาน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ช่วยให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความก้าวหน้าและพัฒนา
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม นักเรียนได้ทราบผลการพัฒนา
ความก้าวหน้าเป็นรายบุคคล มีการเสริมแรงตามทฤษฏี
การวางเง่ือนไข การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน รหัสวิชา 20101-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดย
ใช้ t-test พบว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน เพราะการสร้างเอกสารประกอบการสอนอย่าง
มีระบบโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญก่อนน าไป
ทดลองใช้กับนักเรียนและน าเนื้อหาข้อบกพร่อง ไป
ปรับปรุงจนได้เอกสารประกอบการสอนที่มีประสิทธิภาพ
แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจึงท าให้นักเรียน 
มีความเข้าใจในการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน 
ซึ่ งส่ งผลให้นักเรียนได้คะแนนจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน 
สอดคล้องกับอนันต์ โปดา (2550) ได้วิจัยเรื่อง การสร้าง
และหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2114 ส าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต์ 
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วิทยาลัยเทคนิคสตูล พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 78.12 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75  
    6.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย
เอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
รหัสวิชา 20101-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก การสร้างสิ่งจูงใจ หรือ แรงกระตุ้นให้เกิดกับผู้
ปฏิบัติ  จึ ง เป็นสิ่ งจ า เป็น เพื่ อการปฏิบัติ งานนั้น  ๆ 
คเชนพงษ์ สุมาลย์โรจน์ (2550)ได้สรุปความหมายของ
ความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกชอบ เห็นด้วย 
ประทับใจ ภูมิใจ ยินดี ในสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตนเอง ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ 
ความเข้าใจอันดีต่อกัน ความสามัคคีในหมู่คณะและเป็น
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้การด าเนินงานประสบ
ผลส าเร็จ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการงานส่งผลก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างาน เช่น ความส าเร็จของงานและ
ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมในการท างานและมีหน้าที่ให้บุคคลเกิดความ
พึงพอใจในการท างานส่งผลนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องยนต์
แก๊ ส โซลีน  รหัสวิชา  20101-2001 อยู่ ในระดับมาก 
เพราะว่าเอกสารประกอบการสอนน่าสนใจ มีเนื้อหาใน
การเรียนรู้ที่เหมาะสมไม่มากเกินไป จึงท าให้นักเรียนจ า
เนื้อหาได้ดี ส่วนการวัดผลและประเมินผล จะท าการ
ทดสอบนักเรียนโดยนักเรียนท าตามความสามารถของ
นักเรียนและทราบผลทันที เป็นการน าข้อบกพร่องของ
นักเรียนมาพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับเปรม 
เพ็งยอด (2559) รายงานผลการวิจัยเรื่องการรายงานการ
ใช้เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 
20101-2001 ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ 
พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผลการวิจัย
พบ ว่ า  นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีความพึงพอใจต่อการใช้
เอกสารประกอบการสอนงานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 
2101-2102 อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ผู้สอนที่สอนในวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัส

วิชา 20101-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีมาตรฐาน
ในการสอนได้ใกล้เคียงกัน 

    7.2 ผู้สอนประหยัดเวลาในการเตรียมเนื้อหาวิชาที่สอน
และการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ เตรียมสื่อ ได้มีเวลา
ว่างในการเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร ผู้เรียนได้เรียนตรง
ตามหลักสูตร 
    7.3 ผู้เรียนมีเอกสารประกอบการเรียน มีภาพประกอบ
ชัดเจน มีรูปเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย บอกช่ือ
ส่วนประกอบอย่างชัดเจน   
    7.4 ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาสื่อประกอบการสอน 
วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 ของ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
    7.5 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนกับการเรียนด้วยวิธี
สอนแบบอ่ืน ๆ 
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ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต ์
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันการอาชวีศึกษาภาคกลาง 1 

A Study of Employer’s Satisfaction Regrading the Quality of Graduated Students 
in Automotive Industry Technical College, Institute of Vocational Education: 

Central Region 1 

นวลปรางค์ ภาคสาร1* ปริญา มิศิริ2 บุญเรือน เอกสนธิ์3 ขวัญดาว ศิริแพทย์4 
Nualprang Parksarn1* Pariya Misiri2 Bunruean Ekkason3 Khwandaow Siriphaet4 

*1 2 3 4 สาขาวชิาเทคโนโลยยีานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต ์สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคกลาง 1
*1 2 3 4 Department of Automotive Technology, Automotive Industry Technical College,

Institute of Vocational Education: Central Region 1 

บทคัดย่อ 
กา ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ นก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ส า ร วจ ( Survey 

Research) ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะ
ของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1 2) เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษะของบัณฑิตในปีการศึกษา
ต่อไป  การด าเนินการวิจัยเริ่มจากการออกแบบ การสร้าง
แบบสอบถาม หาค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถาม และส่ง
แบบสอบถามให้ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบออนไลน์ จ านวน 23 
คน ใช้สถิติพื้นฐาน โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีระดับ
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของบัณฑิต ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อเรียงล าดับระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อคุณลักษณะของบัณฑิตจากมากไปน้อย พบว่าด้าน
คุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.52 รองลงมา ได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.41 ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ด้านความรู้ความสามารถในสาขา

วิชาชีพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ด้านทักษะ
วิชาชีพในการใช้เทคโนโลยียานยนต์อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ตามล าดับ  

ค าส าคัญ : บัณฑิต, คุณลักษณะของบัณฑิต, ผู้ใช้บัณฑิต 

Abstract 
This research is the survey research for a 

study of employers’ comment of the graduates 
attributes of Automotive Technology in Automotive 

Industry Technical College, Institute of 
Vocational Education: Central Region 1. The 
objectives are 1) to investigate the employers’ 
comment of the graduates attributes of Automotive 
Technology in Automotive Industry Technical 
College Institute of Vocational Education: Central 
Region 1 and 2) to find the data to improve the 
course for developing the graduates attributes in 
the next year. The research process comprised 
designing questionnaire reliability analyzing and 
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online distributing to 23 employers. The statistics 
used in analyzing of data were percentage, basic 
data, mean and standard deviation. 

The results found that employer’s 
comment of the graduates attributes or working 
performances in a high level which were overall at 
high level. Ranking result of employers’ comment 
on the attributes from high to low revealed that 
moral and ethical aspects were at the highest level 
with an average of 4.52 average mean followed by 
interpersonal skills and responsibilities of 4.41 
average mean, cognitive skills of 4.31 average mean, 
knowledge and vocational skill of 4.35 average 
mean, vocational skills in using the automotive 
technology of 4.31 average mean average mean 
and numerical analysis and communicative skills of 
4.30 average mean, respectively. 

Keywords : Graduate, Graduate attributes, Graduate 
supervisor 

1. บทน า
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เป็นสถาบันในสังกัด

ส านักงานคณะการการการอาชีวศึกษา ที่มีภารกิจขับเคลื่อน
การด าเนินงานให้เป็นสถาบันแห่งการบริการวิชาการ 
และวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มีพันธกิจ
ด้านการค้นคว้า สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างองค์ความรู้ 
ด้านการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ผ่านการบริการ
วิชาการ  มีจ านวน สถานศึกษา 10 แห่งประกอบด้วย 
1. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  2.วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
3. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  4. วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี   5.  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี   6 .  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสระบุรี  7. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
8. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  9. วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 

10. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการจ านวน 5 หลักสูตรได้แก่ 1) สาขาวิชาเทคโนโลยี
ยานยนต์ 2) สาขาวิชาการโรงแรม 3)สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ 4) สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 5) สาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 6) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและ
7) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง เป็นหลักสูตรที่มีบทบาท
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษารู้จักการคิด
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนและ
สังคม จึงก าหนดแนวทางการจัดการ เรี ยนการสอน 
โดยบูรณาการ การวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการผ่าน
รายวิชาต่าง ๆ ในลักษณะโครงการ เพื่อน าผลงานของ
นักศึกษาไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมในสถานการณ์จริง 
และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมร่วม ในการถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชน ผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษาและฝึกอบรม
แก่ชุมชน ท้ังด้านวิชาการ และวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย 
และวิสัยทัศน์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1  

 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพ จัดการสอน
ในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตด้าน
เทคโนโลยีทางวิชาชีพเฉพาะทาง ในสาขาวิชาเทคโนโลยียาน
ยนต์ การผลิตบัณฑิตมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างองค์ความรู้ ทักษะ 
และด้านคุณลักษณะที่ส าคัญของการประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2563 
มีบัณฑิตจบการศึกษาจ านวน 23 คน 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้นวิธีการที่จะท าให้
ทราบถึงคุณลักษณะของบัณฑิต คือการประเมินคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วว่ามีความเหมาะสม
เพียงใดกับลักษณะของวิชาชีพ จากผู้ใช้บัณฑิต 

จากค วาม ส า คั ญที่ ก ล่ า วม าข้ า งต้ น  ผู้ วิ จั ย จึ ง มี
แนวความคิดที่จะศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ

คุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
วิทยาลัย เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
 2.2 เพื่อน าข้อมูลทีไ่ด้มาปรับปรุงหลักสตูรเพื่อพัฒนาคณุ
ลักษะของบัณฑติในปีการศึกษาตอ่ไป 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แสดงกรอบแนวความคิดให้เห็นถึง

กระบวนการเช่ือมโยงเกี่ยวกบัความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
วิทยาลัย เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ดังภาพท่ี  1 

         

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

4. วิธกีารด าเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เ ป็นการวิ จั ย เ ชิ งส า ร วจ  ( Survey 

Research)  ซึ่งมีวิธีด าเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
4.1 เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล เป็น

แบบสอบถามประเมินคุณลักษณะบัณฑิต ที่สร้างขึ้นมี
ขั้นตอนการสร้างดังนี ้

 4.1.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าต ารา หนังสือ รายงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ์และเอกสารที่ เกี่ยว ข้องกับเรื่อง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต, คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของการจ้างงานตลาดแรงงาน  

 4.1.2 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าสาขาวิชา รวมจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ 
ถูกต้องและเหมาะสมขั้นต้น 

4.2 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บัณฑิตที่
ส า เ ร็ จ ก า รศึ ก ษ า  ส าข า วิ ช า เ ทค โน โ ลยี ย า นย นต์  
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปีการศึกษา 2563 
จ านวน 23 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง จากบัณฑิต 
ที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 

4.3 เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถาม 
เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaires) โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังน้ี 

  4.3.1 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประเภทของหน่วยงาน ต าแหน่งงาน และ
ลักษณะงานที่บัณฑิตท า  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด แบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices 
Question) มีข้อค าถามทั้งสิ้น 6 ข้อ 

4.3.2 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตแบ่งออกเป็น 6 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม จ านวน 7 ข้อ 
ด้านท่ี 2 ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพ จ านวน 8 ข้อ 
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา จ านวน 4 ข้อ ด้านที่ 4 ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จ านวน 6 ข้อ 
ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 4 ข้อ ด้านที่ 6 ด้านทักษะ
วิชาชีพในการใช้เทคโนโลยียานยนต์ จ านวน 6 ข้อส าหรับ
ตอนที่ 2 มีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ชนิด  5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

4.3.3 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด  
 4.4  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
วิจัยตามหลักวิชาการ 

ความ
คิดเห็น
ผู้ใช้

บัณฑิต 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม 
ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชพี 
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา 
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพนัธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านที่ 6 ด้านทกัษะวชิาชีพในการใชเ้ทคโนโลยียาน
ยนต์ 
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   4.4.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรง  
   4.4.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง 
เนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  
เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็น 
หลักของเนื้อหา ซึ่งในแต่ละข้อค าถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.66 – 1.00 ซึ่ งมากกว่า 0.5 แสดงว่าแบบสอบถามมี
คุณภาพตรงตามเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (สุวรีย์       
ศิริโภคาภิรมย์, 2546)  
  4.4.1.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น 
(Reliability)โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha- 
Coefficient)  มีค่าเท่ากับ 0.72 ถือว่าแบบสอบถามมีความ 
เชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงสามารถท่ีจะใช้เป็นเครื่องมือในการท า 
การวิจัยต่อไป (กัลยา วานิชย์ปัญชา, 2549)  

4.5 วิธีการเก็บรบรวมข้อมูล  
 4.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บข้อมูล 

จากผู้ใช้บัณฑิต ผู้วิจัยได้จัดท าจดหมายขอความอนุเคราะห์
ถึงผู้ใช้บัณฑิตที่ปฏิบัติงานอยู่ เพื่อขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ 
  4.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ 
สอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
เพื่ออธิบายข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิต มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ 
5 หมายถึง   บัณฑิตมีคุณลักษณะอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
4 หมายถึง   บัณฑิตมีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง    บัณฑิตมีคุณลักษณะอยู่ในระดับปานกลาง  
2 หมายถึง    บัณฑิตมีคุณลักษณะอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง    บัณฑิตมีคุณลักษณะอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  

 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 

5.  ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อคุณลักษณะของบัณฑิต แล้วแปรผลที่ได้จากแบบประเมิน
ความคิดเห็นโดยใช้สถิติพื้นฐาน โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.1 
และ 5.2 
 5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 23 100.00 
หญิง - - 

2. อายุ 
 ต่ ากว่า 30  ปี   7 30.44 
30 – 40  ปี   8 34.78 
41 – 50  ปี 8 34.78 
มากกว่า 50 ปี - - 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด  
ต่ ากวา่ปริญญาตร ี 2 8.70 
ปริญญาตร ี 21 91.30 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

4.ประเภทของหน่วยงานของ
ท่าน 

  

ส่วนราชการ 1 4.35 
หน่วยงานรัฐวิสาหกจิ - - 
หน่วยงานเอกชน  19 82.61 
อื่น ๆ 3 13.04 

5. ต าแหน่งของทา่น   
เจ้าของกิจการ 4 17.38 
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด - - 
หัวหน้างาน 15 65.22 
ผู้จัดการ 2 8.70 
อื่นๆ 2 8.70 

6. ลักษณะงานที่บัณฑิตท าตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษา
หรือไม่ 

ตรง 19 82.61 
ไม่ตรง 4 17.39 
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จากตารางที่  5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 6 ข้อประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทของหน่วยงาน ต าแหน่งงาน และลักษณะงาน 
ที่บัณฑิตท า พบว่าผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามจ านวน
ทั้งหมด 23 คนเป็นเพศชาย จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
100  อายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.44
อายุ 30 – 40 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 คน 
อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 ระดับ
การศึกษา ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.70 ระดับปริญญาตรี จ านวน 21 คนเป็นร้อยละ 
91.30  ประเภทของหน่วยงาน เป็นหน่วยงานราชการ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 หน่วยงานเอกชน 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 82.61 หน่วยงานอื่น  ๆ 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ต าแหน่งงานของผู้ 
ตอบแบบสอบถาม พบว่าเป็นเจ้าของกิจการ จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.38  หัวหน้างาน จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.22 ผู้จัดการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 
ต าแหน่งอื่นๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ลักษณะ
งานที่บัณฑิตท าตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษา จ านวน 19 คนคิด
เป็นร้อยละ 82.61  ไม่ตรง จ านวน 4 คน คิดเป็นละ 17.39 

 ตารางที่ 5.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิต 

จากตารางที่  5.2 พบว่าภาพรวมผู้ ใ ช้บัณฑิต 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต อยู่ในระดับ
มาก ( x =4.38, SD.=0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับจากมากที่สุด พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็น
มากที่สุด ได้แก่ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม ( x =4.52, 
SD.=0.35)  ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบพบว่าความพึงพอใจในระดับมาก( x = 
4.41, SD.=0.37) ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญามีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ( x = 4.39,SD.=0.53) ด้ านที่  2 ความรู้
ความสามารถในสาขาวิชาชีพ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับ
มาก ( x =4.35,SD.=0.39) ด้านที่ 6 ด้านทักษะวิชาชีพใน
การใช้เทคโนโลยียานยนต์ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับ
มาก ( x = 4.31,SD.=0.49) ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก ( x =4.30,SD.=0.63)  

ด้าน 
ที่ 

รายการ ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า
SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1 คุณธรรม จรยิธรรม 4.52 0.35 มากที่สุด 
2 ความรู้ความสามารถ

ในสาขาวิชาชีพ 
4.35 0.39 มาก 

3 ทักษะทางปัญญา 4.39 0.53 มาก 
4 ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.41 0.37 มาก 

5 ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.30 0.63 มาก 

6 ด้านทักษะวิชาชีพใน
การใช้เทคโนโลยียาน
ยนต ์

4.31 0.49 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 0.50 มาก 
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6. สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาความคิดเห็นของใช้บัณฑิตที่มีต่อ

คุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
วิทยาลัย เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พบว่า  สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านข้อมูล
ทั่วไปของผู้สอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100  อายุต่ ากว่า 30 ปี 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.44 อายุ  30 – 40 ปี  
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 คน อายุ 41 – 50 ปี 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 ระดับการศึกษา ต่ ากว่า
ระดับปริญญาตรี  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 
ระดับปริญญาตรี  จ านวน 21 คนเป็นร้อยละ 91.30  
ประเภทของหน่วยงาน เป็นหน่วยงานราชการ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.35 หน่วยงานเอกชน จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.61 หน่วยงานอ่ืนๆ จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.04 ต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
เป็นเจ้าของกิจการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.38  
หัวหน้างาน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 65.22 ผู้จัดการ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ต าแหน่งอื่นๆ ลักษณะ
งานที่บัณฑิตท าตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษา จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.61  ไม่ตรง จ านวน 4 คน คิดเป็นละ 
17.39 

ด้านที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตของผู้สอบถาม เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านแล้วพบว่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
อยู่ระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ด้าน
ทั กษะท า งปั ญญ า  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม าก   ด้ า น คว าม รู้
ความสามารถในสาขาวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ด้านทักษะ
วิชาชีพในการใชเทคโนโลยียานยนต์ อยู่ในระดับมาก และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย “ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ

คุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 

วิทยาลัย เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

7.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
วิทยาลัย เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พบว่า   

7 . 1 .1 ด้ านข้ อมู ลทั่ ว ไ ปของผู้ ใ ช้บัณฑิ ตตอบ
แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 
23 คน  เป็นเพศชาย จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
อายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.44 
อายุ 30 – 40 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 คน 
อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 
ระดับการศึกษา ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.70 ระดับปริญญาตรี จ านวน 21 คน 
เป็นร้อยละ 91.30  ประเภทของหน่วยงาน เป็นหน่วยงาน
ราชการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 หน่วยงานเอกชน 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 82.61 หน่วยงานอื่น  ๆจ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.04 ต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่าเป็นเจ้าของกิจการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.38  หัวหน้างาน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 65.22 
ผู้จัดการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ต าแหน่งอื่นๆ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ลักษณะงานท่ีบัณฑิตท า
ตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษา จ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 
82.61  ไม่ตรง จ านวน 4 คน คิดเป็นละ 17.39 

7.1.2 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับ
มากมี ค่ า เ ฉลี่ ย เท่ ากั บ  4 .38  แยกตามรายข้ อดั งนี้  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.52 รองลงมา ได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ด้านความรู้ความสามารถในสาขา
วิชาชีพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ด้านทักษะ
วิชาชีพในการใช้เทคโนโลยียานยนต์อยู่ ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 และด้านทักษะการวิ เคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ตามล าดับ  
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1) ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรง
ต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม มี
ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ รัชดาภรณ์   ตั นฑิกุ ล  สาขามนุษย์ ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาโดยกลุ่มตัวอย่ างที่ ใ ช้ ในการวิจัย 
คือ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่บัณฑิตคณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาปฏิบัติงาน 
พบว่าผู้ ใ ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะหรือ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตในด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ในทุกรายการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน และเคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับของ
หน่วยงาน 

2) ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก โดยมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
กับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้
ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมท างาน สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน า
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม สามารถเป็นผู้
ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ

ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของผ่องใส ถาวรจักร์ (2555) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2554 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านความรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามล าดับ ดังนี้ มีการประยุกต์
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาที่ศึกษา เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
มีการจัดระบบและควบคุมงาน มีการน าเสนอความคิด 
มีการสร้างสรรค์พัฒนางาน มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการ
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและมีการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

3) ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก โดยมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
เทคโนโลยียานยนต์ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม การวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรุ่นปี การศึกษา 
2558 – 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะหรือความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของบัณฑิตในด้านทักษะทางปัญญา 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อและคิดค่าเฉลี่ยแล้วพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ดังนี้ มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและ
กระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา เมื่อ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน 

4) ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ด้านความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพ อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
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เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหา สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
และ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
เทคโนโลยียานยนต์ให้ตรงตามข้อก าหนด สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าและวิวัฒนาการเทคโนโลยียานยนต์ รวมทั้ง
การน าไปประยุกต์ใช้ รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ช านาญทางเทคโนโลยียานยนต์อย่างต่อเนื่อง มีความรู้ใน
แนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ยานยนต์ที่ ใช้งานได้จริง สามารถบูรณาการความรู้ ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของกองวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 รุ่นปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการวิจัยพบว่า 
ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง น า ย จ้ า ง /
ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้านความรู้อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80 
ดังนี้ มีความรู้เชิงวิชาการทั่วไป องค์ความรู้/ข่าวสารใหม่ๆ 
ทันต่อเหตุการณ์ มีความรู้ความสามารถ รู้ลึกในวิชาชีพ 
มีความสามารถในการน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ไปใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลัก
วิชาการวิชาชีพ มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ใน
วิชาชีพกับความรู้ใน ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5) ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ด้านทักษะวิชาชีพในการใช้เทคโนโลยียานยนต์
อยู่ในระดับมาก โดยมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีการบริหาร 
จัดการ ด าเนินการ ควบคุมดูแลงาน ให้ค าแนะน า สอนงาน
ในสถานประกอบการให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
วางแผน จัดการตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย
และสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้อง และทดสอบทาง
เทคโนโลยียานยนต์ ทดสอบสมรรถนะ ปรับปรุง ดัดแปลง
และออกแบบพัฒนาระบบทางเทคโนโลยียานยนต์  สามารถ

เป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์  ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ  ทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม และมีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ ทั้ งของตนเองและทางวิ ชา ชีพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 
ซึ่งสอดคล้องตามหลักสูตรสาขาเทคโนโลยียานยนต์  ภายใต้
การก ากับของสถาบันการอาชีวศึกษาได้ก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้จบหลักสูตร  ได้รับการสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 

6) ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก โดยมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็น
ที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เ กี่ ย ว ข้ อ งอย่ า ง ส ร้ า งส ร รค์  ส าม า รถสื่ อ ส ารอย่ า ง 
มีประสิทธิภาพ ท้ังปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้ 
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของส านักพัฒนาคุภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ
นายจ้างผู้ประกอบการ ผู้บั งคับบัญชาบัณฑิต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตตาม
มุมมองของนายจ้างผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจที่
มีต่อบัณฑิตในด้านด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก 
ดังนี้ มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ส าคัญส าหรับงานในหน้าที่มีการน าเอาเทคโนโลยีต่าง  ๆ  
มาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น เช่น รวบรวม ประมวลผลและ
วิเคราะห์ผล เป็นต้น สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปประเด็น/หัวข้อในการประชุม/
สนทนา ได้ถูกต้องชัดเจนมีความสามารถในการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย 

7.2 ผลการน าข้อมูลที่ได้ปรับปรังหลักสูตรเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตในปีการศึกษาต่อไป 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
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วิทยาลัย เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พบว่า  ด้านหลักสูตรควรพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในปีการศึกษา 2565 
โดยเน้นคุณภาพด้ านทักษะการวิ เคราะห์ เ ชิงตัว เลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รองลงมาด้าน
ทักษะวิชาชีพในการใช้เทคโนโลยียานยนต์  และด้านความรู้
ความสามารถในสาขาวิชาชีพตามล าดับ 

8. ข้อเสนอแนะ
8 .1 ควรมีพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในด้าน

คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลการประเมินในล าดับท้าย 
3 ล าดับคือ 1)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ด้านทักษะวิชาชีพใน
การใช้เทคโนโลยียานยนต์ และ3) ด้านความรู้ความสามารถ
ในสาขาวิชาชีพตามล าดับ 
     8.2 ควรมีการวิจัยหรือหาข้อมลูเกีย่วกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่เป็นท่ีต้องการของสถานประกอบการเพิ่มเตมิควบคู่
อีกรูปแบบเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรงุหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตให ้
มากยิ่งข้ึน    
    8.3 ขยายผลการวิจัยให้บณัฑิตมีส่วนร่วมในการวิจัยและ
แสดงความคดิเห็นในมมุมองของการปฏิบัติงานและน าข้อมลู
เผยแพรเ่พื่อกระตุ้นให้นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ไดเ้ตรียม
ความพร้อมและก าหนดเป้าหมายในเรียนได้อย่างมีเป้าหมาย 
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ชุดฝึกระบบควบคุมเคร่ืองยนต์ดีเซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
 The Diesel Engine Controlled by Electronic Training Board 
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บทคัดย่อ 
     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดฝึกระบบ
ควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2) ประเมิน
ความเหมาะสมของชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซล
ด้ วยอิ เ ล็กทรอนิกส์  กลุ่ มตั วอย่ าง เป็นผู้ เ ช่ี ยวชาญ
ประกอบด้ วยอาจา รย์ ผู้ ส อนวิ ช า ง าน ไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ และผู้ เ ช่ียวชาญจากสถาน
ประกอบการภายนอก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
และแบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึก สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ชุดฝึกมีลักษณะเป็น
โครงสร้างเหล็กขนาดความกว้าง 73 เซนติเมตร ความยาว 
113 เซนติเมตร และความสูง 115 เซนติเมตร ติดตั้ง
เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลและอุปกรณ์ระบบควบคุม
เครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สามารถท างานได้ตาม
จุดมุ่ งหมายของการใช้งาน ส่วนการประเมินความ
เหมาะสมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งาน
และด้านประสิทธิภาพ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.41  ซึ่งจ าแนกราย พบว่า ด้านการ
ใช้งานของชุดฝึกมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.53 ด้านโครงสร้างชุดฝึก มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 และด้านประสิทธิภาพของ
ชุดฝึก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.22 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค ำส ำคัญ : ชุดฝึก, ระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  ,เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล  

Abstract 
     The purposes of this research were: 1) to 
design and construct the electronic diesel engine 
control system training board, and 2) to assess 
the suitability of electronic diesel engine control 
system training board. The sample groups were 3 
experts in rhe electricity and automotive 
electronics subjects. The instruments were the 
electronic diesel engine controlled system 
training board and the suitability assessment 
form. The mean and standard deviation were 
used for data analyses. The finding revealed that 
the training board was constructed by steel 
structure with the width of 73 cms. the length of 
113 cms. and the height of 115 cms. installation 
with the diesel commonrail engine controlled 
system training board. Three aspect of suitability 
assessment were structured, usability and 
performance in overall had an average level at a 
high level (mean = 4.41) classified by in the usage 
aspects of the training board had a highest level 
(mean = 4.53) the structure aspects of the board 
had a high level (mean = 4.50) and in the 
performance aspects had a high level 
(mean=4.22). 

Keywords : Training board, Electronic Diesel 
Engine Control System, Diesel Common rail 
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1. บทน ำ 
การจัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพในสถานศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคน แรงงานฝีมือ และช่าง
เทคนิค การบริหารจัดการศึกษาที่เน้นให้ความรู้ พัฒนา
ทักษะ คุณธรรม การศึกษาด้านวิชาชีพถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็น 
การพัฒนาคนระดับช่างฝีมือในสถานประกอบการและช่าง
เทคนิคจะต้องใช้เทคโนโลยีมาประกอบการศึกษาและ
ระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสื่อการสอน
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน จึง
ควรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ
เหมาะสมต่อการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของทั้งผู้ เรียนและผู้สอน 
(พิสิฐ เมธาภัทร และ ธีระพล เมธากุล. 2529) 
     คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าวิธีหนึ่งที่จะฝึกฝนทักษะให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และท าได้จริงมองเห็นแล้ว
เกิดความเข้าใจในรูปธรรมและเกิดการเรียนรู้ ได้เร็วขึ้น 
คือการใช้ชุดฝึกมาประกอบการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งชุดฝึกเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง หลังจากที่
เรียนในส่วนของเนื้อหาและมีชุดฝึกมาประกอบการเรียน
การสอนจะช่วยให้ความรู้มีความชัดเจนมากขึ้น ช่วยให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติ
ที่ดีขึ้น ชุดฝึกสามารถฝึกฝนให้ผู้ เรียนในด้านการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา และทักษะต่าง ๆ ชุดฝึกจะช่วยให้ 
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนประสบความส าเร็จ
มากยิ่งข้ึน  
     ในปัจจุบันรถยนต์ได้น าเอาเทคโนโลยีไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถยนต์มาก
ยิ่งขึ้น เช่น ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบควบคุมการส่งก าลัง  ระบบ
อ านวยความสะดวก เป็นต้น (พุทธ  ธรรมสุนา.2560 : 3) 
     ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นที่ช่างเทคนิคจะต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจทั้งทฤษฎีและปฏิบัติระบบควบคุม
เครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อท าการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและ
บริการระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เกิดขึ้นในรถยนต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
     อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนวิชา งานระบบ
ควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอนมีจ านวนชุด
ชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
แบบคอมมอนเรลไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  ในการ

จัดการเรียนการสอน ในขณะที่ชุดฝึกดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่
จะเป็นครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง สถานศึกษาไม่สามารถ 
จัดหาซื้อได้ 
     จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้
ส ร้ า ง ชุ ด ฝึ ก ร ะบ บควบคุ ม เ ค รื่ อ ง ยนต์ ดี เ ซ ลด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
วิชาระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ
วิเคราะห์ปัญหา และบริการระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซล
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  อันจะส่งผลให้การเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อสร้างชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ 
     2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกระบบ
ควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

3. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย
     ขั้นตอนการสร้างชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซล
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนดังน้ี 

 
 
 

 

ภำพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต ์
 ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

สิ้นสุด 

ทดสอบการใช้งาน 

สร้างชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซล ฯ 

ปรับปรุงไม่ผ่าน 

ออกแบบชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลฯ 

เร่ิมต้น 

อ .ที่ปรึกษาตรวจสอบ  

ปรับปรุง 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน ไดชุ้ดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ 
ด้วยอิเล็กทรอนกิส ์
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     3.1.1 ออกแบบโครงสร้ า ง ชุดฝึกระบบควบคุม
เครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
     ออกแบบโครงสร้างชุดฝึก มีลักษณะเป็นโครงสร้าง
แท่นยึดติดตั้งเครื่องยนต์และอุปกรณ์ มีลักษณะเป็น
โครงสร้างเหล็กกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยม มีส่วนประกอบหลัก
ประกอบด้วยฐานรองรับรวมติดตั้งล้อแคสเตอร์ โครงยึด
แท่นเครื่องยนต์และโครงรองรับแบตเตอรี่ ชุดหน้าปัดและ
เรือนไมล์ มีขนาดความกว้าง 73 เซนติเมตร ความยาว 
113 เซนติเมตร และความสูง 110 เซนติเมตรดังแสดงใน
ภาพที่ 2 และภาพที่ 3 

ภำพที่ 2 แบบโครงสร้างแท่นเครือ่งติดตั้งชุดฝึกระบบ 
 ควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ภำพที่ 3 แบบภาพประกอบและแบบภาพฉายชุดฝึก 
  ระบบควบคุมเครื่องยนตด์ีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

      3.1.2 เสนอแบบโครงสร้างชุดฝึกระบบควบคุม
เครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อพิจารณาตรวจสอบแบบโครงสร้างชุดฝึก และให้
ข้อเสนอแนะ แล้วน ามาแก้ไขให้ถูกต้อง สมบูรณ์ 
     3.2 วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการสร้างชุดฝึกระบบควบคุม
เครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้ 

    3.2.1 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ คณะผู้วิจัยได้
ส า ร วจ  และจั ดซื้ อ เ ครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลควบคุ มด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น/แบบ 
2KD-FTV และวัสดุอุปกรณ์ประกอบชุดฝึกเพื่อน ามาสร้าง
ชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรล กล่องควบคุม
เครื่องยนต์  (ECU)  กล่องควบคุมหัวฉีด  (ECU)  หน้าปัด
เรือนไมล์ ถังน้ ามันดีเซล แบตเตอรี่ หม้อน้ า สวิตช์จุด
ระเบิด กล่องฟิวส์และชุดสายไฟ แผ่นโฟเมก้า และเหล็ก
กล่อง ดังแสดงในภาพที่ 4 และภาพที่ 5 

ภำพที่ 4 เครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วย  
  อิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล 

ภำพที่ 5 กล่องควบคุม ชุดสายไฟ และกล่องฟิวส์ รเีลย์ 
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3.2.2 วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง ชุ ด ฝึ ก ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม
เครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

      3.2.2.1 ด าเนินการสร้างและประกอบชุด
โครงสร้างโดยน าเหล็กกล่องขนาด 1  นิ้ว กว้าง 2 นิ้ว   
มาวัดขนาดและตัดให้ได้ตามแบบ ท าการเช่ือมประกอบได้
โครงสร้าง มีขนาดความกว้าง  73  เซนติเมตร ความยาว 
113  เซนติเมตร และความสูง  115  เซนติเมตร  

          3.2.2.2 เ ดิ นสาย ไฟ ไปตามต าแหน่ ง 
ที่ก าหนดตามแผงวงจร ไฟฟ้า ชุดฝึกระบบควบคุม
เครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

          3.2.2.3 ประกอบแผ่นไม้อัดเคลือบขาว
เพื่อติดตั้ งเรือนไมล์ สวิตช์จุดระเบิด กล่องควบคุม
เครื่องยนต์ (ECU) และกล่องควบคุมหัวฉีด (EDU) 

          3.2.2.4 ติ ด ตั้ ง เ ค รื่ อ ง ยนต์  ถั ง น้ า มั น
เชื้อเพลิง กรองน้ ามันเชื้อเพลิง ท่อทาง ระบบระบายความ
ร้อน ระบบไอดี ไอเสีย โดยติดตั้งบนแท่นโครงสร้างเหล็ก
ให้มั่นคง แข็งแรง 

      3.2.2.5 ติดตั้งแบตเตอรี่ ชุดสายไฟ กล่อง
ฟิวส์และรี เลย์  และอุปกรณ์ประกอบระบบควบคุม
เครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงในภาพที่ 6 

ภำพที่ 6  ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิง แบตเตอรี่ 
 ชุดสายไฟ กล่องฟิวส์ รเีลย์และอุปกรณ ์
 ประกอบ 

4. ผลกำรวิจัย
4.1 การสร้างชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นโครงสร้างเหล็กมีขนาดความ
กว้าง 73 เซนติเมตร ความยาว 113 เซนติเมตร และความ
สูง 115 เซนติเมตร ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล มีส่วนประกอบหลัก

ประกอบด้วยกล่องควบคุมเครื่องยนต์   (ECU)  กล่อง
ควบคุมหัวฉีด  (EDU)  หน้าปัดเรือนไมล์ ถังน้ ามันเช้ือเพลิง 
กรองน้ ามันเช้ือเพลิง ปั๊มน้ ามันเช้ือเพลิงแรงดันสูง ท่อทาง
น้ ามัน ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ไอเสีย แบตเตอรี่ 
สวิตช์จุดระเบิด กล่อง ฟิวส์ รีเลย์ ชุดสายไฟ ชุดเกจวัด
และหน้าปัดและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ดังแสดงในภาพที่ 7 

 

ภำพที่ 7 ชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วย 
  อิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล 

 4.2 การประเมินความเหมาะสมชุดฝึกระบบควบคุม
เครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมทั้ง 3 ด้าน 
ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมการสร้างชุดฝึก 

รำยกำรประเมิน X S.D. 
ผลกำร
ประเมิน 

1. ด้านโครงสร้างชุดฝึก 4.50 0.50 มาก 
2. ด้านการใช้งาน 4.53 0.24 มากที่สุด 
3. ด้านประสิทธิภาพของชุดฝึก 4.22 0.62 มาก 

รวมค่ำเฉลี่ย   4.44 0.68 มาก 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึก
ระบบควบคุมเครื่ องยนต์ดี เซลด้ วยอิ เล็กทรอนิกส์ 
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3   ท่าน ในด้าน
โครงสร้าง ด้านการใช้งาน และด้านประสิทธิภาพ 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.41 
     การประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกระบบควบคุม
เครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกรายด้านใน
ด้านโครงสร้างดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านโครงสร้าง 
 ของชุดฝึก 

รำยกำรประเมิน X S.D. 
ผลกำร
ประเมิน 

1. ชุดฝึกระบบควบคุม
เครื่องยนตม์ีความแข็งแรง
เหมาะสม

  4.33 0.44 มาก 

2. การติดตั้ง อุปกรณ์บนชุดฝึก
เหมาะสม

4.00 0.00 มาก 

3. ความเหมาะสมของโครง
สร้างที่น ามาใช้

4.66 0.44 มากที่สุด 

4. การประกอบมีความมั่นคง
แข็งแรง

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมค่ำเฉลีย่   4.50 0.50 มำก 

      จากตารางที่ 2 การประเมินความเหมาะสมด้าน
โครงสร้างชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดี เซลด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 พิจารณารายข้อเรียงจากมากไป
หาน้อย ชุดฝึกระบบควบคุมเครื่ องยนต์ดี เซลด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ การประกอบมีความมั่นคง แข็งแรง มี
ความเหมาะสมระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 ความ
เหมาะสมของโครงสร้างที่น ามาใช้ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 ชุดฝึกระบบควบคุม
เครื่องยนต์มีความแข็งแรง เหมาะสม มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนการติดตั้ง อุปกรณ์บน
ชุดฝึกมีความเหมาะสม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.00 
     การประเมินความเหมาะสมด้านการใช้งานของชุดฝึก
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดง
ในตารางที่ 3 

ตำรำงที่ 3  ผลการประเมินความเหมาะสมด้านการใช้ 
 งานของชุดฝึก 

รำยกำรประเมิน X S.D. 
ผลกำร
ประเมิน 

1. ความสะดวกในการควบคุม
ขณะการใช้งาน

4.66 0.44 มากที่สุด 

2. ความสะดวกในการเคลื่อน
ย้ายน าไปใช้งาน

5.00 0.00 มากที่สุด 

3. ความสะดวกในการบ ารุงรักษา
และจัดเกบ็

4.00 0.00 มาก 

4. ขั้นตอนในการใช้งานสะดวก
ไม่ซับซ้อน

5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ความปลอดภยัต่อผู้ใช้งาน 4.00 0.00 มาก 
รวมค่ำเฉลีย่   4.53 0.24 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 การประเมินความเหมาะสม ด้านการใช้งาน
ชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.53 พิจารณารายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย 
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายน าไปใช้งาน  และการ 
ใช้งานสะดวกไม่ซับซ้อน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้ง  2 ข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 5.00 รองลงมาความ
สะดวกในการควบคุมขณะการใช้งาน มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.66 และความสะดวกในการ
บ ารุงรักษาและจัดเก็บ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.00 
ส่วนการประเมินความเหมาะสมในด้านประสิทธิภาพ
ชุดฝึกดังแสดงในตารางที่ 4 

ตำรำงที่ 4  ผลการประเมินความเหมาะสมด้าน 
 ประสิทธิภาพของชุดฝึก 

รำยกำรประเมิน X S.D. 
ผลกำร
ประเมิน 

1. ความสามารถในการใช้
 ประโยชน ์

4.00 0.00 มาก 

2. สามารถใช้งานในการเรียน 4.33 0.44 มาก 

3. สามารถใช้งานในการฝึก
 ทักษะ 

4.33 0.44 มาก 

รวมค่ำเฉลีย่   4.22 0.62 มาก 
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จากตารางที่  4  ผลการประ เมินความ เหมาะสม 
ด้านประสิทธิภาพของชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซล
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  พบว่าโดยรวมมีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.22 พิจารณารายข้อเรียง 
จากมากไปหาน้อย สามารถใช้งานในการเรียนการสอน 
และสามารถใช้งานในการฝึกทักษะ มีความเหมาะสม 
อยู่ ในระดับมาก ทั้ ง  2 ข้อ  มีค่ า เฉลี่ย เท่ ากัน 4.33 
ส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์ มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.00  

5. สรุปผลกำรวิจัย
     5.1 ผลการออกแบบและสร้างชุดฝึกระบบควบคุม
เค รื่ อ ง ยนต์ ดี เ ซ ลด้ ว ยอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  มี ลั กษณะ 
เป็นโครงสร้างเหล็กจากการเช่ือมประกอบ ขนาดความ
กว้าง 73 เซนติเมตร ความยาว 113 เซนติเมตร และความ
สูง 115 เซนติเมตร ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล ประกอบด้วยกล่อง
ค วบ คุ ม เ ค รื่ อ ง ย น ต์  ( ECU) ก ล่ อ ง ค วบ คุ ม หั ว ฉี ด 
(EDU)หน้าปัดเรือนไมล์ ถังน้ ามันเช้ือเพลิง กรองน้ ามัน
เช้ือเพลิง ปั๊มน้ ามันเช้ือเพลิงแรงดันสูง ท่อทางน้ ามัน 
ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ไอเสีย แบตเตอรี่  
สวิตช์จุดระเบิด กล่อง ฟิวส์ รีเลย์ ชุดสายไฟ ชุดเกจวัด
และหน้าปัดและอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ 
     5.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกระบบ
ควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ผลการ
ประเมินความเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ด้านโครงสร้าง ด้านการ
ใช้งานและด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.41 จ าแนกรายด้านพบว่า ด้านการใช้งานของชุดฝึก
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์มีความ
เหมา ะสม  อยู่ ใ น ร ะดั บม าก ที่ สุ ด  ค่ า เ ฉ ลี่ ย  4.53 
ด้านโครงสร้างชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.50 ด้านประสิทธิภาพของชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์
ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.22 สรุปว่าชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซล
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น มีความเหมาะสมที่จะ
น าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาระบบควบคุม
เครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

6. อภิปรำยผลกำรวิจัย
ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกระบบ

ควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยรวม 
ทั้ง  3  ด้าน ได้แก่ด้านโครงสร้างชุดฝึก  ด้านการใช้งาน
และด้านประสิทธิภาพของชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์
ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  4.41  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการสร้างชุดฝึก 
มีการจัดท าอย่างมีระบบและขั้นตอน ผ่านการออกแบบ 
สร้ า ง  ทดลองใ ช้และปรั บปรุ งแก้ ไ ข  ตลอดจนได้ 
รับค าแนะน าจากที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าข้อบกพร่อง
มาปรับปรุงแก้ไข จึงท าให้ผลการประเมินความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับบุญส่ง  เหมวัฒน์  (2553) 
ที่ได้ศึกษาการหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตช่วยสอน
เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล พบว่า ผลการประเมินชุด
สาธิตเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลส าหรับผู้เช่ียวชาญใน
ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.14 และผลการ
ประเมินชุดสาธิตในด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก 
เฉลี่ย 4.43 ซึ่งสรุปได้ว่าสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับชาตรี ศรีถาวร 
(2557) ที่ได้ท าการวิจัยชุดสาธิตการท างานของระบบ 
จุดระเบิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ที่พบว่าชุดสาธิตที่สร้างขึ้น
ผ่านการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.49 แสดงว่าผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในด้าน
ประสิทธิภาพของชุดสาธิตตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  อีกทั้ง
สอดคล้องกับสุกิจ  ธาระชัย  (2556(  กล่าวว่าชุดสาธิต
และฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เบื้องต้น ผู้เ ช่ียวชาญ 
ให้ความเห็นสอดคล้องกันในด้านการออกแบบชุดสาธิต
และฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เบื้องต้น มีค่า IOC เท่ากับ 
0.97 เมื่อเทียบกับเกณฑ์มากกว่า 0.5 ดังนั้นชุดสาธิตและ
ฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เบื้องต้น สามารถน าไปใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนได้จริงตามการวิเคราะห์และ
ประเมินผลความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

         7.1.1 ควรออกแบบฝาครอบตะแกรงกั้นเช่ือมติด
กับโครงแท่นเครื่องบริ เวณล้อช่วยแรง เพื่อป้องกัน
อันตรายจากการหมุนขณะเครื่องยนต์ติด 
         7.1.2 ควรออกแบบต าแหน่งการติดตั้งท่อร่วม  
ไอเสียและท่อไอเสียให้มีความยาวที่เหมาะสมเพื่อระบาย
ไอเสียขณะเครื่องยนต์ติด  
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 7.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
         7.2.1 ควรจัดท าเอกสารประกอบการใช้ชุดฝึก
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
ใบสั่งงาน ใบงาน และใบล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน 
       7.2.2 ควรน าชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซล

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรลที่สร้างขึ้นไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและหาประสิทธิภาพชุดฝึกโดยศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการใช้ชุดฝึกนี ้
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การสร้างและประเมินความเหมาะสมชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ 
Creating and Quality Evaluating of a Demonstration Set of Automobile 

Refrigeration System in an Automatic Car   

พุทธ ธรรมสุนา1* ศุภกร นวลศรี2 วัชรากร รัตน์อนันต์3 พงษธร ธรรมรักษา4 ทวีศักดิ์ โคตรโสภา5  
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Taweesak Kotesopha5
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บทคัดย่อ 
     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้าง
ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ และ 2) เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์
อัตโนมัติ วิธีด าเนินการวิจัยศึกษา ออกแบบและสร้างชุด
สาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ ทดสอบการใช้
งานและปรับปรุงแก้ไข กลุ่มตัวอย่างผู้ เ ช่ียวชาญเป็น
อาจารย์ผู้สอนวิชาปรับอากาศรถยนต์และไฟฟ้ารถยนต์
และผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการภายนอก เครื่องมือ
ที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้ประกอบด้วย ชุดสาธิตระบบ 
ปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ และแบบประเมินความ
เหมาะสมของชุดสาธิตที่สร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่  ค่า เฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ชุดสาธิตระบบปรับอากาศ
รถยนต์อัตโนมัติที่สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นโครงสร้างเหล็ก 
มีขนาดความกว้าง  105 ซม. ความยาว 100 ซม. 
และความสูง 110 ซม. ส าหรับติดตั้งชุดสาธิตระบบปรับ
อากาศรถยนต์อัตโนมัติและส่วนประกอบ สามารถท างาน
ได้ตามจุดมุ่งหมายของการใช้งาน ส่วนผลการประเมิน
ความเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านการ
ใช้งานและด้านประสิทธิภาพ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.75, SD. = 0.43) จ าแนกรายด้าน 
พบว่าทั้ง 3 ด้านมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 
จ าแนกเป็นด้านประสิทธิภาพของชุดสาธิตระบบปรับ
อากาศรถยนต์อัตโนมัติ ค่าเฉลี่ย (�̅� =4.89, SD. = 0.31) 
ด้านการใช้งานของชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์
อัตโนมัติ  ค่าเฉลี่ย  (�̅�= 4.73, S.D. = 0.44) และด้าน
โครงสร้างชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ 

ค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.66, SD. = 0.47) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

ค าส าคัญ : ชุดสาธิต, ระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ 

Abstract  
    The possesses of this study were: 1) to 
construct a demonstration board for car 
automatic air conditioning system, 2) to assess 
the suitability of demonstration board. The 
methodology of research  studied, designed and 
constructed a demonstration board for car 
automatic air conditioning systems, tested the 
functionality and improved it. The sample group 
were of 3 expert teachers in the automotive air 
conditioning and electrical automotive subject. 
The instruments used were the demonstration 
board for car automatic air conditioning systems 
and the assess ment form. The statistics used for  
data analysis were arithmetic mean, and standard 
deviation. The finding revealed thata 
demonstration board for car automatic air 
conditioning system was constructed by steel 
structure with the width of 105  cm., the length 
of 100 cm. and the height of 110cm. The 
installation of a demonstration board for car 
automatic air conditioning system. From the 
evaluation of the suitability by 3 experts with the 
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overall mean was at the most appropriate level 
(mean=4.75,S.D. = 0.43) classified in terms of the 
efficiency of the demonstration board was the 
most appropriate level (mean = 4.89, S.D. = 0.31) 
in terms of  the use of the demonstration board  
was the most appropriate level (mean = 4.73, S.D. 
= 0.44) and in terms of the structure of the 
demonstration board was the most appropriate 
level (mean= 4.66, S.D. = 0.47)    

Keywords : Demonstration Training board, Car 
automatic air conditioning  system. 

1. บทน า
แนวทางจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่าให้จัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ เผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ ไขปัญหา จั ดกิ จกรรมให้ ผู้ เ รี ยนได้ เ รี ยนรู้ จ าก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ ด้านต่าง ๆ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน เกิด
การเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สอนและ
ผู้เรียน อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2553: 4-12) 
     รถยนต์ในปัจจุบันได้มีการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาติดตั้งในรถยนต์เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกสบาย 
และสร้ างความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่  และผู้ โดยสาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการน าเอาเทคโนโลยีไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถยนต์มาก
ยิ่งขึ้น เช่น ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ ระบบไฟแสงสว่าง 
ระบบอ านวยความสะดวก เป็นต้น  

 ดังนั้นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
สมัยใหม่ ในปัจจุบัน นอกจากนี้ต้องเผชิญกับความท้าทาย 
เมื่อวิ เคราะห์ปัญหาระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ยานยนต์ในปัจจุบันที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น 
ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจเป็นอย่างดี 
เพื่อน าไปสู่การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและบริการ
ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในรถยนต์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (พุทธ  ธรรมสุนา.2560 : 3)  
     ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องผลิตและพัฒนาช่างฝีมือ 
และช่างเทคนิคที่มีความสามารถตามสมรรถนะงาน ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการด้านการบริการ 
ยานยนต์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียน 
การสอนรายวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ในหัวข้อระบบ
ปรับอากาศรถยนต์อัต โนมัติ  แผนกวิชา ช่างยนต์  
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานียังขาดแคลนสื่อการสอนที่เป็น 
ชุดสาธิตที่แสดงถึงการท างานของระบบปรับอากาศ
รถยนต์อัตโนมัติ  ท าให้การเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควร เพราะสื่อเป็นตัวกลางที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น 
และลดการจินตนาการ ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด 
การเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม   
     จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว
คณะผู้วิจัยจึงได้สร้างชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์
อัตโนมัติขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
งานปรับอากาศยานยนต์ที่ประสบปัญหาอยู่ อันจะส่งผล
ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการน าเอาเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาใช้ในการศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษามากยิ่งขึ้น 
ตอบสนองต่ อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  
และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ในด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
ที่มีความรู้และความสามารถให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์
ภาคบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบและสร้างชุดสาธิตระบบปรับอากาศ

รถยนต์อัตโนมัติ 
     2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิตระบบ
ปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ 

3. ทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องกับระบบปรับอากาศรถยนต์
อัตโนมัติ 
    ภาพรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศรถยนต์
อัตโนมัติ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติจะท างานโดยการตั้ง
อุณหภูมิที่ต้องการด้วยปุ่มปรับอุณหภูมิแล้วกดปุ่ม AUTO 
ระบบจะปรับและรักษาอุณหภูมิให้เท่ากับระดับที่ตั้งไว้
ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติของกล่องควบคุม  ECU 
ส่วนการควบคุมการท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์
อัตโนมัติจะอาศัยกล่องควบคุม  ECU  เครื่องปรับอากาศ 
(แอมปลิฟายเออร์เครื่องปรับอากาศ) โดย ECU ควบคุม
เครื่องปรับอากาศ จะค านวณอุณหภูมิและปริมาณ 
ของอากาศที่จะเป่าและตัดสินใจว่าจะใช้ช่องลมช่องใด 
โดยอาศัยอุณหภูมิที่ตรวจจับโดยเซนเซอร์แต่ละตัวแล้วท า
การตั้งอุณหภูมิ ซึ่งอุณหภูมินี้จะใช้ในการควบคุมต าแหน่ง
ของแผ่นควบคุมส่วนผสมอากาศ ความเร็วของมอเตอร์ 
พัดลมแอร์ และต าแหน่งของแผ่นควบคุมทิศทางลมแอร์ 
ดังแสดงในภาพที่ 1  

ภาพที ่1  หลักการท างานระบบปรับอากาศรถยนต ์
  อัตโนมัต ิ

     ส่วนประกอบของระบบปรับอากาศรถยนต์อตัโนมตัิมี
ส่วนประกอบดังแสดงในภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 ระบบควบคมุเครื่องปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัต ิ

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยการสร้างและประเมินความ

เหมาะสมของชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ 
ดังแสดงในภาพที่ 3 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวจิัย 

ตัวแปรอิสระ
ชุดสาธิตระบบ
ปรับอากาศ
รถยนต์อัตโนมัติ

ตัวแปรตาม
1.ผลการออกแบบและสร้างชุดสาธิต
2.ผลการประเมินความเหมาะสมชุด
สาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์ ฯ

   2.1 ด้านโครงสร้าง 
   2.2 ด้านการใช้งาน 
   2.3 ด้านประสิทธิภาพ 

อิวาพอเรเตอร์ 

ทิศทางการจ่ายลม 

   รีเลย์คลัตช์แม่เหล็ก 

- การปรับอุณหภูมิ- 
 - ความเร็วโบลเวอร์  
 - ปรับทิศทางลมออก  
 

ภายใน 

อุณหภูมิน้ า 

สวิตช์แรงดัน 

    เครื่องปรับ 

เซอร์โวมอเตอร์ควบคุม 

ทิศทางลมออก 
เซนเซอร์วัด 

- ควบคุมช่องอากาศเข้า 

ECU ควบคุม 

อากาศ 
(แอมปลิไฟเออร ์

เครื่องปรับอากาศ) 

   เครื่องปรับอากาศ 

ตัวควบคุมโบลเวอร์ 

ควบคุมทิศทางลมออก 
เซนเซอร์ต าแหน่ง 

เซอร์โวมอเตอร์
ควบคุม 

ควบคุมส่วนผสมอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ 

แผงควบคุม 

ECU เครื่องยนต์ 

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 
 

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 
 
เซนเซอร์จับอุณหภูมิ 
 

เซนเซอร์โซลาร์ 

เซอร์โวมอเตอร์
ควบคุม 

เซนเซอร์ต าแหน่งแผ่น 

  ช่องทางอากาศเข้า 

   มอเตอร์พัดลมแอร์ 

   เครื่องปรับอากาศ 

   คลัตช์แม่เหล็ก 

    ภายนอก 
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5. วิธีการด าเนินการวิจัย
ขั้นตอนการออกแบบและสร้างชุดสาธิตระบบปรับ

อากาศรถยนต์อัตโนมัติ มีขั้นตอนดังแสดงภาพที่ 4 ดังนี ้

 

 
 
 

 

 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างชุดสาธิตระบบ 
  ปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัต ิ

      5.1 ออกแบบโครงสร้างชุดสาธิตระบบปรับอากาศ
รถยนต์อัตโนมัติ โดยค านึงถึงความมั่นคง แข็งแรง มีความ
ปลอดภัยและสามารถเคลื่อนย้ายได้  
      5.2 เสนอแบบโครงสร้ าง ชุดสาธิตต่ออาจารย์ 
ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ กรณีไม่ผ่าน
น าสู่การปรับปรุงและเสนอแบบชุดสาธิตต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง และน ามาปรับปรุงครั้งสุดท้าย 
      5.3 การสร้างชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์
อัตโนมัติ  

      5.3.1 ส ารวจจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบชุด
สาธิต เพื่อน ามาสร้างชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์
อัตโนมัติ ประกอบด้วยแบตเตอรี่ สวิตช์จุดระเบิด กล่อง
ฟิวส์ รีเลย์และชุดสายไฟ มอเตอร์ 1 ตัว ขนาด 3 แรงม้า 
คอมเพรสเซอร์  คอนเดนเซอร์  รีซีฟเวอร์ ไดรเออร์  
เอ็กซ์แพนช่ันวาล์ว ชุดอีวาพอเรเตอร์ กล่องฟิวส์  รีเลย์ 
แผงควบคุมประมวลผลสัญญาณ เซนเซอร์อุณหภูมิอากาศ 
เซนเซอร์ตรวจจับแสงแดด ลวดเชื่อมและเหล็กกล่อง และ
อุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ  
         5.3.2 สร้างและประกอบชุดโครงสร้างเหล็ก โดย
น าเหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว กว้าง 2 นิ้ว มาวัดขนาดและตัด

ให้ได้ตามแบบ ท าการเช่ือมประกอบได้โครงสร้างชุดสาธิต
ระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ ขนาดความกว้าง 105 
เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร และความสูง 110 
เซนติเมตร  

ภาพที่ 5 เชื่อมโครงสร้างเหล็กชุดฝึกระบบปรับอากาศ 
  รถยนต์อัตโนมัต ิ

5.3.3 ขัดและพ่นสีโครงสร้างเหล็ก ติดตั้งล้อ 
แคสเตอร์ 
            5.3.4 ติ ด ตั้ ง ม อ เ ต อ ร์ ข น า ด  3 แ ร ง ม้ า 
คอมเพรสเซอร์ สายพานขับ คอนเดนเซอร์ อิวาพอเรเตอร์ 
ท่อทางเดินน้ ายาแอร์ แบตเตอรี่ ชุดสายไฟ และอุปกรณ์
ประกอบต่าง ๆ ของชุดสาธิต 

        5.3.5 เดินสายไฟจากแหล่งจ่ายแบตเตอรี่ ผ่าน
สวิตช์จุดระเบดิ สวิตช์ควบคมุ ฟิวส์ รีเลย์ แผงวงจรไฟฟ้า
ควบคุม ชุดเซนเซอร์ต่าง ๆ ของระบบปรับอากาศรถยนต์
อัตโนมัติ  

     ภาพที่ 6 เดินสายไฟจากแบตเตอรีผ่่านอุปกรณ์ระบบ 
 ปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัต ิ

สิ้นสุด 

ทดสอบการใช้งาน 

สร้างชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนตอ์ัตโนมัติ 

ปรับปรุงไม่ผ่าน 

ออกแบบชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ 

เร่ิมต้น 

อ.ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

ปรับปรุง 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน ได้ชุดสาธิตระบบปรับอากาศ
รถยนต์อัตโนมัต ิ
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       5.3.6 ทดสอบการใช้งานชุดสาธิตระบบปรับอากาศ
รถยนต์อัตโนมัติ และปรับปรุงแก้ไข 
        5.3.7 ประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิตระบบ
ปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ โดยเชิญผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
มาท าการประเมิน และสาธิตการใช้งานชุดสาธิตระบบ
ปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ ประกอบการประเมิน 
ของผู้เชี่ยวชาญ 
        5.3.8 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความ
เหมาะสมของชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ
จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยน าเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้
6.1 ผลการออกแบบและสร้างชุดสาธิตระบบปรับ

อากาศรถยนต์อัตโนมัติ มีลักษณะเป็นโครงสร้างเหล็ก
รูปทรงสี่เหลี่ยม มีขนาดความกว้าง 105 เซนติเมตร ความ
ยาว 100 เซนติเมตรและความสูง 110 เซนติเมตร ติดตั้ง
อุปกรณ์ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ  
ประกอบด้วยมอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า สายพานขับ คอม
เพรซเซอร์ คอนเดนเซอร์ รีซีฟเวอร์ไดรเออร์ เอ็กซ์แพน
ชันวาล์ว ชุดอีวาพอเรเตอร์ แบตเตอรี่ สวิตช์จุดระเบิด 
ฟิวส์ รีเลย์ สวิตช์ปิด เปิดมอเตอร์ไฟฟ้า เทอร์โมมิเตอร์
ดิจิตอล แผงควบคุมประมวลผลสัญญาณ เซนเซอร์
ตรวจจับอุณหภูมิอากาศ เซนเซอร์ตรวจจับแสงแดด และ
อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ดังแสดงในภาพที่ 7 

 ภาพที่ 7 ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์ 
  อัตโนมัติด้านบน 

ภาพที่ 8  ต าแหน่งการตดิตั้งอุปกรณ์ประกอบชุด 
 สาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัต ิ

 6.2 ผลการประเมินความเหมาะสมชุดสาธิตระบบ
ปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ดังแสดง
ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิต 
 ระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติโดยรวม 

รายการประเมิน X S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1. ด้านโครงสร้างชุดสาธติระบบ
ปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัต ิ

.4 66 0.47 มากที่สุด 

2. ด้านการใช้งานชุดสาธิต
ระบบปรับอากาศรถยนต์
อัตโนมัต ิ

4.73 0.44 มากที่สุด 

3. ด้านประสิทธิภาพของชุด
สาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์
อัตโนมัต ิ

4.89 0.31 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย   4.75 0.43 มากที่สุด 

     จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินความเหมาะสม
ของชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ โดยรวม
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งาน และด้าน
ประสิทธิภาพของชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์
อัตโนมัติ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย )x̅ = 4.75, S.D. = 0.43) จ าแนกรายด้าน พบว่า
ทั้ ง  3 ด้ านมีความ เหมาะสมมากที่ สุด  โดยในด้ าน
ประสิทธิภาพของชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์
อัตโนมัติ ค่าเฉลี่ย )x̅ = 4.89, S.D. = 0.31) รองลงมา 

สวิตช์ปิด เปิดมอเตอร์ 
รีเลย์ 

ฟิวส์ 

สวิตช์ปิด เปิดแผงควบคุมประมวลผล 

แผงควบคุมประมวลผล 

เซนเซอร์ตรวจจับแสงแดด 

เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล

 คอมเพรสเซอร์ 

 มอเตอร์ 

 แบตเตอรี่ 

 อิวาพอเรเตอร์ 

 คอนเดนเซอร์ 

 รีซีฟเวอร์ไดรเออร์ 

 ช่องจ่ายลมแอร์ 

 สายพาน 
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ด้านการใช้งานชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ 
ค่าเฉลี่ย )x̅ = 4.73, S.D. = 0.44) ด้านโครงสร้างชุดสาธิต
ระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ ค่าเฉลี่ย )x̅ = 4.66, 
S.D. = 0.47)  
    การประเมินความเหมาะสมด้านโครงสร้างชุดสาธิต
ระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านโครงสร้าง 
 ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ 

รายการประเมิน X S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1. ชุดสาธิตมีความมั่นคง
แข็งแรง

  .4 67 0.58 มากที่สุด 

2. การติดตั้ง อุปกรณ์บนชุด
สาธิตเหมาะสม

4.33 0.58 มาก 

3. ความเหมาะสมของโครง
สร้างที่น ามาใช้สร้างชุดสาธิต

5.00 0.00 มากที่สุด 

4.  การประกอบมีความมั่นคง 
 แข็งแรง 

4.67 .0 58 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย   4.66 0.47 มากที่สุด 

จากตารางที่  2 ผลการประเมินความเหมาะสม 
ด้านโครงสร้างชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ 
พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่ า เ ฉ ลี่ ย ( x̅ = 4.66, S.D. = 0.47) พิ จ า ร ณ า ร า ย ข้ อ 
เรียงจากมากไปหาน้อย ความเหมาะสมของโครงสร้าง 
ที่น ามาใช้สร้างชุดสาธิต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย (x̅ = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาชุดสาธิต
มีความมั่นคงแข็งแรง และการประกอบ มีความมั่นคง
แข็งแรง มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้ ง  2 ข้อ มีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากัน ( x̅ = 4.67, S.D. = 0.58) 
 ส่วนการติดตั้ง อุปกรณ์บนชุดสาธิตมีความเหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.33, S.D. = 0.58)  
      ผลการประเมินความเหมาะสมด้านการใช้งานของชุด
สาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ ดังแสดงใน 
ตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านการใช้ 
        งานของชุดสาธติระบบปรับอากาศรถยนต ์

รายการประเมิน X S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1. ความสะดวกในการควบคุม
ขณะการใช้งาน

4.67 0.58 มากที่สุด 

2. ความสะดวกในการเคลื่อน
ย้ายน าไปใช้งาน

4.67 0.58 มากที่สุด 

3. ความสะดวกในการ
บ ารุงรักษาและจดัเก็บ

4.67 0.58 มากที่สุด 

4.  ขั้นตอนในการใช้งานสะดวก 
  ไม่ซับซ้อน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

5.  ความปลอดภยัต่อผู้ใช้งาน .4 67 .0 58 มากที่สุด 
รวมค่าเฉลี่ย  4.73 0.44 มากที่สุด 

จากตารางที่  3 ผลการประเมินความเหมาะสม 
ด้านการใช้งานชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ 
พบว่า โดยรวมชุดสาธิตมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย  (x̅ =4.73, S.D. = 0.44) พิจารณารายข้อ 
เรียงจากมากไปหาน้อย ขั้นตอนในการใช้งานสะดวก 
ไม่ซับซ้อน มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุด 
 (x̅  = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาความสะดวกในการ
ควบคุมขณะการใช้งาน ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
น าไปใช้งาน ความสะดวกในการบ ารุงรักษาและจัดเก็บ 
และความปลอดภัยต่อผู้ใช้ มีความเหมาะสมมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 4 ข้อ ค่าเฉลี่ย (x̅  =4.67, S.D. = 0.58)    
    ส่ ว น ผล ก า รป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เห ม าะ ส ม ใน ด้ า น
ประสิทธิภาพของชุดสาธิต ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4  ผลการประเมินความเหมาะสมด้าน 

 ประสิทธิภาพของชุดสาธิต 

รายการประเมิน X S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1. ความสามารถในการใช้
 ประโยชน ์

.4 67 0.58 มากที่สุด 

2. สามารถใช้ในการเรียนการสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.สามารถใช้งานในการฝึกทักษะ 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย  4.89 0.31 มากที่สุด 
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     จากตารางที่  4 ผลการประเมินความเหมาะสม 
ด้านประสิทธิภาพของชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์
อัตโนมัติ พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย  (x̅ = 4.89, S.D. = 0.31) พิจารณารายข้อ 
เรียงจากมากไปหาน้อย สามารถใช้งานในการเรียน 
การสอน และสามารถใช้งานในการฝึกทักษะ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันทั้ง 2 ข้อ โดยมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย (x̅ = 5.00, S.D. = 0.00) ส่วนความสามารถ
ในการใช้ประโยชน์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.67, S.D. = 0.57) 

7. สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยน าเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย

ได้ดังนี้ 
    7.1 ผลการออกแบบและสร้ า ง ชุดสาธิ ต ระบบ 
ปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ มีลักษณะเป็นโครงสร้างเหล็ก 
จากการเช่ือมประกอบขนาดความกว้าง 105 เซนติเมตร 
ความยาว 100 เซนติเมตร และความสูง 110 เซนติเมตร 
ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของชุดสาธิตระบบปรับอากาศ
รถยนต์อัตโนมัติ ประกอบด้วยมอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า 
สายพานขับ คอมเพรซเซอร์ คอนเดนเซอร์ รีซีฟเวอร์ไดร
เออร์ เอ็กซ์แพนชันวาล์ว ชุดอีวาพอเรเตอร์ แบตเตอรี่ 
สวิตช์จุดระเบิด ฟิวส์ รีเลย์ สวิตช์ปิด เปิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล แผงควบคุมประมวลผลสัญญาณ
และสวิตช์ปิด เปิด เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 
เซนเซอร์ตรวจจับแสงแดด และอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ  
     7.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิตระบบ
ปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งาน และด้านประสิทธิภาพของ
ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ โดยรวมอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.75, S.D. = 
0.43) จ าแนกรายด้านพบว่าทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด จ าแนกด้านประสิทธิภาพของชุดสาธิต
ระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.89, 
S.D. = 0.31) ด้านการใช้งานชุดสาธิตระบบปรับอากาศ
รถยนต์ อั ต โนมั ติ  ค่ า เ ฉลี่ ย  ( x̅ = 4.73, S.D. = 0.44) 
และด้านโครงสร้างชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์
อัตโนมัติ ค่าเฉลี่ย  (x̅ = 4.66, S.D. = 0.47) สรุปชุดสาธิต
ระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติที่สร้างขึ้น มีความ
เหมาะสมที่ จะน า ไปใ ช้ เป็นสื่ อการ เรี ยนการสอน 
ในรายวิชางานปรับอากาศยานยนต์ 

8. อภิปรายผลการวิจัย
       ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิตระบบ
ปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งาน และด้านประสิทธิภาพของ
ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ  โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.75, 
S.D. = 0.43) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการสร้างชุดสาธิต
ระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ มีการสร้างอย่าง 
มีระบบและขั้นตอน ผ่านการออกแบบ สร้าง ทดลองใช้
และปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนได้รับค าแนะน าจากที่อาจารย์
ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ เพื่อน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง
แก้ไข จึงท าให้ผลการประเมินความเหมาะสมต่อชุดสาธิต
ระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด จากผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
วิทูร หอยสังข์ (2551) ได้สร้างชุดประลองระบบท าความ
เย็นและปรับอากาศรถยนต์ พบว่าคุณภาพของชุดประลอง
ระบบท าความเย็นและปรับอากาศรถยนต์ มีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อีกทั้งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของประวิตร หวังประเสริฐและสุรินทร์ พรหมชัย (2553) 
ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติผลการวิจัย
พบว่า คุณภาพของชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ 
ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านคือด้านการออกแบบและโครงสร้าง 
ด้านการเลือกใช้วัสดุ และด้านคุณภาพของชุดสาธิต 
มีค่าเฉลี่ย  4.59 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 สรุป 
ผู้ประเมินมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ชุดสาธิตระบบปรับ
อากาศในรถยนต์ มีคุณภาพการท างานที่ดีมาก นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของชาตรี ศรีถาวร  (2557) 
ที่ได้ท าการวิจัยชุดสาธิตการท างานของระบบจุดระเบิด
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ที่พบว่าชุดสาธิตที่สร้างขึ้นผ่าน 
การประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 แสดงว่า
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในด้านประสิทธิภาพ
ของชุดสาธิต 

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

       ควรติดตั้งฝาครอบสายพานบริเวณมอเตอร์ไฟฟ้า 
สายพานขับและคอมเพรสเซอร์แอร์ เพื่อป้องกันอันตราย
ในขณะใช้งาน ขณะเดินเครื่องชุดสาธิตระบบปรับอากาศ
รถยนต์อัตโนมัติ 
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 9.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
          9.2.1 ควรจัดท าเอกสารประกอบการใช้ชุดสาธิต
ระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ  เช่นใบเนื้อหา ใบ
แบบฝึกหัด ใบแบบทดสอบ ใบสั่งงาน ใบงาน ใบล าดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งสื่อการสอนประกอบการใช้ชุดสาธิตนี้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน 
        9.2.2 ควรน าชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์

อัตโนมัติที่สร้างขึ้นนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
หาประสิทธิภาพชุดสาธิตนี้เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาจากการใช้ชุดสาธิตระบบปรับอากาศ
รถยนต์อัตโนมัติ 

10. เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษธิการ .พระราชบัญญัติการศึกษา 

 แห่งชาติ พ .ศ . 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  
3) พ .ศ . 2553. กรุงเทพ ฯ : องค์การรับส่งสินค้าและ

     พัสดุภัณฑ์ )ร.ส.พ ,(. 2553. 
ชาตรี  ศรีถาวร.(2557). ชุดสาธิตการท างานของระบบ 

 จุดระเบิดเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน. วิทยานิพนธ ์
      ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาครุศาสตรเ์ครื่องกล 
      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั 
      เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี. 
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รายงานการประเมินคุณภาพหนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง (20105–2006)  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

Assessment Report of a Textbook Quality of Pulse and Switching Circuits Subject 
(20105–2006) Regrading the 2019 vocation Certificate curriculum  
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บทคัดย่อ 
 จุดประสงค์ของการวิจัยรายงานการประเมินคุณภาพ
หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ที่เรียบเรียง
โดยผู้วิจัย เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์   และสวิตชิง  ที่เรียบเรียง
โดยผู้วิจัย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
ครูผู้สอนและนักเรียนในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
จ านวน 87 แห่ง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และ 
สวิตชิง แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
คุณภาพของหนังสือเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อหนังสือเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง 
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์
และสวิตชิง อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค าส าคัญ : คุณภาพหนังสือเรียน, ความพึงพอใจ, หนังสือ
เรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง              

Abstract 
 This research aimed 1) to evaluate the quality of 
textbooks in Pulse Circuits and Switching according to 
the vocational certificate program, B.E. 2562, compiled 
by the researcher 2) to assess students' satisfaction 
who used the pulse and switching textbooks compiled 
by the researcher. The sample consisted of teachers 
and students in 87 public and private educational 

institutions selected by stratified random sampling. The 
research instrument used in collecting data were a 
questionnaire for teachers’ opinion on the quality of 
textbook and a questionnaire for students’ 
satisfaction. The statistics used in the research 
were arithmetic mean, percentage and standard 
deviation. 
 The results of the research showed that 1) the quality of 
textbook on pulse circuits and switching was at a very good 
level. 2) The students were satisfied with the textbook of 
pulse circuits and switching. at a high level  

Keywords : quality of textbooks, satisfaction, 
    Textbook of Pulse and Switching Circuits. 

suchin chinsri    E-mail  :  suchinkorat@gmail.com  

1. บทน า
รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการศึกษา โดยจัดให้

ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียน 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาค 
และเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 
ในกลุ่มด้อยโอกาสทั้งยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ใน
สภาวะยากล าบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาและ
ชนต่างวัฒนาธรรม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ในการจัดการศึกษาสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพมาอย่ างต่อ เนื่ อง  โดยการสนับสนุนเ งิน
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งบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ที่สถานศึกษา
เรียกเก็บจากผู้ปกครอง ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน 
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนและบางส่วนของค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ทั้งนี้รัฐบาลต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ปกครองในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และยังเป็นการช่วย
ส่งเสริมให้โอกาสแก่เด็กนักเรียนให้ได้มีโอกาสรับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ จากนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นแสดง
ให้เห็นว่า หนังสือเรียนเป็นรายการหลักที่รัฐบาลให้การ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพราะหนังสือเรียนยังคงเป็นสื่อ
หลักที่มีบทบาทส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งต่อ
ผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งทุกสถานศึกษาจะต้องมีหนังสือไว้
ส าหรับให้ผู้เรียนใช้เรียน ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนสาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เรียบเรียง
หนังสือเรียนขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และสอดคล้อง
กับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพหลายรายวิชา 
หนังสือเรียนเหล่านั้น ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่งตั้งขึ้น 
และอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดได้ 
แต่ประเด็นที่ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจมากกว่านั้น คือ 
หนังสือเรียนที่เรียบเรียงขึ้นนี้มีคุณภาพอยู่ในระดับใด
และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้สอนหรือไม่ อีกทั้งยังมีข้อดี
ข้อเสียอย่างไร และเหมาะที่จะน าไปใช้กับผู้เรียนใน
ระดับนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด ซึ่งควรมีการตรวจสอบ
คุณภาพในเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ครูผู้สอนที่ใช้หนังสือเรียนประกอบการสอนและ
นักเรียนท่ีใช้หนังสือเรียนโดยตรง จึงจะได้รับทราบข้อมูล
ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อประเมินคุณภาพของหนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์

และสวิตชิง (20105–2006) ที่เรียบเรียงโดยผู้วิจัย 
 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้
หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง (20105–2006) 
ที่เรียบเรียงโดยผู้วิจัย 

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ครูผู้สอนที่ใช้หนังสือเรียนประกอบการสอนมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพหนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง 
(20105–2006) อยู่ในระดับดี 
 3.1 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือเรียนวิชา
วงจรพัลส์และสวิตชิง (20105–2006) อยู่ในระดับมาก 

4. การเรียบเรียงและการใช้หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์
และสวิตชิง (20105–2006)
จากการศึกษาเพื่อหาคุณภาพของหนังสือเรียนวิชา

วงจรพัลส์และสวิตชิง และศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์
และสวิตชิง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่การเรียบเรียงและการใช้หนังสือ
เรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง (20105–2006) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
 4.2 ตัวแปรตาม คุณภาพของหนังสือเรียนวิชาวงจร
พัลส์และสวิตชิง (20105–2006)  หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการใช้หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม

5.1.1 การพัฒนาหนังสือเรียน ด าเนินการ  ดังนี ้
1) ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการพัฒนา

หนังสือเรียน การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน และ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
หนังสือเรียน 

2) วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา ประกอบด้วย
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาของวิชาวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3) ก าหนดขอบข่ายเนื้อหาในของเนื้อหา
แต่ละวิชา 

4) วิเคราะห์เนื้อหา เวลาเรียน และกิจกรรม
ที่เหมาะสมในแต่ละรายวิชา 

5) สร้างต้นแบบหนังสือเรียนวิชาวงจร
พัลส์และสวิตชิง 

6) ให้ผู้เช่ียวชาญและครูผู้สอนในรายวิชา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบและประเมินต้นแบบ
หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
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ด้านเนื้อหา ด้านค าศัพท์ ด้านการจัดเรียงเนื้อหา ความเหมาะสม
ของภาษาและรูปประกอบ ฯลฯ 

7) ปรับปรุงแก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอน 

8) ทดลองใช้เอกสารประกอบการสอน
กับนักเรียน 3 คน คือ คนเรียนเก่ง (เกรดเฉลี่ยมากกว่า 
3.00)  คนเรียนปานกลาง (เกรดเฉลี่ย 2.50–3.00) และ
คนเรียนอ่อน (เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.00) เพื่อตรวจสอบ
ความบกพร่องในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความชัดเจน
ถูกต้องของภาษา ความยากง่ายของเนื้อหา ล าดับขั้นตอน
ในการเรียน ความเหมาะสมของเวลาและรูปประกอบ 

9) น าต้นฉบับหนังสือเรียนวิชาวิชาวงจร
พัลส์และสวิตชิง (20105-2006) มาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดจากการน าไปทดลองใช้กับนักเรียน 

10) น าเสนอต้นฉบับของหนังสือเรียนวิชา
วิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง ให้กับส านักพิมพ์ เอกชน       
เพื่อจัดพิมพ์ ผู้วิจัยจะตรวจสอบต้นฉบับ ปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องเพื่อเตรียมส่งตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียน 

11) ตรวจสอบและประเมินคุณภาพจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่งตั้งขึ้น เมื่อผ่านการ
ประเมินแล้วจึงจะได้รับอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในสังกัดได้ ส านักพิมพ์เอกชนด าเนินการ
จัดพิมพ ์และจัดจ าหน่ายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 

5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
5.2.1 ประชากร 

5.2.1.1 ครูผู้สอนที่ใช้หนังสือเรียนวิชา
วงจรพัลส์และสวิตชิง (20105-2006) เป็นครูผู้สอน
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน          ปี
การศึกษา 2563 จาก 239 สถานศึกษา จ านวน 239 คน 

5.2.1.2 นักเรียนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เรียนโดยใช้หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง ใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2563 จาก 301 สถานศึกษา 
จ านวน 14,371 คน 

5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
5.2.2.1 ครูผู้สอนที่ใช้หนังสือเรียน วิชา

วงจรพัลส์และสวิตชิง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2563 

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) 

 n  =
2Ne1

N


   = 
2

239

1 239 .05)  (
  = 150 คน 

  n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
  N คือ ขนาดของประชากร 
  E คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
   ที่ยอมรับได้ 5% 

5.2.2. 2  นั ก เ รี ย นส าขา วิ ช า ช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนโดยใช้หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์
และสวิตชิง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกร รมก า ร  ก า รอา ชี วศึ กษาแล ะส า นั ก ง า น
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 
2563 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน จาก 87 สถานศึกษา 
ค านวณจากประชากร 14371 คน โดยใช้สูตรอย่างง่าย
ของยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง 389 คน และค านวณตาม
สัดส่วนสถานศึกษา 

n = 
2

N
1 Ne

  = 
2

14371

1 14371 .05)  (
 = 389 คน 

5.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 5.3.1 นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัย 

นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยได้แก่หนังสือเรียน
วิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง (20105-2006) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ทีเ่รียบเรียงโดย
ผู้วิจัย จัดพิมพ์โดยส านักพิมพเ์อกชน แสดงแสดงดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวติชิง 
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5.3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.3.2.1 แบบประเมินคุณภาพของหนังสือ

เรียนส าหรับครูผู้สอน วิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง  
 5.3.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อหนังสือหนังสือเรียน วิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง 
5.4 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 5.4.1 แบบประเมินคุณภาพของหนังสือเรียน

ส าหรับผู้เช่ียวชาญ ด าเนินการดังนี้  
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพื่อน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน 
2) เลือกรูปแบบของเครื่องมือและก าหนด

เกณฑ์พัฒนาแบบประเมิน 
3) พัฒนาแบบประเมินฉบับร่าง สอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของหนังสือเรียนวิชาวงจร
พัลส์และสวิตชิง ตามเกณฑ์ของหนังสือเรียนที่ดี จ านวน 
40 ข้อ ครอบคลุมตัวแปรทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
รูปเล่ม ด้านการพิมพ์ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านรูปประกอบ 
ด้านการใช้ภาษา ด้านแบบทดสอบ และด้านใบงาน 
ซึ่งลักษณะเป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนการประเมิน
ค่า (Rating scales) ตามรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert) 

4) น าแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น ไปให้
ผู้เช่ียวชาญช่วยตรวจสอบ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ความชัดเจนของภาษาและ
ถ้อยค าส านวนที่ใช้ให้ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

5) ปรับปรุ งแก้ ไขแบบประ เมินตาม
ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ แล้วจัดพิมพ์แบบประเมินฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 5.4.2 แบบประเมินคุณภาพของหนังสือเรียน
ส าหรับครูผู้สอน ด าเนินการดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมิน เพื่อน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างแบบประเมิน 

2) เลือกรูปแบบของเครื่องมือและก าหนด
เกณฑ์พัฒนาแบบประเมิน 

3) พัฒนาแบบประเมินฉบับร่าง โดย
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนบุคคล
ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของหนังสือเรียน 

4) น าแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นไปให้
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ช่วยตรวจสอบ ด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ความ
ชัดเจนของภาษาและถ้อยค าส านวนที่ใช้ให้ถูกต้องมาก
ยิ่งข้ึน 

5) น าแบบประเมินไปทดลอง (Try out)
ใช้กับครูผู้สอน วิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง รวมจ านวน 30 คน 

6) น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบประเมิน
ของครูผู้สอน มาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นของครอนบาช (Cronbach’s 
alpha) พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นของแบบ
ประเมินทั้งฉบับ เท่ากับ 0.936 ซึ่งเป็นค่าความเช่ือมั่นที่
อยู่ในเกณฑ์ด ี

5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอน 

1) ท าหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิจัยจากสถานศึกษาไปถึง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวนสถานศึกษา 
87 แห่ง โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และให้แต่ละ
สถานศึกษาส่งกลับคืนทางไปรษณีย์ ส่วนสถานศึกษาที่อยู่
ใกล้เคียงผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

2) บันทึกข้อความขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการวิจัยในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และ
แผนกวิชาช่างอิ เล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยสารพัดช่าง
นครราชสีมา โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง 

3) ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
วิจัย 3 เดือน ได้รับแบบประเมินคุณภาพของหนังสือเรียน
กลับคืนจากวิทยาลัยเทคนิค 25 แห่ง วิทยาลัยการอาชีพ 
32 แห่ง และวิทยาลัยสารพัดช่าง 8 แห่ง วิทยาลัยเอกชน 
1 แห่ง รวม 62 แห่ง แบบประเมินรวม 62 ฉบับ จากนั้น
ผู้วิจัยได้บรรณาธิการข้อมูลจากแบบประเมิน เพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลในล าดับต่อไป 

5.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน 
1) ท าหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิจัยจากสถานศึกษาไปถึง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวนสถานศึกษา 
150 แห่ง โดยจัดส่งเครื่องมือทางไปรษณีย์พร้อมกับการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนแต่ละให้แต่ละสถานศึกษา
ส่งกลับคืนทางไปรษณีย์ ส าหรับสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง
ผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

2) ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
วิจัย 3 เดือน ได้รับแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหนังสือ
เรียน กลับคืนจากวิทยาลัยเทคนิค 38 แห่ง วิทยาลัยการ
อาชีพ 34 แห่ง และวิทยาลัยสารพัดช่าง 9 แห่ง วิทยาลัย
เอกชน 1 แห่ง รวม 82 แห่ง แบบประเมินรวม 82 ฉบับ 
จากนั้นผู้วิจัยได้บรรณาธิการข้อมูลจากแบบประเมิน เพื่อ
น าไปวิเคราะห์ข้อมูลในล าดับต่อไป ได้รับแบบสอบถาม
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ความพึงพอใจต่อหนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง 
จ านวน 82 ฉบับ เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลในล าดับต่อไป 

6. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ 

การแปลความหมายในการวิ เคราะห์ข้อมูล ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพของหนังสือเรียนแต่
ละเล่มดังนี ้ 
 6.1 ผลการประเมินคุณภาพหนังสือเรียนวิชาวงจร
พัลส์และสวิตชิง (20105–2006) 

 6.1.1 ผลการประเมินคุณภาพหนังสือเรียนวิชา
วงจรพัลส์และสวิตชิง (20105–2006) โดยครูผู้สอน
จ านวน 62 ท่าน วิเคราะห์ได้ดังนี้ 

6.1.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ต าแหน่งปัจจุบันของครูผู้สอน
วิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง (20105–2006) แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของครูผู้สอนวิชา 
วงจรพัลส์และสวิตชิง (20105–2006) ที่ตอบ 

   แบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งปัจจุบัน 

ต าแหน่งปัจจุบัน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ครูพิเศษสอน 11 17.74 
ครูผู้ช่วย 6 9.68 
ครู ค.ศ. 1 8 12.90 
ครู ค.ศ. 2 20 32.26 
ครู ค.ศ. 3 12 19.35 

ตารางที่ 1 (ต่อ) จ านวนและร้อยละของครูผูส้อนวิชา 
วงจรพัลส์และสวิตชิง (20105–2006) ที่ตอบ 
แบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหนง่ปัจจุบัน 

ต าแหน่งปัจจุบัน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ครู ค.ศ. 4 0 0.00 
พนักงานราชการ (ครู) 4 6.45 
ครูวิทยาลัยเอกชน 1 1.61 
รวม 62 100.00 

 จากตารางที่ 1 ต าแหน่งปัจจุบันของครูผู้สอนวิชา
วงจรพัลส์และสวิตชิง (20105–2006) ที่ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด จ านวน 62 คน พบว่า มากที่สุดเป็นครู ค.ศ. 2 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26 รองลงมาเป็นครู 

ค.ศ.3 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย 19.25 และน้อยที่สุดคือ 
ครูวิทยาลัยเอกชนจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61 

 6.1.2.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูผู้สอน 
ที่มีต่อคุณภาพหนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง 
(20105–2006)วิ แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ความคิดเห็นของครูผูส้อนที่มีต่อคณุภาพ
หนังสือเรียนวิชาวงจรพลัส์และสวติชิง  
(20105–2006) สรุปจ าแนกตามรายด้าน 

รายการประเมิน 
n = 7 ระดับ

คุณภาพ X  S.D. 
1. ด้านรูปเล่ม 4.53 .71 ดีมาก 
2. ด้านการพิมพ์ 4.51 .67 ดีมาก 
3. ด้านเน้ือหาสาระ 4.58 .67 ดีมาก 
4. ด้านรูปประกอบ 4.59 .54 ดีมาก 
5. ด้านการใช้ภาษา 4.43 .68 ดี 
6. ด้านแบบทดสอบหลังเรียน 4.49 .72 ดี 
7. ด้านใบงาน 4.52 .58 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.54 .65 ดีมาก 

 จากตารางที่  2 ผลประเมินคุณภาพหนังสือเรียน 
วิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง (20105–2006) ครอบคลุมตัว
แปรทั้ง 7 ด้าน โดยครูผู้สอน 62 คน โดยภาพรวมหนังสือ
เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.54, S.D. = 0.65) 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ด้านรูปประกอบ 
มีคุณภาพมากที่สุด ( X = 4.59, S.D. = 0.54) รองลงมา
คือ ด้านเนื้อหาสาระ ( X = 4.58, S.D. = 0.67) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการใช้ภาษา ( X = 4.43, S.D. = 0.68) 
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
 6.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี           
ต่ อการใ ช้หนั งสื อ เรี ยนวิ ชาวงจรพั ลส์ และสวิ ต ชิ ง 
(20105–2006)  ผู้วิจัย 

 6.2.1 ผลการวิเคราะห์อายุของนักเรียนที่ ใช้
หนังสือเรียนวงจรพัลส์และสวิตชิง (20105–2006) และ
ตอบแบบสอบถาม จ านวน 82 คน แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่  3 จ านวนและร้อยละของนักเรียนท่ีใช้ 
หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง ที่ตอบ 
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

อายุของนักเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุน้อยกว่า 15 ป ี 0 0 
อาย ุ15 ป ี 1 1.22 
อาย ุ16 ป ี 68 82.93 
อาย ุ17 ป ี 10 12.20 
อาย ุ18 ป ี 3 3.66 
อาย ุ19 ป ี 0 0.00 
อายุมากกว่า 19 ป ี 0 0.00 

รวม 82 100 

 จากตารางที่ 3 อายุของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด จ านวน 82 คน พบว่า ส่วนใหญ่อายุ 16 ปี จ านวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 82.93 รองลงมาอายุ 17 ปี จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 และน้อยที่สุดมี อายุ 15 ปี
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.22 

ตารางที่  4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ  
 หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง 

   (20105–2006)  

รายการประเมิน 
n = 82 ระดับความ 

พึงพอใจ X  S.D. 
1. การจัดเรียงข้อความ รูปภาพ

สวยงาม และนา่อ่าน
4.42 .72 มาก 

2. เนื้อหามีความทันสมยั 4.56 .56 มากที่สุด 
3. เนื้อหามีปริมาณพอเหมาะกบั

คาบเรียนหรือเวลาเรียน
4.45 .63 มาก 

4. รูปภาพมีความคมชัดและตรงกับ
เนื้อหา

4.42 .68 มาก 

5. เนื้อหาในหนังสือมีการน าเสนอที่
นา่สนใจและน่าติดตาม

4.44 .64 มาก 

6. ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับระดับของ
ผู้เรียน

4.38 .75 มาก 

7. แบบทดสอบยาก-ง่ายพอเหมาะ 4.57 .59 มากที่สุด 
8. ใบงานฯ สามารถใช้ได้ดี และมีล าดับ 

ขั้นตอนชัดเจน
4.61 .56 มากที่สุด 

9. หนังสือนี้ท าให้เกิดความกระตือรือร้น 4.28 .74 มาก 
10. หนังสือนี้ท าให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัต ิ

และเรียนรู้มากขึ้น
4.37 .70 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.45 .63 มาก 

 จากตารางที่  4 พบว่าผลการวิ เคราะห์ความ 
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือเรียนวิชาวงจร
พัลส์และสวิตชิง (20105–2006) จากนักเรียน 82 คน โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจต่อหนังสือนี้อยู่ ในระดับมาก        
( X = 4.45, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน 
พบว่า ด้านใบงานฯ สามารถใช้ได้ดีและมีล าดับขั้นตอน
ชัดเจน มีความพอใจในระดับมากที่สุด ( X = 4.61 , 
S.D.  = 0.56) รองลงมาคือด้านแบบทดสอบยากง่าย
พอเหมาะพอใจในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.55, S.D. = 0.55) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านหนังสือนี้ท าให้เกิด
ความกระตือรือร้นมีค่าความพอใจในระดับมาก ( X = 4.28, 
S.D. = 0.74) 

7. สรุปผลการวิจัย
7.1  ผลการประเมินคุณภาพหนังสือเรียนวิชาวงจร

พัลส์และสวิตชิง (20105–2006) โดยครูผู้สอน ในภาพรวม
พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.54, S.D. = 0.65)  
 7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อ      
หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง ในภาพรวมพบว่า 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.63)          

8. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพของ

หนังสือเรียนและผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 
ต่อการใช้หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เรียบเรียงโดยผู้วิจัย 
ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์เอกชน ประเมินโดยครูผู้สอนและ
นักเรียน อภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 8.1 ผลการประเมินคุณภาพหนังสือเรียนวิชาวงจร
พัลส์และสวิตชิง (20105–2006) พบว่าครูผู้สอนประเมิน
คุณภาพหนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง รหัสวิชา 
20105–2006 โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
( X = 4.54, S.D. = 0.65) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
กล่าวคือ ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพหนังสือ
เรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง (20105–2006) อยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก การประเมินคุณภาพหนังสือเรียนวิชา
วงจรพัลส์และสวิตชิง ได้สอดคล้องกับแนวทางประเมิน
คุณภาพหนังสือต าราของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ในด้านลักษณะรูปเล่ม การจัด
ภาพประกอบ การใช้ภาษา อักษร การน าเสนอ และเนื้อ
เรื่องสาระ ผลการวิจัยนี้ได้เทียบเคียงกับงานวิจัยของวิทยา 
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ยุวภูษิตานนท์ ที่ได้ท าการวิเคราะห์หนังสือเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตร พ.ศ. 2551 ในด้าน
เนื้อหา ด้านการน าเสนอเนื้อหา ด้านการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ และส่วนประกอบ
ของหนังสือเรียน ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของ
หนังสือเรียนนี้ในด้านเนื้อหา หนังสือเรียนที่ตีพิมพ์โดย
กระทรวงศึกษาธิการและส านักพิมพ์เอกชนอยู่ในเกณฑ์
ปานกลางถึงดีมาก ด้านการน าเสนอเนื้อหาและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ หนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
และส านักพิมพ์ เอกชนอยู่ ในเกณฑ์ปานกลาง ด้าน
องค์ประกอบทางกายภาพและส่วนประกอบของหนังสือ
เรียน หนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง ส่วนหนังสือเรียนของส านักพิมพ์เอกชนอยู่ใน
เกณฑ์ดี และสอดคล้องกับการตรวจประเมินคุณภาพ
หนังสือเรียนอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2562 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อผ่านการ
ประเมินด้านองค์ประกอบและโครงสร้าง ด้านเทคนิคการ
ผลิต และด้านคุณภาพหนังสือเรียนของกรรมการแต่ละ
ท่าน มีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับอนุญาต
ให้ใช้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดได้ 
 8.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
ใช้หนังสือเรียน วิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง (20105–2006) 
โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.45, S.D. = 0.63) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
กล่าวคือ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือเรียนวิชา
วงจรพัลส์และสวิตชิง (20105–2006) อยู่ในระดับมาก   
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้
หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจกล่าวโดยศักดา จิรไพโรจน์ 
และการวัดความพึงพอใจของสมนึก ภัททิยธนี นั้น 
หากนักเรียนได้รับความส าเร็จตามต้องการแล้วจะเกิด
ความพึงพอใจในระดับหนึ่ง และการศึกษาวิจัยของวิรุฬห์ 
กะตะปุญโญ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
หนังสือเรียนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มทดลองมี
ความพึงพอใจต่อหนังสือเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 
อยู่ในเกณฑ์มาก 

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้
 9.1.1 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ผู้วิจัยได้รับ

ทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของหนังสือเรียนที่ผู้วิจัยได้

เรียบเรียงขึ้น ซึ่งจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขหนังสือเรียนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 

9.1.2 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ควรน ารูปแบบการวิจัยนี้ ไปใช้ในการประเมินคุณภาพ
หนังสือเรียนที่อนุญาตในใช้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาใน
สังกัด ในรายวิชาอ่ืน ๆ 

9.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและผู้ เกี่ยวข้องควรน า
ผลการวิจัยนี้ไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็น
หนังสือเรียนใช้ในสถานศึกษา 

9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป 
 9.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพของ

หนังสือเรียนโดยผู้ใช้หนังสือเรียน วิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง 
(20105–2006) ของส านักพิมพ์เอกชนต่าง ๆ ที่ผ่านการ
ตรวจประเมินคุณภาพแล้ว และส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได้ประกาศอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในสังกัด 

 9.2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือเรียนวิชา
วงจรพัลส์และสวิตชิง (20105–2006) 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองแขนกลแบบ 5 แกน ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Construction and Efficiency of an Robotic 5 Axis by Microcontroller System 
Experimental Set 

ปรารถนา ราชสุภา1* แก้วกัลยา ราชสุภา2 กฤษณะ บุพศิริ3 ภัทรพงศ์ ปานหิรัญ4 ณรงค์ศักดิ์ แสงเงิน5

Patthana Ratchasupha1* Keawkanlaya Ratchasupha2 Kitsana Busiri3 Phataraphong Panhiran4 
Narungsuk Seang-ngern5

*1 3 4 5สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสแ์ละเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
2สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

*1 3 4 5 Department of Electronics and Mechatronics, Singburi Technical College, Institute of Vocational
Education: Central Region 2 

2 Department of Welding, Singbruri Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 2 

บทคัดย่อ 
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองแขนกล 

แบบ 5 แกน ควบคุ มด้ วย ไมโครคอนโทรล เลอร์ 
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดประลองแขนกลแบบ 
5 แกน ให้สอดคล้องกับวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์  
ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ เ รื่ อ ง ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนที่มีต่อชุดประลองแขนกลแบบ 5 แกน ควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เกณฑ์ที่ก าหนด คือ E1/E2 = 75/75  )3 เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดประลองแขนกลแบบ 5 แกน 
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ กลุ่มทดลองที่ใช้ในการ
วิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส ).ช้ันปนที่  1 จ านวน 20 คน โดยวิธีการเลือกอย่าง
เจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัย พบว่า จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความสอดคล้องของ
ชุดประลองจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากประชากร
ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 5 คน ผลภาพรวมการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อชุดประลองแขนกลแบบ  5 แกน 
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มทดลองโดยใช้ชุดประลองแขนกล
แบบ 5 แกน ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81/78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
คือ E1/E2 =75/75 และการประเมินความความพึงพอใจ
ของกลุ่มทดลองที่มีต่อชุดประลองแขนกลแบบ 5 แกน 

ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์มีค่าเฉลี่ยที่ 4.43 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 

ค าส าคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร,์ ชุดประลอง, แขนกลแบบ 5 แกน 

Abstract 
 The purposes of this research were 

1(  to develop a 5-axis mechanical arm kit 
which was controlled by microcontrollers 
through the Microcontrollers course. 

2( To evaluate the efficiency of the kit with the 
E1/E2 =  75/75 efficiency index.  The testing tools 
composed of the conformity assessment 
questionnaire and a demographic questionnaire.  

 3( To study the students' satisfaction with the 
5 axis robotic arm controlled by microcontroller. 
The sample was 20 students who studied in the 
first year of Diploma level and chosen from 
purposive sampling method.  The research was 
based on data analysis from the Conformity 
Assessment Questionnaire, a demographic 
questionnaire from a total of 5 experts. 
       The results showed that the satisfaction 
assessment with the microcontroller-controlled 
5-axis robotic arm test were at the highest level, 
mean 4.87, standard deviation 0.35.  The kit gave 
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efficiency standard: 81/78 which is higher than the 
specified threshold ) E1/ E2 =  75/ 75(  and the 
experimental group's satisfaction assessment with 
the microcontroller-controlled 5-axis robot arm 
was mean at 4.43, standard deviations at 0.72 

Keywords :Microcontroller, Equipment set, 5-axis 
robotic 

1. บทน า
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัด

ร า ย วิ ช า ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์ ไ ว้ ใ น ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิ ชา ชีพ ช้ันสู ง  )ปวส . (  สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชานี้ประกอบด้วยการศึกษาในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้
ศึกษา เกี่ ย วกับ โครงสร้ างและสถาปัตยกรรมของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณและกระบวนการ
ท างาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เช่ือมต่อภายนอก 
ชุดค าสั่งและการเขียนโปรแกรม การวัดและทดสอบวงจร
ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์ใช้งาน
ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 
ยังขาดสื่อที่จะใช้ในการสอนในเรื่องการประยุกต์ใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานควบคุมแขนกลแบบหลายข้อ
ต่อ ผู้วิจัยได้ศึกษาการออกแบบแขนกล)Hannaford, B., 
Marbot, P. H., Moreyra, M., &Venema, S. ,1994( จึง
มีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาชุดประลองใช้ในงาน
หยิบจับวัตถุสีต่างๆ ที่เคลื่อนที่มาตามสายพานล าเลียง 
แ ล้ ว คั ด แ ย ก น า ไ ป ว า ง ใ น ต า แ ห น่ ง โ ด ย ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มุ่งหวังเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาการ
ขาดชุดทดลอง และเป็นอุปกรณ์ช่วยสอน  
)มนต์ชัย เทียนทอง,2530( ทั้งควบคู่กับรูปแบบการสอน
โดยใช้ MIAP )ทักษพร เช้ือสา,2016( อันเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยได้คิดการสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดประลองแขนกลแบบ 5 แกน ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น มีความรู้และทักษะทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
     2.1  เพื่อพัฒนาชุดประลองแขนกลแบบ 5 แกน 
ให้สอดคล้องกับวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์  
     2.2  เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่มีต่อชุด
ป ร ะ ล อ ง แ ข น ก ล แ บ บ  5  แ ก น  ค ว บ คุ ม ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์
เกณฑ์ที่ก าหนด คือ  E1/E2 = 75/75  
      2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุด
ป ร ะ ล อ ง แ ข น ก ล แ บ บ  5  แ ก น  ค ว บ คุ ม ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย
4.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาและออกแบบแขนกล 5 แกน 

โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 2,3 ดังนี ้

ภาพที่ 2 การออกแบบแขนกลแบบ 5 แกน 
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ภาพที่ 3 แขนกลแบบ 5 แกน 

     4.2 ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้ได้หน่วยการเรียน หัวข้อเรื่อง
และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยมีรายละเอียดดังภาพ
ที่ 4 ดังนี ้

  ก าหลักการ ท   ีเร ่องท่ีเกี่ยวข้อง

  ้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบ

ปรับปรุงแก้ไข

       

เริ่มต้น

 ่าน
ไม่ ่าน

เขียนวัตถุประสงค์เชิงพ ติกรรม

ออกแบบและสร้างชุดทดลอง

สร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
สร้างแบบทดสอบวัด ลสัม ทธิ ทางการเรียนภาคท   ีและป ิบัติ

สร้างแบบประเมินความพ งพอ จชุดทดลอง 

  ้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบ

ปรับปรุงแก้ไข

 ่าน
ไม่ ่าน

น าแบบทดสอบไปทดลอง ช้เพ ่อหาคุ ภาพข้อสอบ

คัดเล อกข้อสอบที่เหมาะสมตามจ านวนท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ทดลอง ช้งานกับนัก  ก ากลุ่มทดสอบเคร ่องม อวิจัย

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างและการประเมินชุดประลอง
แขนกลแบบ 5 แกน 

4.3 ในขั้นด าเนินการทดลองเก็บข้อมูลโดยผู้สอนรายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ทดลองซึ่งด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง 
One Group Pretest Posttest Design มีรูปแบบการศึกษาดังนี้ 

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ Pretest Posttest 
 Control Group Design 

กลุ่ม
ทดลอง 

ทดสอบก่อน
เรียน 

การ
ทดลอง 

ทดสอบหลัง
เรียน 

E1 T1 X T2 

5.  ลการวิจัย
การวิจัยเรื่ องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุด

ป ร ะ ล อ ง แ ข น ก ล แ บ บ  5 แ ก น  ใ น ร า ย วิ ช า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ช้ันสูงวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  มีผลการวิจัยและการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี ้

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสอดคล้องเนื้อหากับ 
ชุดประลองจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน 

ประเภท 𝑿 S.D ความคิดเห็น
  ้เช่ียวชาญ 

ความ
สอดคล้องเนื้อหา
กับชุดประลอง 

4.87 0.35 เกณฑ์ดีมาก 

จากตารางที่  2 ผลการประเมินความสอดคล้อง 
Hardware  ด้ านเนื้ อหา ด้ านการใ ช้งาน และด้ าน
คุณลักษณะของสื่อ สื่อเนื้อหา ด้านใบเนื้อหา แบบฝึกหัด /
ใบงานและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  )ทฤษฎีและปฏิบัติ( 
ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.87 จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

ตารางที่ 3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยชุดประลองแขนกล 
        แบบ 5 แกน ควบคุมด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 เมื่อน าไปใช้จัดการเรียนการสอน 

รายการ จ านวน
คน 

ประสิทธิภาพชุดประลอง 
ระหว่างเรียน หลังเรียน 

กลุ่มทดลอง 20 81 78 

จากตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชุด
ป ร ะ ล อ ง แ ข น ก ล แ บ บ  5 แ ก น ค ว บ คุ ม ด้ ว ย

ออกแบบและสร้างชุดประลอง 
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ
81/78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 75/75 

ตารางที ่4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดประลอง  
             แขนกลแบบ5 แกนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร ์

ประเภท 𝑿 S.D ความคิดเห็นกลุ่ม
ทดลอง 

ความพึง
พอใจของผู้เรียน 4.43 0.72 พึงพอใจมาก 

จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุด
ป ร ะ ล อ ง แ ข น ก ล แ บ บ  5 แ ก น  ค ว บ คุ ม ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่ งได้ค่าเฉลี่ย 4.43 จัดว่าอยู่ 
ในเกณฑ์พึงพอใจมาก 

6. สรุป ลการวิจัย
ผลการประเมินความสอดคล้องแขนกล 5 แกน กับสื่อ

เนื้อหา ด้านใบเนื้อหา ใบงาน และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4. 87  จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยชุดประลองแขนกลแบบ 5 
แกน ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สร้ างขึ้น 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81/78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
คือ 75/75 

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดประลองแขนกล
แบบ 5 แกน ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งได้
ค่าเฉลี่ย 4.43 จัดว่าอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากกล 

7. ข้อเสนอแนะ
ควรใช้ตัวไมโครคอนโทรลเลอรท์ี่มีความเร็ว

ในการประมวลผลที่สูงข้ึน 
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การหาคุณภาพและประสิทธิภาพชุดทดลองออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 
Study of Quality and Efficiency of Laboratory Set on Op-Amp and Linear IC 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพ และหา
ประสิทธิภาพชุดทดลองออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี โดยชุด
ทดลองนี้ประกอบด้วยแผงทดลองจ านวน 1 ชุด และ 
ใบงานจ านวน 12 ใบงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ช้ั น สู ง  แ ผ น ก วิ ช า ช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ านวน 20 คน 
เครื่ อ งมือที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย  คื อ  ชุดทดลอง ใบงาน 
แบบประเมินคุณภาพชุดทดลอง แบบประเมินคุณภาพใบ
งานและแบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัย พบว่า 
แผงทดลองของชุดทดลองออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 
มีคุณภาพด้านแผงทดลองอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.80, 
SD. = 0.36) และคุณภาพด้านใบงานอยู่ในระดับดีมาก 
(�̅�= 4.86,  SD. = 0.27) และประสิทธิภาพของชุดทดลอง 

2/E1E เท่ากับ 82.58/83.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้

80/80    

ค าส าคัญ  :  คุณภาพ, ประสิทธิภาพ, ชุดทดลองออป
แอมป์และลิเนียร์ไอซ ี

Abstract 
    The purposes of this research were to evaluate 
the quality and the efficiency  of experimental set  
for  op-amp  and linear  IC.  The set consisted  of 
12 jobsheets.The  sample was  20 students  in  
the  dipoma of Vocational Education in the  
electronics  department  at  Saraburi  Technical  
College. The research instruments were 
evaluation form of worksheet, experiment set, 
and achievement form. 

      The result  of  this  research  found  that  the  
quality   of  the  experimental  set  for  op-amp 
and linear IC was  at   very  good level  (  =  4.80, 
S.D.  =  0.36), the  quality  of  jobsheets  was  at 
very  good  level  (  =  4.86,  S.D.  = 0.27),  and  
the efficiency  of  the  experimantal  set  for  op-
amp  and  linear IC was   = 82.55/83.35,  which  
higher than  the  setting  criteria  80/80. 

Keywords  :  Quality,   Efficiency,  Laboratory Set,  
Op-Amp  and  Linear IC       

1. บทน า
การอาชีวศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ

โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งพบว่าปัจจุบัน
มีความต้องการแรงงานท่ีมีฝีมือ  มีสมรรถนะที่ดี  มีความรู้ 
มีทักษะ และพฤติกรรมที่ดี   มิ ใ ช่เป็นการเรียนรู้ ใน
เนื้อหาวิชาอย่างเดียว  หากเป็นการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ความคิด  ทักษะ  จิตพิสัยที่ดี  เพื่อแก้ปัญหาและเกิด
ความคิดสร้างสรรค์  เป็นกระบวนการที่ต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงอยู่เสมอ[1]    
      การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษามีเป้าหมาย
คือ  การฝึกทักษะวิชาชีพอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดมีประสิทธิภาพ  การสอนภาคปฏิบัติเป็นอีกวิธีที่ช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ  มีการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ทักษะและความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ [2]  ดังนั้นในทุก
สาขาวิชาจึงจ าเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
นอกจากนั้นในการจัดหลักสูตรจะต้องจัดให้สอดคล้องกับ
ความเจริญก้าวหน้า  ทันต่อสถานการณ์  และเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน   

OE007 
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      กา รด า เ นิ นก า ร เ รี ย นกา รสอน ให้ บ ร รลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร[3]  ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้มีการฝึก
ปฏิบัติและทดลองจริงจ าเป็นต้องมีชุดทดลอง  ใบงาน 
และสื่อที่เหมาะสมตามรายวิชาอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
แต่การลงทุนในด้านอาชีวศึกษามีต้นทุนสูงมาก  เครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ  มีราคาแพงและหายาก  ทั้งยังต้องน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในวิชาชีพ  ประสบการณ์ 
และทกัษะฝีมือให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน   

วิชาออปแอมป์และลิ เนียร์ ไอซี   เป็นวิชาหนึ่ ง 
ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 
โดยวิชาอื่นๆ ได้ก าหนดให้มีการเรียน  ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติจ านวน  5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ รวม  3  หน่วยกิต  
ดังนั้นการเรียนวิชานี้ให้เกิดประสิทธิผลมีความเหมาะสม
กับหลักสูตรและเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นจึงต้องมี 
ใบงาน ชุดทดลองมาประกอบการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียน 
ได้ทดลอง  ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงจากการลงมือปฏิบัติเอง
[4]  นอกจากนี้ยังมุ่งให้เข้าใจการท างานของเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ  และสามารถใช้งานได้ถูกต้อง เหมาะสม 
วางรากฐานที่ดีให้กับผู้เรียน  แต่การจัดหาชุดทดลอง 
ได้ประสบปัญหาส าคัญหลายประการ  คือ 

1.1  ขาดแคลนชุดทดลองที่มี เนื้ อหาครอบคลุม 
ทุกเรื่องในหลักสูตร 

1.2  ชุดทดลองที่มีอยู่มีเนื้อหาไม่ตรงกับจุดประสงค์ 
1.3  ชุดทดลองจากต่างประเทศมีราคาสูงท าให้ไม่มี

งบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อ หรือซื้อได้ก็ซื้อได้
จ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติ 

1.4  การสอนภาคปฏิบัติ ใช้วิธีการประกอบวงจร 
ลงบนบอร์ดพื้นฐาน ซึ่งเกิดความยุ่งยากในการต่อวงจร 

1.5  มีการจัดเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมหลายอย่าง  เช่น 
แหล่งจ่ายไฟ ออสซิลโลสโคป  ฟังก์ชันเจเนเรเตอร์ท าให้ใช้
เวลาปฏิบัติค่อนข้างมากในเวลาที่จ ากัด 

1.6  การต่อวงจรมักผิดพลาดได้ง่าย  การวัดค่า 
ต่าง  ๆ  ผิดต าแหน่ง 

ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพได้นั้นต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  [5]   นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ก าลังเป็นที่สนใจของนักการศึกษา  คือ 
การใช้สื่อที่เรียกว่าชุดทดลองที่ค านึงถึงประสิทธิภาพและ
ความสอดคล้องตามหลักสูตรและระดับการศึกษา  [6]  

ทั้งยังสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนที่มีหลักสูตร
คล้ายคลึงกันได้อีกด้วย 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงเห็นควรพัฒนาชุด
ทดลองวิชาออปแอมป์และลิ เนียร์ ไอซีขึ้ นเพื่ อ ช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ ทั้งนี้ได้ค านึงถึงประสิทธิภาพและความ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาคุณภาพของชุดทดลองออปแอมป์และ

ลิเนียร์ไอซ ี
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดทดลองออปแอมป์และ

ลิเนียร์ไอซ ี

3. สมมติฐานของการวิจัย
1. คุณภาพของชุดทดลองออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 

ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพระดับดี  3.5)X(    ขึ้นไป 
2. ประสิทธิภาพของชุดทดลองออปแอมป์และลิเนยีร์

ไอซีตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ( 2/E1E )  ไม่นอ้ยกว่า  80/80

ขึ้นไป 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
4.1  ตัวแปรต้น  คือ  การใช้ชุดทดลองออปแอมป์และ

ลิเนียร์ไอซี 
4.2  ตัวแปรตาม  คือ 

1) คุณภาพของชุดทดลองออปแอมป์และลิเนียร์
ไอซี 

2) ประสิทธิภาพของชุดทดลองออปแอมป์และ
ลิเนียร์ไอซี 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1  ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปีท่ี  1  แผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  จ านวน  40  คน 

5.2  กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักศึกษา

ที่คัดเลือกจากประชากร  จ านวน   20  คน  ได้มาโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) 
แบบจับฉลาก 
     5.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
ประกอบด้วย 
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5.3.1.  แผงทดลอง 
       5.3.2.  ใบงานจ านวน  12  ใบงานท่ีนักศึกษา

ท าการทดลองประกอบด้วย 
1) ใบงานท่ี  1  เรื่องการวัด

ค่าพารามิเตอร์ของออปแอมป์  (1) 
2) ใบงานท่ี  2  เรื่องการวัด

ค่าพารามิเตอร์ของออปแอมป์  (2) 
3) ใบงานที่   3  เรื่องการออกแบบ

วงจรขยายออปแอมป์ ไดเร็กคัปปลิง แบบไม่กลับเฟส 
4) ใบงานที่   4  เรื่องการออกแบบ

วงจรขยายออปแอมป์ ไดเร็กคัปปลิงแบบกลับเฟส 
5) ใบงานที่   5  เรื่องการออกแบบ

วงจรขยายออปแอมป์คาปาซิเตอร์คัปปลิงแบบไม่กลับเฟส 
6) ใบงานที่   6  เรื่องการออกแบบ

วงจรขยายออปแอมป์คาปาซิเตอร์คัปปลิงแบบกลับเฟส 
7) ใบงานท่ี  7  เรื่องการออกแบบวงจร

ออปแอมป์ขยายผลรวมแรงดันแบบกลับเฟส 
8) ใบงานท่ี  8  เรื่องการออกแบบวงจร

ออปแอมป์ขยายผลรวมแรงดันแบบไม่กลับเฟส 
9) ใบงานท่ี  9  เรื่องการออกแบบวงจร

ออปแอมป์ขยายผลต่างแรงดัน 
10) ใบงานที่  10  เรื่องการออกแบบ

วงจรออปแอมป์แอสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ 
11) ใบงานที่  11  เรื่องการออกแบบ

วงจรออปแอมป์ เฟส-ชิฟทออสซิล-เลเตอร์ 
12) ใบงานที่  12  เรื่องการออกแบบ

วงจรออปแอมป์เวน-บริดจ์ออสซิล -เลเตอร์  
5.3.3  ใบงานรวม 
5.3.4  แบบประเมินคณุภาพด้านใบงาน 
5.3.5  แบบประเมินคณุภาพด้านแผงทดลอง 
5.3.6  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยการสังเกตเพื่อวัดความสามารถการปฏิบัติและทักษะ
ประกอบด้วยการปฏิบัติในใบงานจ านวน 12  ใบงาน
ระหว่างเรียน  และแบบทดสอบปฏิบัติใบงานรวมหลัง
ปฏิบัติครบ 12  ใบงาน 
 5.4 ขั้นตอนการทดลองใช้ชุดทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ได้ด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูลต่างๆ  กับกลุ่มตัวอย่าง 
ดังนี ้ 

5.4.1  ผู้วิจัยท าหนังสือถึงผู้ เช่ียวชาญจ านวน 
 5  ท่าน  เพื่อขอความร่วมมือในการท าวิจัยและช้ีแจง
รายละเอียดต่างๆ  ในการประเมินคุณภาพของชุดทดลอง
ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 

   5.4.2 น า ชุดทดลอง   ใบงาน   และแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ส่งมอบให้ผู้เช่ียวชาญ
ประเมินคุณภาพ 

5.4.3  ผู้ วิ จั ยท า หนั งสื อ ถึ งผู้ อ า นวยกา ร
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  เพื่อขออนุญาตน าชุดทดลองที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  โดย
ใ ช้ห้ อง เ รี ยนของแผนกวิ ชา ช่ า งอิ เ ล็ กทรอนิกส์   
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

5.4.4  น าชุดทดลองมาทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยนัดหมายกับกลุ่ มตั วอย่ า ง   จ านวน   20  คน 
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างง่ายแบบจับฉลาก  มีการทดลอง
จ านวน  12  ใบงาน ในการทดลองจะมีการประเมิน
ระหว่างการปฏิบัติตามแบบประเมินวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  และเมื่อทดลองครบ   12  ใบงานแล้ว  ท าการ
ประเมินวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใบงานรวม  ผู้ประเมิน  
คือผู้วิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าวิชา  น าผลการทดลองมา
วิเคราะห์ตามวิธีการสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพชุดทดลองที่
สร้างขึ้น 

6. ผลการวิจัย
6.1  การพัฒนาชุดทดลองออปแอมป์และลิเนียร์

ไอซี 
 ชุดทดลองออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี แสดงดัง

ภาพที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย แผงทดลอง ชุดจอแสดงผล
ออสซิลโลสโคป ชุดจอแสดงผลฟังก์ชันเจนเนเรเตอร์ ชุด
แหล่งจ่ายไฟแบบคงที่และแบบปรับค่าได้ ชุดบอร์ดวง
ประยุกต์  ชุดตัวต้านทาน  ชุดตัวเก็บประจุ  สายต่อวงจร 
ใบงาน  และอุปกรณ์อื่นๆ  ที่พัฒนาขึ้น 

ภาพที ่1  ภาพชุดทดลองออปแอมป์และลิเนียร์ไอซ ี
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ภาพที ่2  ภาพแผงทดลอง 

6.2  ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแผงทดลอง 
 การประเมินคุณภาพของแผงทดลองออปแอมป์

และลิเนียร์ไอซี  ดังตารางที ่ 1 

ตารางที่  1  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
คุณภาพของแผงทดลอง 

รายการประเมิน X S.D. 
ระดับ 

คุณภาพ 
1. เหมาะกบัระดับผู้เรียน 4.60 0.54 ดีมาก 
2. มีความสะดวกในการ
เตรียมการปฏิบัต ิ

5.00 0.00 ดีมาก 

3. มีการเรียงล าดับเนื้อหาวิชา
ก่อนหลัง 

4.60 0.54 ดีมาก 

4. นักศึกษามีสว่นร่วมในการใช้
อุปกรณ์ 

4.60 0.54 ดีมาก 

5. มีความเหมาะสมในการจัด
ต าแหน่งอุปกรณ์ 

4.80 0.44 ดีมาก 

6. มีความสัมพันธ์ของชุดทดลอง
ต่องานกับใบงาน 

5.00 0.00 ดีมาก 

7. มีความปลอดภัยในขณะท าการ
ทดลอง 

4.80 0.44 ดีมาก 

8. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียน 

4.80 0.44 ดีมาก 

9. มีรูปร่าง และขนาดเหมาะสม 4.80 0.44 ดีมาก 
10. มีวิธกีารใช้ไม่ยุ่งยากไม่
ซับซ้อน 

4.80 0.44 ดีมาก 

11. มีความสะดวกในการดูแล
รักษา 

4.80 0.44 ดีมาก 

12. มีความคงทน และแข็งแรง 5.00 0.00 ดีมาก 
13. วัสดุที่น ามาใช้มีความ
เหมาะสม 

5.00 0.00 ดีมาก 

รวม 4.80 0.36 ดีมาก 

 จากตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพทางด้าน
แผงทดลองของชุดทดลองออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี โดย
ภาพรวมของชุดทดลอง  พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
( X   = 4.80, S.D. = 0.36)  ซึ่งมีรายการประเมินที่อยู่ใน
ระดับดีมาก  ( X   =  5.00,  S.D.  = 0.00)  ได้แก่รายการ
ประเมินที่  2.  มีความสะดวกในการเตรียมการปฏิบัติ 
รายการประเมินที่  6.  มีความสัมพันธ์ของชุดทดลองกับ
ใบงาน และรายการประเมินที่  12. มีความคงทน และ
แข็งแรง  13. วัสดุที่น ามาใช้มีความเหมาะสม ส่วนรายการ
ประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือได้  ( X   =  4.60,  S.D. 
=  0.54)  ได้แก่รายการประเมินที่  3  นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการใช้อุปกรณ์ และ4. นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้
อุปกรณ์ 

6.3  ผลการวิเคราะห์คณุภาพของใบงาน 
        การประเมินคณุภาพของใบงานแต่ละใบงาน มี
รายละเอียด  ดังตารางที ่ 2

ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับ
คุณภาพของใบงาน 

รายการประเมิน X S.D. 
ระดับ 

คุณภาพ 
1. ใบงานครอบคลมุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 4.80 0.44 ดีมาก 
2.  มีความถกูต้องของเนือ้หา 5.00 0.00 ดีมาก 
3. มกีารเรยีงล าดบัเนื้อหาวชิาก่อนหลัง 4.80 0.44 ดีมาก 
4. มีความยากง่ายของเนือ้หา 4.60 0.54 ดีมาก 
5. มีความเหมาะสมของล าดับขั้นความรู้ 4.80 0.44 ดีมาก 
6. เหมาะสมกับผู้เรยีน 5.00 0.00 ดีมาก 
7. เหมาะสมกับล าดับขั้นความรู้ 4.80 0.44 ดีมาก 
8. มีความชดัเจนในการอธิบายแต่ละขั้นตอน 4.80 0.44 ดีมาก 
9. มีค าอธบิายล าดับขัน้การปฏบิัติเข้าใจง่าย 4.80 0.44 ดีมาก 
10. มีรูปวงจร ตารางกราฟ ถกูต้อง 4.80 0.44 ดีมาก 
11. มีเนื้อหากอ่ให้เกิดแรงจูงใจตอ่การเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 
12. มีความสะดวกในการบนัทกึค่าตา่งๆ  5.00 0.00 ดีมาก 

รวม 4.86 0.27 ดีมาก 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านใบ
งานของชุดทดลองออปแอมป์และลิ เนียร์ ไอซี   โดย
ภาพรวมทั้ง  12  ใบงาน พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก  ( X = 4.86, S.D. = 0.27)  ซึ่งมีรายการประเมินที่อยู่
ในระดับดีมาก  ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ( X = 5.00, S.D. = 
0.00)  ได้แก่  รายการประเมินที่   2. มีความถูกต้องของ
เนื้อหา  รายการประเมินที่  6  มีความสัมพันธ์ของชุด
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ทดลองต่องานกับใบงาน  รายการประเมินที่  11.  มีความ
สะดวกในการดูแลรักษา รายการประเมินที่ 12.  มีความ
คงทน และแข็งแรง ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือได้  ( X   =  4.60,  S.D.  =  0.54)  ได้แก่รายการ
ประเมินท่ี  4  นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้อุปกรณ์   
 6.4  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดทดลอง
วิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 

 ประสิทธิภาพของชุดทดลองวิชาออปแอมป์และ
ลิเนียร์ไอซีตามเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80  ได้ผลตามตาราง
ที่  3  ดังนี ้

ตารางที่  3  ประสิทธิภาพของชุดทดลองออปแอมป์และ
ลิเนียร์ไอซ ี

รายการ 
จ านว

น
ผู้เรียน 

คะแน
นเต็ม 

คะแน
นรวม
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

เกณ
ฑ์

ร้อย
ละ 

คะแนนรวม
จาก
แบบทดสอ
บ 
แต่ละใบ 

20 600 
497.7

0 
82.9

5 
80 

คะแนนจาก
แบบทดสอ
บใบงาน
รวม 

20 200 
166.7

0 
83.3

5 
80 

      จากตารางที่  3  ผลปรากฏว่า  ชุดทดลองออปแอมป์
และลิเนียร์ไอซีที่พัฒนาขึ้น  นักศึกษาปฏิบัติใบงาน 12 
ใบงานแล้วท าแบบทดสอบระหว่างเรียนได้คะแนนรวม
เฉลี่ย  คือ  497.70  คิดเป็นร้อยละ  82.95  และเมื่อ
นักศึกษาท าใบงานครบ  12  ใบงานแล้ว  นักศึกษาท า
แบบทดสอบใบงานรวมได้คะแนนเฉลี่ย  166.70  คิดเป็น
ร้อยละ  83.35  ดังนั้นชุดทดลองออปแอมป์และลิเนียร์
ไอซี  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.95/83.35  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด  80/80

7. สรุปผลการวิจัย
7.1  คุณภาพของแผงทดลอง  ประเมินจากเช่ียวชาญ

มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  คือ  X   =  4.86,  S.D.  = 
0.27  และควรจัดท าคู่มือการใช้งานแผงทดลองเพื่อให้

นักศึกษามีความรู้ ก่อนการปฏิบัติ และช่วยให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาและอุปสรรค 
 7.2  คุณภาพของใบงานประเมินจากผู้เช่ียวชาญ  มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  คือ X   = 4.88,  S.D.  = 
0.28 

7.3  ประสิทธิภาพของชุดทดลองออปแอมป์และ
ลิเนียร์ไอซีมีประสิทธิภาพ  2/E1E  เท่ากับ 82.95/83.35

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80 และควรน าชุดทดลอง
ไปวิจัยหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดทดลองเพื่อ
หาผลกระทบด้านต่างๆ จากการใช้ชุดทดลองต่อไป 

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การหาคุณภาพและประสิทธิภาพ

ของชุดทดลองออปแอมป์และลิ เนียร์ ไอซี  ที่ผู้ วิจั ย
พัฒนาขึ้นพบว่า ประสิทธิภาพของชุดทดลองเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย โดยค่าประสิทธิภาพตัวแรก  ( 1E )  ได้

คะแนนจากแบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างการปฏิบัติใบงาน 12 ใบงาน คิดเป็นร้อยละ 
82.95 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 และค่า
ประสิทธิภาพ ตัวหลัง  ( 2E )  ได้จากแบบประเมินวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสังเกตการปฏิบัติใบงาน
รวมคิดเป็นร้อยละ  83.35  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ร้อยละ  80  จึงยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ 

จากผลการวิจัยค่าประสิทธิภาพของชุดทดลองที่ได้
จากการทดลองในครั้งนี้มีค่าเป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนดซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธพิชัย  กล้าหาญที่สร้างและ
หาประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการวงจรกรองความถี่วิชาออป
แอมป์และลิเนียร์ไอซี[9]   ทัง้นีส้ืบเนื่องจากองค์ประกอบ
ที่ส าคญัหลายประการ  ดงัตอ่ไปนี ้
      8.1  การทดลองในห้องทดลองเป็นการฝึกปฏิบัติที่
มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการและข้อเท็จจริงที่คนอื่นๆ 
ได้ค้นพบแล้วเป็นการทบทวนและย้ าว่าข้อเท็จจริงนั้น
เป็นไปตามที่ได้มีผู้ศึกษาไว้แล้วอย่างไรบ้างเป็นการพิสูจน์
ทฤษฎีที่ได้ศึกษามาแล้วในช้ันเรียน[8]   นอกจากนั้นยัง
มุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ  อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

      8.2. ผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินคุณภาพของชุด
ทดลอง  ด้านแผงทดลอง  โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  5 ท่าน 
มีค่ า เฉลี่ ย   4.86  อยู่ ในระดับดีมาก  ด้ านใบงาน 
มีค่าเฉลี่ย  4.88  อยู่ในระดับดีมาก  แสดงว่าชุดทดลอง 
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ทีผู่้วิจัยพัฒนาขึ้น  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้เช่ียวชาญ 
โดยสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  และแบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  โดยผู้เช่ียวชาญ  จ านวน  5  ท่าน  มีความเห็นว่า
ชุดทดลองมีความเหมาะสม  มีความตรงและเชื่อถือได้ 
      8.3  การทดลองหาประสิทธิภาพของชุดทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง  20  คน  ปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาท าคะแนนจากแบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยการสังเกตการปฏิบัติระหว่างใบงาน  12 
ใบงาน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบประเมินวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสังเกตการปฏิบัติใบงาน
รวม โดยคิดเป็นร้อยละ  82.95/83.35  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด  80/80  การทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ชุดทดลองที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาออปแอมป์
และลิเนียร์ไอซี  โดยชุดทดลองช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามี
ความสนใจในการทดลองใบงานและนักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้จากการทดลองด้วยตัวเอง  จึงท าให้ผลการเรียนรู้
ของการทดลองครั้งนี้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

9. ข้อเสนอแนะ
9.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 ควรมีคู่มือการใช้งานเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ก่อนการปฏิบัติ และช่วยให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง  ไม่เกิดปัญหาและอุปสรรค 

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรน าชุดทดลองไปวิจัยหาความพึงพอใจของ

ผู้เรียนที่มีต่อชุดทดลองเพื่อหาผลกระทบด้านต่างๆ จาก
การใช้ชุดทดลองต่อไป 
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ผลการใช้ Google Classroom รายวิชาวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ส าหรับนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
ผ่านการใช้ Google Classroom ของนักศึกษาปริญญาตรี 
ปี 2 สาขาการบัญชี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาปริญญาตรี ปี 2 สาขาการบัญชี ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 18 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ส่วนที่ 1 บทเรียนเรื่องการวิเคราะห์รายงานทาง
การเงิน ในระบบ Google Classroom โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 ท่านตรวจ และแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง ส่วนท่ี 2 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน น าไปหาความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน    
3 ท่าน  ตรวจสอบความถูกต้อง ได้ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.88 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษา น าไปหาความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ค่าเฉลี่ยความสอดคล้อง    ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.90 
ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาวิเคราะห์รายงานทาง
การเงิน ผ่านการใช้ Google Classroom พบว่า นักศึกษา
ได้คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน  และ
เมื่อน าไปทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-test พบว่าผลการ
เรียนรู้ก่อนเรียน และหลังเรียน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom ผลการศึกษา 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน
การใช้ Google Classroom อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.52, 
SD =0.67) ข้อเสนอแนะ จากการวัดความพึงพอใจของ
นักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกว่าการเรียนการสอน 

เข้าใจง่าย เรียนแล้วสนุก ได้ปฏิบัติจริง โดยใช้งาน Google 
Sites และมีการน าไปใช้กับรายวิชาอื่นๆ  

ค าส าคัญ : การเรียนการสอนโดยผ่านการใช้ Google 
Classroom 

Abstract 
The purpose of this research were 1)  to 

study academic achievement through using 
Google Classroom in financial report analysis 
course for second year undergraduate students in 
accounting academic year 2562; and 2)  to study 
the satisfaction of second year undergraduate 
students in accounting academic year 2562, 
towards teaching and learning through Google 
Classroom. This research is a quasi experimental 
research. The population were 18 undergraduate 
students in Accounting academic year 2562. The 
instruments used for gathering data were 1) 
lessons on financial report analysis; 2) 
achievement test to find content validity from 3 
experts that the average was 0.88; and 3)  the 
questionnaire for collecting students’ satisfaction 
of google classroom. 

The research findings presented that: 1) 
the students’ achievement after using the google 
classroom in financial report analysis course was 
significant higher than that before at 0.01 level; 
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and 2) students indicated their overall satisfaction 
toward teaching and learning through Google 
Classroom at the highest level. (Mean = 4.52, S.D. 
= 0.67)  

Keyword : Teaching and learning through Google 
Classroom 

1. บทน า
     ส า ห รั บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ส าคัญมากทางด้านวิชาชีพของ
ประเทศ การด าเนินการจัดการศึกษาโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใน
ปัจจุบันการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเป็นการเน้นทางด้าน
ทักษะวิชาชีพควบคู่ไปกับการฝึกประสบการณ์ โดยการ
เ รี ย น ก า ร สอนแบ่ งออก เป็ น  3  ระดั บ  คื อระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี
บัณฑิต(ปริญญาตรี) ซึ่งการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
อยู่ในการก ากับดูแลของสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้เปิดท าการสอนใน
ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาการบัญชี ใน
ก ากับดูแลของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  เป็นไป
ตามมาตรา 16  แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (2551) 
        การศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี เป็นการเน้นการศึกษาให้นักศึกษา 
มีความรู้ ความสามารถขั้ นสู ง เน้นการปฏิบั ติ ง าน 
ที่เช่ียวชาญ ดังนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ที่ท างาน 
ในสถานประกอบการณ์ตามสาขาวิชาหรือเป็นผู้ฝึกงานใน
สถานประกอบการณ์ท าให้ต้องเรียนและท างานพร้อม  ๆ กัน 
เป็นอัตราส่วน 2 ใน 3 คือ ฝึกงานและท างาน 2 ส่วน และ
เรียน 1  ส่วน ของเวลาเรียน โดยมีครูฝึกในสถาน
ประกอบการดูแล กับการเรียนในสถานศึกษาควบคู่กันไป 
ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้องเตรียมการเรียนการสอนที่ดี
ครบถ้วนในเวลาที่จ ากัด เพราะนักศึกษาต้องท างานไป
ด้วยเรียนไปด้วย ท าให้นักศึกษามีเวลาจ ากัด มีผลให้ผล 
การเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ าโดยเฉพาะรายวิชา
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงต้อง
พยายามคิดค้นจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
หรือวิธีการเรียนการสอนที่จะสามารถติดต่อสื่อสารได้

สะดวกและรวดเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการมีเวลาจ ากัด
ของนักศึกษาและท าให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียนได้
หลาย  ๆ รอบ ท าแบบฝึกหัดและท าแบบทดสอบได้
ส ะ ด ว ก ไ ด้ ทุ ก ที่ ทุ ก เ ว ล า  ดั ง ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง 
เพชราวลัย และคณะ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการใช้นวัตกรรม Google 
Apps. for Education ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และนักศึกษา 
มีความพึ งพอใจต่อการจั ดการ เรี ยนด้ วยบทเรียน
อิ เ ลคทรอนิคส์ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  
วาทินี สะกะมณี และคณะ (2562) การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์แบบผสมผสานกลุ่มสาระการ เรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการสร้าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  Flip album ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึกษา ปีที่ ๖ บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง 
การสร้างหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip 
album ส าหรับนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการ
ทดส อบป ระ สิ ท ธิ ภ า พตา ม เ ก ณฑ์  E1/E2 เ ท่ า กั บ 
86.22/86.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) ค่าดัชนี
ประสิทธิผลบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน ฯ ได้เท่ากับ 
0.72 มีดัชนีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 3) ความพึงพอใจต่อ
บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานฯ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
( X = 4.58, SD =0.54)  
       ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจจึงได้เข้าอบรมการใช้
ห้ อง เ รี ยนออนไลน์  Google Classroom เ มื่ อ เ ดื อน
เมษายน 2562 ผู้วิจัยได้น า Google Classroom มาใช้ 
ในการแก้ปัญหาในรายวิชาวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 
ซึ่ง Google Classroom เป็นห้องเรียนออนไลน์ท่ีสามารถ
ตอบโต้กันได้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา สามารถ
น าสื่อลงมาใช้ได้ในห้องเรียนออนไลน์ ตรวจแบบทดสอบ
และแจ้งคะแนนกลับไปยังนักศึกษาได้ทันที สามารถใช้
ร่วมกับ แอปGoogle อื่นๆ เช่น You Tube , Gmail, Google 
drive , Google translate ,  Google Sheet, Google Slide, 
Google docs, และupload คะแนนของนักศึกษาเก็บไว้ใน 
Google Sheet เพื่อสรุปเป็นคะแนนต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้
สามารถตอบสนองแก้ไขปัญหาในการพัฒนาการเรียนการ
สอนในรายวิชาวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ส าหรับ
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นักศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาการบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 4 ได้ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา

วิ เคราะห์รายงานทางการเ งินผ่ านการใ ช้  Google 
Classroom ของนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2 การบัญชี 
ปีการศึกษา 2562 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี
ปี 2 การบัญชี ปีการศึกษา 2562 ต่อการจัดการเรียนการ
สอนผ่าน  Google Classroom 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
      การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Quasi 
experimental research) แ บ บ  One group Pretest-
Posttest Designs เพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ Google Classroom เป็น เครื่องมือและ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากการจัดการเรียน 
การสอนผ่าน Google Classroom   ประชากร เป็น
นักศึกษาปริญญาตรี ปี 2 การบัญชี ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 18 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive 
sampling) คือ นักศึกษาปริญญาตรี  ปี  2 การบัญชี 
ปีการศึกษา 2562 ที่ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชาวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 18 คน 

 3.1 เครื่องมือ 
        เครื่ องมือที่ ใช ในการวิจัยแบ งออกเปน  3 สวน 
โดยผูวิจัยไดมีการเตรียมเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและ 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้  

         ส วนที่1 บทเรียนเรื่องการวิ เคราะห์รายงาน 
ทา งการ เ งิน  ในร ะบบ  Google Classroom ผู วิ จั ย
ด าเนินการสรางแผนการเรียนรูโดยเลือกบทเรียน เรื่อง
การวิเคราะห์รายงานทางการเงินในการจัดการเรียนการ
สอนในระบบ Google Classroom โดยศึกษาค าอธิบาย
รายวิชา ขอบเขตเนื้อหาสาระส าคัญของเนื้อหา และวัตถุ
ประสงคในรายวิชาในเรื่องที่จะด าเนินการสอน และศึกษา
จากสภาพปญหาจากการเรียนรู ของนักศึกษา จากนั้น 
ท าการวิเคราะหเนื้อหาอยางละเอียด ก าหนดวัตถุประสงค 
การเรียนรูก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้น 
น าแผนการเรียนรู เสนอผู  ้ทรงคุณวุฒิ3 ทานตรวจ และ 
ท าการปรับแกไขกอนน าไปใชจริง        
        สวนที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 
40 คะแนน ผู วิจัยน าเครื่องมือไปหาความตรงตาม 
เนื้อหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ  จ านวน 
3 ทาน  ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และความ
สัมพันธระหวางแบบทดสอบแตละขอกับวัตถุประสงค 
ในรายวิชา ไดคาเฉลี่ยความสอดคลองทั้งฉบับเทากับ 0.88 
และปรับปรุ งแบบทดสอบตามข อเสนอแนะของ 
ผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นจึงไดน าแบบทดสอบไปทดลองใช
กับกลุม ตัวอยางที่เป็นนักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที ่ 2/2562 จ านวน 16 คน จากนั้น 
น าแบบทดสอบไปตรวจสอบหาความเที่ยงของเครื่องมือ 
(Reliability) กอนน าไปใชจริง คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.93 
คาอ านาจจ าแนก (r) อยูระหวาง 0.32 – 0.86 และค่าความ 
ยากงาย (p) อยูระหวาง 0.44 – 0.68 โดยแบบวัดทั้งกอนและ
หลังการทดลองเปนแบบวัดชุดเดียวกัน        
      สวนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 
เปนแบบสอบถาม ที่ผู วิจัยสรางขึ้นเพื่อสอบถามความ 
พึงพอใจของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนการสอนผาน 
Google Classroom ประกอบ 
ดวยขอค าถาม 10 ขอเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(rating scale) แบ งระดับความพึงพอใจเป น 5 ระดับ 
ส าหรับเกณฑ์การแปลผลคาเฉลี่ยแบบสอบถาม  มีการ
จัดชวงคะแนน ดังนี้ คือ คะแนนระหวาง  1.00–1.49, 
1.50-2.49, 2.50-3.49, 3.50–4.49,  4.50–5.00  หมายถึง  
ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก 
และ มากที่สุด ตามล าดับ รวมทั้งมีค าถามแบบปลาย 
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เปดใหแสดงความคิดเห็นอยูตอนทายของแบบสอบถาม 
ผูวิจัยน าเครื่องมือไปหาความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมไดคาเฉลี่ยความสอดคลองทั้งฉบับ
เท ากับ 0.90 และป ร ับ ป ร ุง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ต า ม  
ข อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ผู ทรงคุณวุฒิ จากนั้นจึงได น า
แบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอย างที่ตัวอย าง 
ที่เป็นนักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 
2/2562 จ านวน 16 คน และกอนน าแบบสอบถามไปใช
จริง ผู วิจัยหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Conbach’s alpha coeffient) 
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 

3.2 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล   
1) ผู วิจัยอธิบายวัตถุประสงคการวิจัยขั้นตอน

การเก็บรวบรวมขอมูลพรอมท้ังขอความ 
รวมมือในการตอบแบบสอบถามโดยยึดหลักการพิทักษ
สิทธิ์ของกลุมตัวอยาง นักศึกษามีสิทธิ์ในการเขารวมหรือ
ปฏิเสธการเขารวมการวิจัยครั้งนี้และในระหวางตอบ 
แบบสอบถาม ผู เข าร วมวิจัยมีสิทธิ์ที่จะยุติการตอบ
แบบสอบถามเมื่อใดก็ได การตอบรับ และการปฏิเสธไมมี
ผลใดๆ ตอผลการเรียนที่ผูเขารวมวิจัยพึงจะไดรับ ค าตอบ
และขอมูล ทุกอยางจะถือเปนความลับและน ามาใชในการ
วิจัยครั้งนี้เทานั้น เมื่อกลุมตัวอยางสมัครใจยินดีใหความ 
รวมมือ จึงท าการเก็บรวบรวมขอมูล       

2) ผูวิจัยไดด าเนินขั้นตอนการเรียนการสอนดวย
การใชGoogle Classroom เปนเครื่องมือในการจัดการ
เรียนการสอน มีทั้งหมด 4 สัปดาห สัปดาหละ 6 ช่ัวโมง 
โดยเรียนวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา 17.00 -20.00 น. 
ดังผังรูปภาพท่ี1   

ผังรูปภาพที่ 1 ด าเนินการขั้นตอนการเรียนการสอน 
        โดยใช้ Google Classroom 

3.3 การวิเคราะหขอมูล   
       ผู วิจั ยใช โปรแกรมส า เร็ จรูปวิ เคราะห ข อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนบทเรียน
เรื่องการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน โดยใชสถิติคาที 
(t-test) ในการทดสอบ สมมติฐานและใชสถิติรอยละ 
คาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)ในการวิ เคราะห์ข อมูลความพึงพอใจของ

อาจารย์ผู สอนแนะน าเนื้อหาเรื่องการวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  วิธีการจัดการเรียนการสอน
การใชเทคโนโลยีสังคมเครื่องมือออนไลน ในระบบ 
Google Classroom แ ล ะ ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

สัปดาห์ที่ 1 

อาจารย์ผูสอนอธิบายและใหนักศึกษาฝกปฏิบัติลง
ชื่อเข าใช ในระบบ Google Classroom จากนั้น 
อาจารย์ผูสอนก าหนดเนื้อหาความรูและตั้งประเด็น
ค าถามเรื่อง การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน โดย
ใหนักศึกษาสืบคนหาขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่
ก าหนดไว นักศึกษาเขาไปตอบค าถาม สรางกลมุเพื่อ
ก าหนดเวลา 

สัปดาห์ที่ 2 

นักศึกษาไดศึกษาเนื้อหาเอกสารประกอบการสอน
และสื่อมัลติมิเดีย ที่อาจารย์ผูสอนแชรไวใน ระบบ 
Google Classroom และคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม
ในระบบออนไลน สงขอมูลแลกเปลี่ยนภายในกลุ
มจากนั้นนักศึกษาฝกการสืบคนหาจากฐานขอมู
ลการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การสรางฐานข
อมูลด วยโปรแกรม Google Drive , Docs, Site, 
Sheet การสรางสรรคผลงาน และการเผยแพรความ
รูผลงาน ในอินเทอร เน็ตจากโจทยสถานการณที่
อาจารย์ผูสอนก าหนดก าหนดไว นักศึกษาเขาไป
ตอบค าถาม สรางกลุมเพื่อก าหนดเวลา 

อาจารย์ผูสอนสรุปเนื้อหาและประเด็นส าคัญของ
เนื้อหา นักศึกษาร วมอภิปรายกลุ มแสดงความ
คิดเห็นเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอสงสัยแล
วท าการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
พร อมทั้ งท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ 
นักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนผานการใช้ Google 
Classroom จ า ก นั้ น ผู ส อ น น า ข อ มู ล ทั้ ง ห ม ด 
ไปวิเคราะหผลตอไป 

สัปดาห์ที่ 3 

สัปดาห์ที่ 4 
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นักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนสอนผานการใช้ 
Google Classroom 

4. ผลการวิจัย
         การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ 
พึงพอใจของนักศึกษา ตอการจัดการเรียนการสอนผาน
ก า ร ใ ช้  Google Classroom ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน จากผล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน ผ านการใช Google Classroom 
พบวา กอนเรียนนักศึกษามีคะแนน เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 
42.11 และหลังเรียน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
โดยคิดเปนรอยละ 59.90 จากขอมูลพบวานักศึกษา 
ไดคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกคนและ
เมื่อน าไปทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิติ t-test พบวาผล
การเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน มีความแตกตางอยาง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

          การศึ กษาความพึ งพอใจของนักศึ กษาต อ 
การจัดการเรียนการสอนสอนผ านการใช้ Google 
Classroom ผลการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2   แสดงความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ    
 จัดการเรียนการสอนผานการใช้ 
 Google Classroom 

จากตารางที่ 1 พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนการสอน ผาน Google Classroom  อยูใน
ระดับมากที่สุด  (X=̄4.52 , SD =0.67) เมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ มากที่สุด 
3 ล าดับแรก ไดแก กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนฝกการคิด 
วิเคราะห การใชความคิดเพื่อหาเหตุผลและความคิดริเริ่ม
สร างสรรค (X ̄=4.64 , SD =0.52) รองลงมา คือการ 
สรางบรรยากาศสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู (X=̄4.62 , 
SD =0.53) และ เครื่องมือ/สื่ออุปกรณประกอบการเรียนรู
มีความเหมาะสมทันสมัย (X=̄4.56 , SD =0.49) เปนตน 
และขอที่มีค าเฉลี่ยความพึงพอใจน อยที่สุด 3 ล าดับ 
สุดทาย ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรู มีระยะเวลา 
ที่ เหมาะสม (X ̄=4.40 , SD =0.53)  การ เป ดโอกาส 
ให้นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและมีความสามารถ 
ในการท างานรวมกับผู อื่น (X ̄=4.43 , SD =0.53) และ 
กิ จกร รมกา ร เ รี ย นรู ส ามารถน าค วามรู ไ ป ใ ช ใน
ชีวิตประจ าวันได (X=̄4.44 , SD =0.50)  
       ส าหรับขอเสนอแนะอื่นๆ จากการวัดความพึงพอใจ
ของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญรูสึกวาการเรียน
การสอนเขาใจงาย เรียนแลวสนุกไมเครียด ไดปฏิบัติจริง
ในการสืบคนฐานขอมูลการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
โดยใชงาน Google Sites และการเผยแพรความรูผลงาน
ในอินเทอรเน็ต อยากใหมีการน าไปใชกับรายวิชาอื่นๆ 
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และนักศึกษาอีกสวนหนึ่งรูสึกชอบและสนใจในเนื้อหา 
การเรียนมากขึ้นอีกทั้งยังมีการน าเสนอสื่อการสอนที่
หลากหลายผาน Google Classroom เชน การใสเนื้อหา 
บท เรี ยน  วิ ดี โ อ  หรื อสื่ อมั ลติ มิ เ ดี ยจาก  Youtube  
การมอบหมายงานและก าหนดวันสง รายงาน นักศึกษา
สามารถสงงานไดทันทีผานทางออนไลนไดอยางสะดวก
รวดเร็ว 

5. อภิปรายผลการวิจัย
         ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของ
นักศึกษาต อการจัดการเรียนการสอนผ าน  Google 
Classroom รายวิชาวิ เคราะห์รายงานทางการเ งิน 
อภิปรายผลไดดังนี้ 1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
วิ เคราะห์รายงานทางการเ งินผ านการใช Google 
Classroom การจัดการเรียนการสอนผานการใช Google 
Classroom มีสวนชวยกระตุนใหนักศึกษามีความสนใจ
ศึกษาคนควาดวยตนเอง และสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนา
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบคนสาระ
ความรู การเข าถึงความรู การเก็บรวบรวมและการ
สังเคราะหความรูจนเกิดเปนองคความรูของตนเอง น าไป
สกูารสรางสรรค 
ผลงานใหมีคุณภาพ และเผยแพรผลงานสูสาธารณชน 
ส งผลให การจัดการ เรี ยนรู บรรลุจุดมุ งหมายและ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 
ของ ศันสนีย เลี้ยงพานิชย (2555) การศึกษาผลสัมฤทธิ์
และความพึงพอใจจากการใช เว็บเครือข ายสังคม 
เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน พบวา การใช
เว็บเครือขาย สังคมคอมพิวเตอรสามารถพัฒนาการเรียนรู
รวมกันระหวางผูสอนและผูเรียนไดดี โดยใชระบบอินเทอรเน็ต
และบริการบนอินเทอร เน็ตเปนตัวชวย ท าใหผู สอน
สามารถใหขอมูล ใหค าปรึกษาและติดตามการสงงาน 
ของผู เรียนไดอีกทั้งผู เรียนสามารถแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็นกับผูสอนได ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตาม
อัธยาศัยสงผลใหผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษา
หลังเรียนโดยใชเว็บเครือขาย 
สังคมเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
และ งานวิจัยของ Shaharanee, I.N., Jamil, M.J., & Rodzi, 
S. S. (2016) ศึกษาการใช Google Classroom เปนเครื่องมือ

ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning พบวา
การใช Google Classroom เปนเครื่องมือชวยสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และเพิ่ม
ศักยภาพของกระบวนการเรียนรูที่มีอยู เดิมไปสู แหล ง 
ความรูรูปแบบใหมที่ยังคงเนนการปลูกฝง 
และสงเสริมนิสัยการเรียนรูนอกหองเรียนสามารถเรียนรู
ไดทุกที่ทุกเวลา สงเสริมใหผูเรียนมีความสนใจใฝเรียนรู 
สิ่งใหม สรางประสบการณที่แปลกใหมเกิดความคิดสรางสรรค
และมีส วนร วมในการเรียนรู เ รื่ องที่ สอดคล องกับ
ความสามารถและความตองการของตนเองไดเพิ่มมากขึ้น 
จึงเปนมิติใหม ทางดานสื่อการศึกษา สนับสนุนสภาพแวดลอม 
การเร ียนร ู แบบด ิจ ิตอลได เป นอย างด ี ส งผลให  
นักศ ึกษาส วนใหญ มีความพึงพอใจอยู ในระดับมาก 
ในการใช Google Classroom เปนเครื่องมือในกิจกรรม
การเ ร ียนการสอน และม ีผลส ัมฤทธิ ์ในการ เร ียน 
สูงกว ากอนเรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
และงานวิจัยของ Iftakha, S. (2016).  ศึกษาประสิทธิผล
การ ใช งานของGoogle Classroom พบว า การน า 
เทค โน โ ลยีGoogle Classroom เ ป นส วนหนึ่ ง ขอ ง 
Google Apps for Education จึง เปนเครื่องมือที่ส าคัญ
เข ามามีส วนร วมกับผู สอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤิทธิ์ทาง 
การเรียนการสอนใหสูงขึ้นและ สงเสริมการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรูที่ เนนผูเรียน
เปนส าคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพและ
ความถนัดของแตละบุคคล และเตรียมพรอมสูการท างาน
ในอนาคตแหงการเปนพลเมืองยุคดิจิทัลที่มีศักยภาพ 
ตอไป       
           ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียน 
การสอนผาน Google Classroom   ผลการศึกษานักศึกษา
มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนผาน Google 
Classroom อยูในระดับมากที่สุด เพราะการจัดการเรียน
การสอนผ าน Google Classroom เปนการผสมผสาน
เทคโนโลยีเขากับการเรียนการสอนอยาง เหมาะสม โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร เน็ตเปนสื่อกลางที่มีปฏิสัมพันธกัน 
ผานเครือขายออนไลนระหวางผูสอนและผูเรียน ผูเรียนกับ 
ผู เรียนและผู เรียนกับกลุ มการเรียนรู ที่ช วยส งเสริม 
ใหนักศึกษามีความสามารถในการท างานร วมกับผู อื่น 
สามารถศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงความรูขอมูล 
ที่ทันสมัย ไดฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณในการคิด 
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วิเคราะหเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก 
ในกลุมและเปนการเรียนรูที่สามารถเขาถึงเครื่องมือและ
เนื้อหาไดจากทุกท่ีทุกเวลาไมวาจะเปนในช้ันเรียน หรืออยู
ที่บานในสภาพแวดลอมการเรียนรูที่คุนเคยและปลอดภัย 
สามารถเช่ือมตอระบบเครือขายอินเตอรเน็ต สอดคลองกับ
งานวิจัยของ เสมา สอนประสม (2559) ศึกษาความพึงพอใจ
ในการใชคลาสรูมส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
พบว า การจ ัดก าร เ ร ีย นการสอน โดย ใช Google 
Classroom เปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชสื่อ
และกิจกรรมที่หลากหลาย ชวยดึงดูดความสนใจ ผูเรียน
ไดเรียนรูจากการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนอื่น  ๆ 
ทั้งในและนอกช้ันเรียน มีช องทางในการเข าถึงและ 
ท าความรูจักซึ่งกันและกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสาระความรูตาง  ๆ ทั้งในลักษณะรายบุคคล
และรายกลุมและชวยใหการปฏิบัติงานกลุมสามารถเปนไป
ไดโดยงายและรวดเร็วโดยไมจ ากัดในเรื่องของเวลาและ
สถานที่สงผลใหความพึงพอใจของผู เรียนที่มีตอระบบ 
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช Google Classroom 
เปนเครื่องมืออยู ในระดับมากที่สุด และงานวิจัยของ 
Jakkaew, P., & Hemrungrote, S. (2017). ศึกษาการรับรู
ผลของการใช Google Classroom: กรณีศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน พบวา การจัดการเรียน 
การสอน ออนไลน ด วยการใช Google Classroom 
เปนเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูง นักศึกษา
ที่ไดรับการเรียนและการสอนมีการใช ความสามารถ 
ของตัวเอง อยางเต็มที่และไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
สงผลใหนักศึกษามีความพึงพอใจในการ จัดการเรียน 
การสอนออนไลน ด วยการ ใช Google Classroom 
อยูในระดับมากที่สุด และตอบสนองความตองการของ 
ผู เรียนในยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด  และ
งานวิจัยของ Shaharanee, I.N., Jamil, M.J., & Rodzi, 
S. S. (2015)  ศึ ก ษ า ก า ร  ใ ช เ ทค โ น โ ล ยี  Google 
Classroom เป นเครื่องมือส าหรับการเรียนการสอน 
พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในการใช เทคโนโลยี 
Google Classroom เป นเครื่องมือส าหรับการเรียน 
การสอนอยู ในระดับมากที่สุด เนื่องจากเปนลักษณะ 
การน าเทคโนโลยีรวมสมัยมาเปนเครื่องมือชวยในการ 
สงเสริมกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียนใน สภาพแวดลอม
ที่เสมือนจริง ตอบสนองความตองการในการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง โดยใชการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบสังคม
ออนไลน   

6.ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยครั้งนี้ นักศึกษาไดรับการพัฒนา

ทักษะการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน โดยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง
จากแหลงความรู ขอมูลที่ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหมโดยใชการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบสังคมออนไลน 
สงเสริมการเรียนรู แบบท างานรวมกันไดทุกที่ทุกเวลา 
ส งผลให การจัดการเรียนรู บรรลุจุดมุ งหมายและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถน าไปประยุกตใชใน
การจัดการเรียนการสอนของ นักศึกษาในรายวิชาอื่น  ๆ 
ตอไป       

2. ผู วิจัยน าผลการวิจัยที่ ได มาประกอบการ
วางแผนในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์รายงาน
ทางการเงิน โดยการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 
ผสมผสานเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะการเรียนรู ในรายวิชาวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
ที่ส าคัญและจ าเปนส าหรับนักศึกษาการบัญชี 
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การศึกษาการจัดท าบัญชีและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการบัญชีของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดบึงกาฬ 

 Study of Accounting Knowledge of SME’s Enterprise in Buengkan Province  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดท า
บัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในจังหวัดบึงกาฬ 2) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลการบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดบึงกาฬ สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า จากวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการส านักงาน
บัญช ีความรู้ของพนักงานบัญชีของกิจการ ส่วนใหญ่ระดับ
ปริญญาตรี จัดท าบัญชี ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
กิจการส่วนใหญ่มีการจัดท า งบการเ งินเป็นรายปี
นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ 
กับข้อมูลบัญชีประเภทรายได้ และมีการใช้ข้อมูลทางบัญชี
ประเภทรายงานการรับและจ่ายเงินสดในการบริหารงาน 
วัตถุประสงค์ในการจัดท าบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพื่อทราบถึงความมั่นคง 
ประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการบัญชี พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการบัญชี
โดยรวมในระดับมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้
ความเข้าใจมากท่ีสุดคือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท า
บัญชีคือผู้ท าบัญชี (นักบัญชี) ส่วนปัญหาอุปสรรคที่พบใน
การจัดท าข้อมูลทางบัญชีของกิจการ คือ ประเด็นปัญหา
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าบัญชีสูง พบปัญหาอยู่ในระดับมาก 
ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ค าส าคัญ : การจัดท าบัญชี, ข้อมูลทางการบัญชี, วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study 
the accounting of entrepreneurs of small and 
medium enterprises in BuengKan Province, 2) to 
study an information and understanding about 
accounting data of entrepreneurs of small and 
medium enterprises in BuengKan Province. The 
statistics that used in the research were 
percentage, mean, and standard deviation. 

   The analysis result of accounting information 
was found that most of the respondents used the 
service of accounting office. Knowledge of 
accounting staffs of most businesses was at the 
bachelor's degree level in accounting. The 
account was conducted  by using an accounting 
software package. Most businesses had annual 
financial statements. Additionally, most of the 
respondents paid attention to income account 
data. Moreover, the accounting data such as cash 
receipt and payment report were used in the 
administration. Accounting objectives overall 
were at a high level with the stability, liquidity, 
ability to pay the debt of the enterprise. Overall, 
the benefits were moderate to be used as a tool 
in planning and decision making of the business.   
 The analysis result of information and 
understanding of accounting data showed that 
the respondents had a high level of 
understanding and information about accounting 
data. The respondents who understand the most 
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were accountants. The obstacles and problems 
encountered in the preparation of the business's 
accounting information were the high costs of 
accounting. 

Keywords : bookkeeping, accounting information, 
small and medium enterprises. 

1. บทน า
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and

Medium Enterprise :SMEs) มีบทบาทส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจในหลาย ๆ ทั้งทางด้านการผลิต การจ้างงาน 
การลงทุน และการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
เนื่องจาก ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ส่วนใหญ่มักมี
ขนาดเล็กในช่วงแรก ก่อนที่จะขยายธุรกิจให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
(นฏา และคณะ, 2564) ธุรกิจ SMEs ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาด
กลาง (medium business) และธุรกิจขนาดย่อม (small 
business) นั้น เปิดกว้างแก่คนไทยทุกคนในทุกพื้นที่  
ทุกจังหวัด ซึ่งพบว่ามีการก่อตั้งของธุรกิจอยู่เป็นจ านวนมาก 
(สุวินัย, 2561) จังหวัดบึงกาฬถือได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่ง 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคสี่
ในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อมในภูมิภาค วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ให้ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
ประกอบการ (สมชัย, 2563) 
 ปัจจุบันการด าเนินงานที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) มีเป็นจานวนมาก และการบริหารงาน
ของกิจการต้องมีความคล่องตัว มีความเป็นอิสระ และมี
ต้นทุนการด าเนินงานต่ ากว่าธุรกิจขนาดใหญ่ จึงมีบทบาท
ส าคัญในระบบเศรษฐกิจ  ไม่ ว่ าจะเป็นการพัฒนา
ความสามารถ ในการประกอบการ การระดมทุน การจ้าง
งาน การกระจายอ านาจทางเศรษฐกิจ และการจัดหา
บริการและสิ่งต่าง ๆ ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ 
 ในปัจจุบันธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
จังหวัดบึงกาฬ ยังประสบกับปัญหาและข้อจ ากัดใน 
การประกอบธุรกิจหลายประการไม่วาจะเป็นปัญหา 
ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร  ด้ า น ก า ร ต ล า ด  ด้ า น แ ร ง ง า น 
ด้านเทคโนโลยีการผลิต  รวมถึงการเ งินและบัญชี  
โดยเฉพาะปัญหาทางด้านบัญชียังมีการจัดท าบัญชี 
ที่ ไ ม่สมบูรณ์  และไม่ สามารถน าตั ว เลขที่่ ได้ มา ใ ช้ 
ในการวางแผนและตัดสินใจ (อภิญญา, 2556) ในปจจุบัน
สภาพแวดลอมทางธุรกิจมีการแขงขันกันอย่างรุนแรง 

ดังนั้นข้อมูลทางการบัญชีจึงมีความส าคัญตอการบริหาร
งานตาง  ๆ โดยข้อมูลทางการบัญชีที่ผู้ประกอบการ 
น ามาใชเพื่อบริหารงาน การให้ความส าคัญกับการจัดท า
บัญชีที่มีมาตรฐาน จะท าให้องค์กรนั้นๆ ประสบกับ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ  สามารถบริหาร
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จ าเป็นบางอย่างออกได้สามารถ
บริหารก าไรได้มากข้ึน (กนกวรรณ, 2554) 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาการจัดท าบัญชี
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการบัญชีของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในจังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้เพื่อทราบถึงการจัดท าบัญชีของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ผู้ประกอบการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดบึงกาฬ 
2. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการ

บัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในจังหวัดบึงกาฬ  

3. กรอบแนวคิดการวิจัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 
 

ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลการบญัชี

ของ
ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด

ย่อม
ในจังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
-เพศ 
-อายุ 
-ระดับการศึกษา 
-ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
-ลักษณะของกิจการ 
-ประเภทของกิจการ 
-ระยะเวลาการด าเนินงานของกิจการ 
-มูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(ไมร่วม
ที่ดิน)ของกิจการ 
-จ านวนของพนักงาน 

การจัดท าบัญชี 
- ลักษณะการจัดท าบญัชี 
-วัตถุประสงค์ของการจดัท าบัญช ี
- ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อ 
- ประโยชน์ของการจัดท าบัญชี 
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1. ประชากร ทีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดบึงกาฬ จ านวน 191 แห่ง
(ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดบึงกาฬ  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2563) 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการ
ที่เป็นเจ้าของกิจการ จ านวน 117 แห่ง เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 
ข้อมูลการจัดท าบัญชี ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ส่วนที ่3 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการ
บัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม  ส่วนที่  4 ข้อมูล เกี่ ยวกับปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชี  

 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1) ศึกษาเอกสารข้อมูลจาก บทความ วิทยานิพนธ์

เอกสารวิชาการ วารสาร หนังสือ ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
ที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตเนื้อหาของ
แบบสอบถาม  2) น าแบบสอบถาม เสนอผู้เช่ียวชาญ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  
3) น าแบบสอบถามที่  ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
จากค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ไปทดลองใช้ (Try-out) 
กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จ านวน 30 แห่ง 4) น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์น าไป
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป 

วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) 
และการทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม เพื่อน ามาปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความ
ชัดเจนและเหมาะสม ดังนี ้

การทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัย 
ได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจั ย 
ด้วยการน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นไปให้
ผู้เช่ียวชาญท าการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity)จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะ 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่ต้องการวัด (ลัดดาวัลย์ 
และอัจฉรา, 2545) 

 การทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัย 
ท าการวัดความเช่ือมั่น หรือความสอดคล้องภายในด้วยค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ด้วยการน าแบบสอบถามที่ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะนา ของผู้เช่ียวชาญไปทดลอง 
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัย โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า α ตั้งแต่ 0.70 
ขึ้นไป ถือว่า ข้อค าถามมีความเช่ือมั่น (ลัดดาวัลย์ และ
อัจฉรา, 2545) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างพร้อมตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  2) จัดส่ง
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ด้ ว ย ต น เ อ ง ใ ห้ กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
3) แบบสอบถามที่สามารถน ามาวิเคราะข้อมูลได้จ านวน
108 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92 4) เมื่อได้รับแบบสอบถาม
ตอบกลับแล้วน ามาส ารวจความครบถ้วนในเนื้อหาที่ตอบ
แบบสอบถาม  5) น าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบทดสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

4. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี

ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามการจัดท าบัญชีของกิจการ 

การจัดท าบัญชีของ
กิจการ 

จ านวน 
(คน)  

ร้อยละ 

ใช้บริการส านักงาน
บัญช ี

71 65.74 

จัดท าบัญชีเอง 13 12.04 
ทั้งจัดท าบัญชีเองและ
ใช้บริการส านักงาน
บัญช ี

24 22.22 

รวม 108 100 

 จากตารางที่ 1 พบวา ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่ 
มีการใชบริการส านักงานบัญชีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
65.74 รองลงมาทั้งจัดท าบัญชีและใชบริการส านักงาน
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บัญชีคิดเป็นร้อยละ 22.22 และจัดท าบัญชีเองคิดเป็นร้อยละ 
12.04 
 
ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   จ าแนกตามวิธีการจัดท าบัญชีของกิจการ 
 

การจัดท าบัญชีของ
กิจการ 

จ านวน 
(คน)  

ร้อยละ 

จัดท าด้วยระบบมือ 12 11.10 
ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางการบัญชี   

64 59.30 

ใช้คอมพิวเตอร์แต่ไม่ใช่
โปรแกรมส าเร็จรูป 

32 29.60 

รวม 108 100 
        
      จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จัดท าบัญชีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมาก
ที่ สุ ด  คิ ด เป็ นร้ อยละ  59.30 รองลงมา เป็ นการ ใ ช้
คอมพิวเตอร์แต่ไม่ใช่โปรแกรมส าเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 
29.60 และจัดท าด้วยระบบมือคิดเป็นร้อยละ 11.10 
 
ตารางที ่3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   จ าแนกตามการจัดท างบการเงิน 
 

การจัดท างบการเงิน
ของกิจการ 

จ านวน 
(คน)  

ร้อยละ 

รายป ี 58 53.70 
รายไตรมาส 16 14.80 
รายเดือน 34 31.50 

รวม 108 100 
           
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี
การจัดท างบการเงินรายปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.70 
รองลงมาส่วนใหญ่มีการจัดท างบการเงินเป็นรายเดือน คิด
เป็น ร้อยละ 31.50 และรายไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 
14.80 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่4 ค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ของการจัดท าบัญชี 
   ของกิจการผู้ตอบ แบบสอบถาม 
 

วัตถุประสงค์การจัดท า
ข้อมูลทางการบัญช ี

ระดับความคิดเห็น 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

 
แปลผล 

1. เพื่อใช้ประกอบการขอ
สินเช่ือของสถาบันการเงิน  

3.97 
 

มาก 

2. เพื่อทราบกระแสเงินสด
ของกิจการ 

4.06 
 

มาก 

3. เพื่อทราบถึงความ
มั่นคง สภาพคล่อง
ความสามารถในการช าระ
หนี้ของกิจการ 

4.18 
 

มาก 

4. เพื่อทราบผลการ
ด าเนินงานของกิจการ 

3.97 
 

มาก 

5. เพื่อใช้ในการ
ประเมินผลความสามารถ
ของผู้บริหาร 

4.10 มาก 

6. เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของกฎหมาย 

4.06 มาก 

7. เพื่อใช้ประกอบการเสีย
ภาษีเงินได้และ
ภาษีมูลคา่เพิ่ม 

4.10 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.06 มาก 
 
      จากตารางที่ 4 พบวา ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจัดท าบัญชี
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก (ค าเฉลี่ย  4.06) โดยมีวัตถุ 
ประสงคของการจัดท าบัญชีเรียงตามล าดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปน้อยสามล าดับ ดังนี้ เพื่อทราบถึงความมั่นคง 
สภาพคล่องความสามารถในการช าระหนี้ของกิจการอยู่ใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.18) รองลงมาคือเพื่อใช้ในการ
ประเมินผลความสามารถของผู้บริหาร  และเพื่อใช้
ประกอบการเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในระดับ
มาก  (คาเฉลี่ย 4.10) เพื่อทราบกระแสเงินสดของกิจการ
และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย อยู่ในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.06) 
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ตารางที ่5 ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้ตอบ 
แบบสอบถามต่อประโยชน์ของการจัดท าบัญชี 
ของกิจการ 

ประโยชน์การจัดท าข้อมลูทางการ
บัญช ี

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน 

4.06 มาก 

2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการ
วางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ 

4.09 มาก 

3. เพื่อใช้ในการวางแผนควบคุมก าไร 4.06 มาก 

4. เพื่อใช้ในการหาแหล่งเงินทุน 3.99 มาก 

5. เพื่อให้มีระบบควบคุมภายในทีด่ี
เป็นการป้องกันการทุจรติและความ
ผิดพลาด 

3.99 มาก 

6. เพื่อใช้วางแผนภาษีในการเสียภาษี
อย่างถูกต้องและประหยัด 

3.96 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.03 มาก 

        จากตารางที่  5 พบว า ผู้ ตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญ่เห็นประโยชน ของการจัดท าบัญชีโดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 4.03) โดยมีความคิดเห็น 
ต อประโยชน ของการจัดท าบัญชีของกิจการ เรี ยง
ตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับ ดังนี ้เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ 
อยู่ในระดับมาก  
(ค าเฉลี่ย 4.09) รองลงมาคือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัด
ความส าเร็จในการด าเนินงานและเพื่อใช้ในการวางแผน
ควบคุมก าไร อยู่ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.06) เพื่อใช้ใน
การหาแหล่งเงินทุนและเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี
เป็นการป้องกันการทุจริตและความผิดพลาด อยู่ในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 3.99) 

ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชี 
ตารางที ่6 จ านวนและร้อยละความรู้เกี่ยวกับข้อมูล 

ทางการบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล
ทางการบัญชี 

ตอบ
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ไม่
แน่ใจ 

ร้อย
ละ 

1. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการจัดท าบัญชีคือ
ผู้ท าบัญชี )นักบัญชี(  

90 
83.33 

13 
12.03 

5 
4.64 

108 
100 

2. คุณวุฒิขั้นต่ าของผู้ที่
เป็นผู้ท าบัญชีต้องส าเรจ็
การศึกษาระดับ ปวช .
ด้านบัญช ี

88 
81.48 

14 
12.96 

6 
5.56 

108 

100 

3. งวดบัญชีของการ
จัดท าบัญชีต้องปิดบญัชี
ทุกรอบ 12 เดือน  

84 
77.78 

20 
18.52 

4 
3.70 

108 
100 

4. การเก็บรักษาบัญชี
และเอกสาประกอบการ
ลงบัญชีไว้ในสถาน
ประกอบการต้องเก็บ
รักษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

67 
62.04 

39 
36.11 

2 
1.85 

108 
100 

5. กิจการต้องปิดบัญชี
และน าส่งงบการเงิน
ภายใน 5 เดือน แก่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า 

72 
66.67 

33 
30.56 

3 
2.78 

108 
100 

รวม 
401 

74.26 
119 

22.04 
20 

3.70 
540 
100 

        จากตารางที่ 6 พบวา ผลจากแบบสอบถามพบวา
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรูเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.26 โดยมีความ
รู เกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชีโดยเรียงล าดับจากมาก 
ไปหาน้อยสามล าดับ ดังนี้  คือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการจัดท าบัญชีคือผู้ท าบัญชี (นักบัญชี) คิดเป็นร้อยละ 
83.33 รองลงมา คุณวุฒิขั้นต่ าของผู้ที่เป็นผู้ท าบัญชีต้อง
ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านบัญชี คิดเป็นร้อยละ 
81.48 และงวดบัญชีของการจัดท าบัญชีต้องปิดบัญชี 
ทุกรอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 77.78  
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5. สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่ใช้บริการส านักงานบัญชี 
ความรู้ของพนักงานบัญชีของกิจการส่วนใหญ่ระดับ
ปริญญาตรี วิธีการจัดท าบัญชี ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี กิจการสวนใหญ่มีการจัดท างบการเงินเป็น
รายป  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าบัญชี 
 ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่เห็นวาวัตถุประสงค 
ในการจัดท าบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.06) โดยมีวัตถุประสงคของการจัดท าบัญชีเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ ดังนี้ เพื่อทราบถึงความมั่นคง 
สภาพคล่องความสามารถในการช าระหนี้ของกิจการ 
อยู่ ในระดับมาก (ค าเฉลี่ย 4.18) รองลงมาคือเพื่อใช้ 
ในการประเมินผลความสามารถของผู้บริหาร และเพื่อใช้
ประกอบการเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.10) เพื่อทราบกระแสเงินสดของกิจการ
และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย อยู่ในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.06) 

ประโยชน์ของการจัดท าบัญชี  
ผู้ตอบแบบสอบถามส วนใหญ่เห็นประโยชน ของ 

การจัดท าบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 
4.03) โดยมีความคิดเห็นตอประโยชนของการจัดท าบัญชี
ของกิจการเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
สามอันดับ ดังนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผน
และตัดสินใจของธุรกิจ อยู่ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.09) 
รองลงมาคือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จในการ
ด าเนินงานและเพื่อใช้ในการวางแผนควบคุมก าไร อยู่ใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.06) เพื่อใช้ในการหาแหล่งเงินทุน
และเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีเป็นการป้องกันการ
ทุจริตและความผิดพลาด อยู่ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.99) 

ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชี 
  ผลจากแบบสอบถามพบว าผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความรูเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 74.26 โดยมีความรู เกี่ยวกับข้อมูล
ทางการบัญชีโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับ 
ดังนี้  คือ ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีคือ 
ผู้ท าบัญชี (นักบัญชี) คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมา 
คุณวุฒิขั้นต่ าของผู้ที่เป็นผู้ท าบัญชีต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. ด้านบัญชี คิดเป็นร้อยละ 81.48 และงวด

บัญชีของการจัดท าบัญชีต้องปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 77.78 

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องการศึกษาการจัดท าบัญชีและ

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดบึงกาฬ เกี่ยวกับ 
ขอมูลการจัดท าบัญชีพบวา 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่มีการใช้ข้อมูลของ
ส านักงานบัญชีมากที่สุด ส่วนใหญ่จัดท าบัญชีด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี มีการจัดท างบการเงิน
รายปี มีการใช้ข้อทูลทางบัญชีในการบริหารงาน รายงาน
การรับจ่ายเงินสดมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์การจัดท า
ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อ เพื่อทราบถึงความมั่นคง สภาพ
คล่องความสามารถในการช าระหนี้ของกิจการ ทั้งนี้เพราะ
การจัดท าบัญชีท าให้ทราบถึงรายรับ รายจ่ายและภาวะ
หนี้สิน น าไปสู่การควบคุมวินิจฉัยทางการเงินของตนเอง 
สอดค ล อ งกั บ  ง า นวิ จั ย ข อ ง เ อก ณ ร งค์  ( 2 56 1 ) 
ได้ ท า การศึ กษาปั จจั ยที ส่ ง ผลต่ อพฤติ ก ร รมและ 
แนวทางการส่งเสริมการจัดท าบัญชี รายรับ รายจ่าย 
ในครัวเรือนของคนท างานในเขตบางกะปิ  จั งหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า  ปัจจัยภายในท่ีส่งผลต่อ 
พฤติกรรมการจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน 
คือ การเห็นประโยชน์จากการจัดท าบัญชี ท าให้ทราบถึง
รายรับ รายจ่ายและภาระหนี้สิน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ 
ช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ  น าไปสู่ 
การควบคุมวินัยทางการเงินของตนเอง สอดคล้องกับ
งานวิจัย  ของศิริ รัตน์  (2556) ได้ศึกษาเรื่องการใช้
ประโยชน์จ ากงบการ เ งิน เพื่ อการบริ หารกิ จการ 
ของผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี พบวา ผู้ประกอบการส่วนมากมีวัตถุประสงค์
จากการการจัดท าข้อมูลทางการบัญชีโดยเห็นประโยชน์
จากงบการเงิน ใช้ประโยชน์จากงบการเงินเพื่อการ
วางแผนและควบคุมการท างานประจ าในแต่ละวันเพื่อให้
ทราบถึงความมั่นคงสภาพคล่องความสามารถในการช าระ
หนี้ของกิจการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของกิจการ 
(ศิริรัตน์, 2555) 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่ มีความรู เกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ
ผู้ประกอบการมีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ประโยชน์
ในด้านการด าเนินงาน ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับผู้ที่มี
ความรับผิดชอบในการจัดท าบัญชีคือผู้ท าบัญชี เนื่องจาก
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กิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการ
ขย า ยตั ว ห รื อ เ ติ บ โ ต ที่ ค่ อ นข้ า ง ร ว ด เ ร็ ว   ท า ใ ห้
ผู้ประกอบการจะให้ความส าคัญกับข้อมูลทางการบัญชี
เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของปวริศา (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การใช้ประโยชน์
ของข้อมูลในรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีการน าข้อมูลในรายงานทางการเงินไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน การท าก าไร วางแผนด้านภาษีอากร สภาพคล่อง
ของกิจการวางแผนค่าใช้จ่ายของกิจการ (ปวริศา, 2561) 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณณิชากร (2563) ได้ศึกษา 
การจัดท าบัญชีและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการ
บัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอ าเภอเมืองนครราชสีมา พบว่า ผู้บริหารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลต่อความต้องการพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีมากท่ีสุด 
การจัดท าบัญชีช่วยให้กิจการสามารถลดต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายลงได้ สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารธุรกิจ 
(ณณิชากร, 2563) 

7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
1. ปัญหาของการจัดท าบัญชีสวนใหญ่คือคาใชจ่าย

ในการจัดท าบัญชีสูง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวของควรมี 
การใหบริการอบรมพัฒนาความรู แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และส่งเสริมหรือแนะน า 
ใหความรูแกผู้ประกอบการ  เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางการ
บัญชีในการบริหารงาน เพื่อจะได้น าข้อมูลทางบัญชีไปใช้
ในการบริหารงานของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการศึกษาครั้งตอไปควรท าการศึกษาในเขตพื้นที่
อื่นๆ เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้การจัดท าบัญชีธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) สร้างชุด
กิจกรรมการสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่าง
ปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้
ชุดกิจกรรมการสอน เรื่องการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่าง
ปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ)  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ต่อการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การใช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 15 คน 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เนื่องจากเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบจัดการเรียน 
การสอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การสอน เรื่องการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการ

ค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที  ่2 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.20 /82.04 
ปรากฏว่ ามี ประสิ ทธิ ภ าพสู ง กว่ า เ กณฑ์ ก าหนด ไว้  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการสอน เรื่องการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่าง
ปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี 2 
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญที่ .05  3) ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม 
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัลอย่างปลอดภัย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้านอยู่ที่ 4.21 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ท่ีค่า 0.43 

ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, 
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการสอน, ความพึงพอใจ 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to create 
the effective teaching activities series on safety use 
technology in the digital age for science and 
technology department (computational science) 
for grade 2  students  according to criteria 80 / 80,  
2) to compare the student’s achievements of
before and after learning by use teaching activities 
series on safety use technology in the digital age for 
science and technology department 
(computational science)  3) to study students' 
satisfaction to the  teaching activities  series on  
safety use technology in the digital age for science 
and technology department  (computational 
science) . Sample was 15 grade 2  students  of 
Donsak MunicipalIty1 School (Wat Thong Ao) in the 
second semester of academic year 2020 by 
purposive sampling using.  
The results showed that 1) the teaching activities  
series on safety use technology in the digital age for 
science and technology department 
(computational science) for  grade 2 students was  
more effective than standard criteria (E1/E2) of 
85.20 /82.04. 2) the student’s achievements after 
learning was higher than before learning  by use 
teaching activities  series on safety use technology 
in the digital age for science and technology 
department  (computational science) 3) the 
students' satisfaction to the  teaching activities  
series on  safety use technology in the digital age 
for science and technology department  
(computational science) grade 2 students at Donsak 
MunicipalIty School 1 (Wat Thong Ao) was at high 
level with  4.21 of overall average of and 0.43 of a 
standard deviation. 

Keywords : a series of teaching activities on, 
achievements, efficiency of teaching activities, 
Satisfaction 

1.บทน า 
 วิทยาการค านวณนั้นมีความส าคัญต่อการพัฒนา
ความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบท า
ให้สามารถคาดการณ์วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้วิทยาการค านวณยังช่วย
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 
มีความสุข (รุ่งนภา นุตรวงศ์, 2553) 
 ดังนั้นครูผู้สอนและผู้ที่ เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นที่จะต้อง
ช่วยกันหาทางแก้ไขปรับปรุงนักเรียน ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
อย่างเร่งด่วน วิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ 
ให้ได้ผลดี ครูจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาส 
ฝึกปฏิบัติ ปัญหาด้วยตนเองภายใต้เง่ือนไขต่างๆ ที่โจทย์
ก าหนด ซึ่งนอกจากเป็นการพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณแล้วยังเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ให้กับ
นักเรียนอีกด้วย 
 โ ร ง เ รี ยน เทศบาล เมื อ งดอนสัก  1 (วัดท้อ งอ่ าว ) 
เป็นโรงเรียนหนึ่งสังกัดเทศบาลเมืองดอนสัก  การเรียน 
การสอนตั้งแต่ ระดับช้ันอนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกลุ่ม
สาระหนึ่งใน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ก าหนดในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ในการจัดกระบวน 
การเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา 
ในปัจจุบันพบว่า ยังไม่ประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์ 
ของหลักสูตร จะเห็นได้ว่าจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ 
ได้สอดคล้องงานวิจัยของ สลิตา รินสิร (2558) ในเรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีครูยังขาด 
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ความรู้ความสามารถและทักษะกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งผลต่อความรู้ 
ความเข้าใจของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง สอดคล้องงานวิจัยของปราณี  จงอนุรักษ์ 
(2560) ใน เรื่ อ ง  ชุดกิ จกรรมการ เรี ยนรู้ / ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจตคติต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนการสอน 
ที่ ส ามารถจะ ช่วยกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ยน เกิ ดผลสั มฤทธิ์ 
ทางการเรียน มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เกิดการเรียนรู้และมีเจตคติทีดีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้  รวมทั้งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกิดกิจกรรม 
การเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จึงได้ด าเนินการสร้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยน าเอาเนื้อหาของความรู้ 
ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มาพัฒนาให้สอดคล้องกับ
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เพื่อน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
จากเหตุผลดังกล่าว 
 ผู้วิจัยจึงได้จัดท าชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การใช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2  ในปีการศึกษา 2563 
น าไปใช้พัฒนานักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และน าออกเผยแพร่ในปีการศึกษา 
2564 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
 2.1 เพื่ อสร้ าง ชุดกิจกรรมการสอน เรื่ อง  การใ ช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 
80 / 80  
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่องการใช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีใน
ยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  

3. สมมติฐานของการวิจัย
 3.1 ชุดกิจกรรมการสอนที่สร้าง เรื่อง การใช้เทคโนโลยี
ในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
จากการใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัลอย่างปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึ กษาปีที่  2 ต่ า งกัน  ผลสั มฤทธิ์ ผ ลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ 
ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
อย่างปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) อยู่ในระดับมาก 

4.กรอบแนวคิดการวิจัย

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

5.1.1 ประชากร 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

การใช้ชุดกิจกรรม
การสอนเรือ่ง การใช้
เทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
ส าหรับนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 2 

1.ประสิทธิภาพชุดกจิกรรมการสอน
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.ความพึงพอใจที่มีตอ่ชุดกิจกรรม
การสอนเรือ่ง การใช้เทคโนโลยีใน
ยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย ส าหรับ

นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  จ านวนนักเรียน 15 คน  

5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างคือ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลเมืองดอน
สัก  1 (วัดท้องอ่าว) ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563  
จ านวนทั้ งสิ้ น  15 คน โดยใ ช้การ เลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) เนื่องจากเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัย
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 

5.2 แบบแผนการวิจัย 
 รูปแบบในการท าวิจัยครั้งนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง โดย

ใช้รูปแบบ One group pretest-posttest design การวัด
ก่อนเรียนและหลังเรียน มีรูปแบบดังน้ี 

เมื่อก าหนด   O1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน 
       X หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนโดย

ใช้การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการสอน 
 O2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 

5.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.3.1 ชุดกิจกรรมการสอนที่สร้างขึ้นเรื่องการใช้

เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2  มีจ านวน  2 ชุด 

1) ชุดกิจกรรมการสอนที่ 1 เรื่อง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  1  ช่ัวโมง 

2) ชุดกิจกรรมการสอนท่ี 2 เรื่อง การใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ช่ัวโมง รวมจ านวน 2 ช่ัวโมง                            

 5.3.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
แบบปรนัย จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 4 ตัวเลือก 

  5.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจัดท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน แล้วน าไปทดสอบกับกลุ่มทดลอง (Tryout) แล้วหาค่า 
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ขั้นตอนการสร้างดังนี ้

5.3.3.1 ศึกษาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายวิชาวิทยาการค านวณ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 5.3.3.2 ศึกษาหลักการ และทฤษฎีการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

 5.3.3.3 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละเรื่อง  

  5.3.3.4 น า แบบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนไปทดลองใช้ (Tryout) กับ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวัด
เขาสุวรรณประดิษฐ์ จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
โ ด ยทดลอง ใ ช้ ในภาค เ รี ย นที่  2 ปี ก า รศึ กษา  2563 
ก่อนน า ไปใ ช้จริ ง  น าคะแนนที่ ได้มาวิ เคราะห์หาค่ า 
ความยากง่าย (p) เกณฑ์ความยากของข้อสอบก าหนดไว้
ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) เกณฑ์
อ านาจจ าแนกของข้อสอบก าหนดไว้ 0.20 ขึ้นไป  แล้วน าไป
หาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตร ของKuder Richardson  KR-
20 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2548 : 129 - 130)   

5.3.3.5 น า แบบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนที่ผ่านเกณฑ์แล้วไปใช้จริง
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 ห้อง คือ นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 15 คน  

 ผลการหาค่าความตรงของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน มีความตรง เท่ากับ 0.93  
มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.38-0.54 มีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.22-0.78 และมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.91 

 5.3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
จ านวน 15 ข้อ  

5.4 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   5.4.1 ชุดกิจกรรมการสอนเรื่องการใช้เทคโนโลยี 

ในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา   
ปีท่ี 2 ได้ด าเนินการตามล าดับดังต่อไปนี้ 

   5.4.1.1 ศึ ก ษ า ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก
กระบวนการ เ รี ยนการสอน  กลุ่ ม ส าระการ เ รี ยนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบันทึกหลังสอน พบว่ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธิ์ต่ า 

O1       X      O2 
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เพื่อแก้ปัญหาจึงน ามาสร้างชุดกิจกรรมการสอนเรื่องการใช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยขึ้น 

5.4.1.2 ศึกษาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

5.4.1.3 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้หัวข้อ
เรื่อง จากหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  5.4.1.4 ศึกษาแนวทางในการจัดท าสื่ อ      
ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ   
 5.4.1.5 ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง แก้ไข และ 
พัฒนาสื่อต่างๆตามข้อ 4.4.1.4 โดยผู้เช่ียวชาญ ก่อนจัดท า
เป็นต้นฉบับ 

5.4.1.6 จัดสร้างชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง 
การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย และน าไปหา
ความเหมาะสมของแบบประเมิน โดยขอความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ รวม 6 ด้าน  

5.4.1.7 น าชุดกิจกรรมการสอนเรื่องการใช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย ไปขอความคิดเห็น
จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน 
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย ที่หา
คุณภาพแล้วไปใช้ในการประเมินโดยก าหนดระดับค่าความ
เหมาะสม5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) 
น้อย (2) และ น้อยที่สุด (1) ค่าความเหมาะสมของชุด
กิจกรรม      การสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 

 5.4.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของชุด
กิจกรรมการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัลอย่างปลอดภัย ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 แต่ละชุด 

1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุด
กิจกรรมการสอนที่  1 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จ านวน  1 ช่ัวโมง 

2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุด
กิจกรรมการสอนที่ 2 เรื่องการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 ช่ัวโมง รวมจ านวน 2 ช่ัวโมง        

5.4.2.1 ศึกษาหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา 
มาตรฐานรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้  

5.4.2.2 ก าหนดจุดประสงค์การ เรี ยนรู้
เนื้อหา  กิจกรรม สื่อ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กัน 

5.4.2.3 จัดท าแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน 

5.4.2.4 น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องของเนื้อหา 

5.4.2.5 น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน ไปขอความคิดเห็นด้านความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน โดยก าหนดระดับค่าความเหมาะสม 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และ น้อย
ที่สุด (1) ผลการประเมินแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนของผู้ เ ช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 

 5.4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน 

 จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน แล้วน าไปทดสอบกับกลุ่มทดลอง
(Tryout) แล้วหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

5.4.3.1 ศึกษาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์กลุ่ มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รายวิชาวิทยาการค านวณ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  

5.4.3.2 ศึกษาหลักการและทฤษฎีการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

5.4.3.3 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละเรื่อง  

5.4.3.4 น า แบบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนไปทดลองใช้(Tryout) กับ 
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นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวัด
เขาสุวรรณประดิษฐ์ จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
โดยทดลองใช้ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 ก่อน
น าไปใช้จริง น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย 
(p) เกณฑ์ความยากของข้อสอบก าหนดไว้ระหว่าง 0.20 ถึง 
0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) เกณฑ์อ านาจจ าแนกของ
ข้อสอบก าหนดไว้ 0.20 ขึ้นไป  แล้วน าไปหาค่าความเชื่อมั่น 
โดยใช้สูตร ของKuder Richardson  KR-20 (ล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2548 : 129 - 130)   

5.4.3.5 น า แบบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนที่ผ่านเกณฑ์แล้วไปใช้จริง 
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 ห้องเรียน คือ นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 
(วัดท้องอ่าว) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 15 คน  

ผลการหาค่ าความตรงของแบบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน มีความตรง เท่ากับ 
0.82 มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.35-0.58 มีค่าอ านาจ
จ าแนกระหว่าง 0.25-0.79 และมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 
0.91 

 5.4.4 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
กิจกรรมการสอนเรื่องการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่าง
ปลอดภัยได้ด าเนินการตามล าดับดังต่อไปนี้ 

5.4.4.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความ
พึงพอใจตามวิธีของเบสท์ (Best 1986 :181 - 182) 

5.4.4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนัก เรี ยนที่มีต่ อ ชุดกิจกรรมการสอนเรื่ องการใ ช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของไลเคิร์ท สอบถาม
ความพึงพอใจ จ านวน 15 ข้อ  

5.4.4.3 น า แ บ บ วั ด ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ 
ไปสอบถามนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 คน 

5.5 วิธีการศึกษาและพัฒนา 
 5.5.1 ทดลองกับนัก เ รี ยนไม่ ใ ช่กลุ่ มตั วอย่ า ง

(Tryout) โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จ านวน 
30 คน โดยทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
เพื่อ พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอนเรื่องการ
ใช้ เทคโนโลยี ในยุคดิจิทัลอย่ างปลอดภัย แบบ 1:30 
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เท่ากับ 85.20  และ 

ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.04 ประสิทธิภาพของ
ของชุดกิจกรรมการสอนเรื่องการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
อย่างปลอดภัย เท่ากับ 85.20 / 82.04  หลังจากนั้นจึงน า
แบบชุดกิจกรรมการสอนเรื่องการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
อย่างปลอดภัยใช้พัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเทศบาล
เมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) ต่อไป 

5.6  การน าผลการทดลองไปใช้พัฒนานักเรียน 
 5.6.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนเรียนจ านวน 10 ข้อ ในชุดกิจกรรมการสอนเรื่องการใช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย ไปทดสอบกับนักเรียน
กลุ่ มตั ว อย่ า งก่ อนจั ดการ เ รี ยน รู้  ร วบรวมคะแนน 
ไว้เป็นคะแนนก่อนเรียนเพื่อทราบพื้นฐานความรู้ของ
นักเรียน แสดงไว้ในแบบบันทึกผลการเรียนรู้  

 5.6.2 ในระหว่างจัดกระบวนการเรียนการสอน 
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่จัดเตรียมมา ครูทบทวนความรู้ 
สรุปผลการเรียนรู้ และ ท าชุดกิจกรรมการสอนเรื่องการใช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย  

 5.6.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนจ านวน 10 ข้อ  ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
หลังจัดการเรียนรู้ทั้งหมด แล้วรวบรวมคะแนนไว้เป็น
คะแนนหลังเรียน เพื่อทราบผลการพัฒนาความรู้ของ
นักเรียน 

 5.6.4 น าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้หลัง
เรียนและก่อนเรียน ไปหาผลความก้าวหน้าโดยเทียบเป็นค่า
ร้อยละ เพื่อทราบผลการพัฒนาการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการ
สอนเรื่องการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย 

 5.6.5 น าคะแนนที่ ได้หลังเรียนและก่อนเรียน 
ไปหาผลความแตกต่างโดยใช้ค่าคะแนนที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 เพื่อทราบผลความแตกต่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน  ในชุดกิจกรรมการสอนเรื่องการใช้เทคโนโลยี 
ในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย 

 5.6.6 น าแบบวัดความพึ งพอใจในการ เรี ยน 
ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการค านวณ ให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 15 คน แสดงความคิด เห็น หลั งจบ 
การเรียนรู้ 
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           5.6.7 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอน 
เรื่องการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยและน าออก
เผยแพร่ ในปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอน

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของการชุดกิจกรรมการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ตามเกณฑ์ 80/80 

กลุ่มทดลอง 
(ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง)

ประสิทธิภาพ
กระบวนการ(E1)

ประสิทธิภาพ
กระบวนการ(E2) 

คะแนนระหว่างเรียน 85.20 
คะแนนหลังเรียน 82.04 
E1/E2  =  85.20/82.04 

n = 15 

 จากตารางที่ 1 จากการน าชุดกิจกรรมการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียน
เทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) จ านวน 15 คน พบว่า 
คะแนนระหว่างเรียนทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหลังเรยีนแต่
ละชุดกิจกรรมการสอน (ประสิทธิภาพกระบวนการ) จ านวน 
2 ชุดการสอน ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20  
และคะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนทุกคนหลังเรียน
ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช้ แ บ บ วั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น 
(ประสิทธิภาพผลลัพธ์)  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.04 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอน มีค่าเท่ากับ 85.20 /82.04 

ตอนที่ 2  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตารางที ่2 ความก้าวหน้าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
และหลังเรียน 

นักเรียน (คน) 

ผลสัมฤทธิ์ 
ก่อนเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ 
หลังเรียน 

ความ 
ก้าว 
หน้า
(D) 

ความ 
ก้าว 
หน้า2 
(D2) 

ร้อยละ 
ความ 
ก้าวหน้า 10 คะแนน 10 คะแนน 

1 5 7 2 4 20 
2 7 9 2 4 20 
3 6 8 2 4 20 
4 4 9 5 25 50 
5 5 7 2 4 20 
6 4 8 4 16 40 
7 5 7 2 4 20 
8 7 9 2 4 20 
9 8 10 2 4 20 
10 7 8 1 1 10 
11 5 7 2 4 20 
12 8 10 2 4 20 
13 9 10 1 1 10 
14 7 8 1 1 10 
15 6 9 3 9 30 
รวม 93 126 33 89 330 
เฉลี่ย 6.20 8.40 22 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.47 1.08 

ตารางที่ 3 ค่าคะแนนท่ี วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ทางสถิติ 

การทด 
สอบ

จ า 
นวน
คน

คะ 
แนน
เต็ม

คะ 
แนน
เฉลี่
ย

S.D. t df Std. 
Dev
iati
on

Std. 
Error 
Mean

Sig. 
(2-
tail
ed)

ก่อน
เรียน 

15 10 6.20 1.47 
7.87 14 1.08 0.27 0.00

หลงั
เรียน 

15 10 8.40 1.08 

n = 15    df = 14       df 14  =  t-table .05  = 1.76   * = มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าคะแนนที เท่ากับ 7.87  ค่าคะแนนที 
ที่ได้สูงกว่าค่าคะแนนที ที่เปิดตาราง  และนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
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คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.20 คะแนน และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.40 คะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2.2 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 22 
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการเรียน 

ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน 
โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

1. นักเรียนอยากให้ถึงวิชาวิทยาการ
ค านวณชั่วโมงเร็วๆ 

3.93 0.51 มาก 

2. นักเรียนมีความสนุกสนานต่อการเรียน
ด้วย ชุดกิจกรรมการสอน 

4.00 0.37 มาก 

3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการสอน 

4.33 0.48 มาก 

4. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการสอนนี้ท า
ให้นักเรียนวิชาวิทยาการค านวณเพิ่มมาก
ข้ึน 

4.06 0.25 มาก 

5. นักเรียนชอบชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง
การ ใช้ เ ทค โนโลยี ในยุ ค ดิ จิทั ล อย่ า ง
ปลอดภัย 

4.20 0.56 มาก 

6. ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การใช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย ชุดนี้
น่าสนใจ 

4.13 0.35 มาก 

7. นักเรียนชอบท ากิจกรรมในชุดกิจกรรม
การสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัลอย่างปลอดภัย ทุกชุด 

4.26 0.45 มาก 

8. หลังจากท ากิจกรรมในแต่ละชุดแล้ว
นักเรียนอยากท ากิจกรรมชุดอื่นในทันที 

4.06 0.45 มาก 

9. การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการสอน
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่าง
ปลอดภัย เป็นวิธีที่น่าสนใจ 

4.33 0.48 มาก 

10.  นักเรียนชอบภาพการ์ตูนประกอบในชุด
กิจกรรมการสอน เรื่อง การใชเ้ทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัลอย่างปลอดภัย 

4.13 0.35 มาก 

11.นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการสอนเรื่อง การใช้เทคโนโลยี
ในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย 

4.26 0.45 มาก 

12.นักเรียนชอบเรียนชุดกิจกรรมการสอน 
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่าง
ปลอดภัยร่วมกับเพื่อนๆ 

4.20 0.41 มาก 

13.นักเรียนรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่
เรียนไม่ทัน 

4.33 0.48 มาก 

14.นักเรียนสนใจที่จะประเมินผลการเรียน
ด้วยตนเอง 

4.33 0.48 
มาก 

15.นักเรียนภูมิใจและสนใจที่จะสะสม
ผลงานดีเด่นของตนเอง 

4.60 0.50 
มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.21 0.43 มาก 

 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดท้องอ่าว) มีความพึง
พอใจต่อ ชุดกิจกรรมการสอน กลุ่ มสาระการเรียนรู้ 
เรื่ อง  การ ใ ช้ เทคโนโลยี ในยุ คดิ จิ ทัลอย่ า งปลอดภั ย 
ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้านอยู่ที่ 4.21 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ท่ีค่า 0.43 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
 7.1 ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัลอย่างปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันระถม
ศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นเมื่อน าไปทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
หลังเรียนแต่ละชุดกิจกรรมการสอน มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
จากการใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัลอย่างปลอดภัย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ต่างกัน กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 
 7.3 นักเรียนความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ ชุด
กิจกรรมการสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่าง
ปลอดภัย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับ
มาก 
 7.4 ครูผู้สอนควรเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมความ
ซื่อสัตย์ 
และความมีระเบียบวินัยในตนเอง 
 7.5 ครูผู้สอนควรช้ีแจงการท ากิจกรรมในแต่ละชุด
กิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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8. อภิปรายผลการวิจัย
 8.1 ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัลอย่างปลอดภัย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
มีประสิทธิภาพ 84.70/80.77 หมายความว่า ผู้ เรียนได้
คะแนนเฉลี่ยจาก การท าแบบทดสอบหลังเรียนทั้ง 2 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 84.70 ซึ่งเป็นประสิทธิภาพกระบวนการและ
มีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ80.77แสดงว่าเป็นชุดกิจกรรมการสอนที่
มีประสิทธิภาพสูงกว่า เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้ ง ไว้  สามารถ
อภิปรายผลได้ว่าเพราะผู้รายงานได้มีการวางแผนการจัดท า
ชุดกิจกรรมการสอนนี้ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและอย่าง 
เป็นระบบ กล่าวคือ ผู้รายงานมีการศึกษาจากจุดประสงค์
การ เรี ยนรู้ ที่ ก าหนดไว้ ใน ชุดการสอน มาเป็นตั วตั้ ง 
ในการวัดผลและประเมินผล อีกทั้งมีการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมจากผู้ เ ช่ี ยวชาญ
นอกจากนั้นก่อนที่ผู้รายงานจะน าไปใช้พัฒนากลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผู้รายงานรับผิดชอบการสอน ยังได้มีการน า
ชุดกิจกรรมการ ไปใช้กับนักเรียนซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
จ านวนนักเรียน 30 คน สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมการสอน 
ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของกนกพร อุ่มค า (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาชุดการสอน เรื่องเวลาช้ันประถมศึกษาปีที่2กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ปี การศึ กษา  2550 โ ร ง เ รี ยนอนุบาลศรี ประชานุกู ล 
อ าเภอขุขันธ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
ผลการศึกษาพบว่า การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุด
การสอนเรื่องเวลาช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80.28/80.14 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นวลจันทร์ สุกใส (2540 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง 
เวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดแบบ 
ฝึกเรียนเป็นรายบุคคลและชุดแบบฝึกเรียนเป็นกลุ่มย่อย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์  (วันครู 2558) อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี จ านวน 48 คน ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  

แบบฝึกที่ผู้สร้างขึ้นทั้ง6 ชุด มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 
86.67/83.33 
 8.2 การที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียน
เทศบาลเมืองดอนสัก1(วัดท้องอ่าว)มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
เนื่องมาจากการใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การใช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 อภิปรายผลได้ว่า เป็นเพราะ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนของผู้รายงาน  ได้เน้นย้ า
ในการใช้ชุดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ผู้รายงานได้วิเคราะห์เนื้อหา
บทเรียนจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
อย่างละเอียด ก่อนน ามาวิเคราะห์เป็นจุดประสงค์ และ
สังเคราะห์เป็นเนื้อหาในชุดกิจกรรมการสอน มีการหา
คุณภาพ (Try out) ของแบบทดสอบหลังเรียน และแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนน ามาใช้จริงอย่างเป็นระบบ  
ทั้งหาคุณภาพความตรงจากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา  ค่า
ความเช่ือมั่น การจัดกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
ผู้รายงานได้จัดเตรียมเนื้อหาความรู้ กิจกรรมแบบฝึกและ
แบบทดสอบหลังเรียน จึงเป็นการช่วยให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชาในแต่ละเรื่อง อย่างชัดแจ้ง เมื่อนักเรียน
เรียนรู้จบในแต่ละเรื่อง จะมีการทดสอบหลังเรียน นักเรียน
ทุกคนต้องท าแบบทดสอบหลังเรียนให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว พบว่าคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนแตกต่าง
กัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่า
คะแนนที (t-test) เท่ากับ 7.87  สูงกว่าค่าคะแนนที ที่เปิด
จากตาราง และมีความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นค่าร้อยละ 22  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร 
อุ่มค า (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการ
สอน เรื่อง เวลา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าผู้เรียนท่ีเรียน
โดยใช้ชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเวลาสูง
กว่าผู้เรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
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 8.3 การที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียน
เทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) มีความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ เ รื่ อง การใช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย ส าหรับนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
ทุกด้านอยู่ที่ 4.21 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ค่า 0.43 
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกพร อุ่มค า (2550 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการสอน เรื่องเวลา 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้แก่ 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล อ าเภอขุขันธ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
ประกอบด้วยชุดการสอน เรื่อง เวลา จ านวน 6 ชุด พบว่า 
นัก เ รี ยนมีความพึงพอใจที่ เ รี ยนโดยใ ช้ ชุดการสอน 
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
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การพัฒนาชุดฝึกทักษะการควบคุมการท างานของระบบล าเลียงแบบอัตโนมตัิ  
ด้วยพีแอลซี (PLC) 

Development of a Skill Set for Controlling the Operation of Automated 
Conveyor Systems with PLC 

กชกร ประสิทธิ์ส่งเสริม1* สุนทร วีระเดชลิกุล2 กิตติ สมัครไทย3 
Kotchakorn Prasitsongsame1* Soontorn Weeradeachlikul2 Kitti Samakthai3 

*1 2 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
*1 2 3 Department of Mold and Die Technology, Pathumthani Technical College, Institute of Vocational

Education: Center Region 1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะ 
การควบคุมการท างานของระบบล าเลียงแบบอัตโนมัติ
ด้วยพีแอลซีและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดฝึก
ทักษะการควบคุมการท างานของระบบล าเลียงแบบ
อัตโนมัติด้วยพีแอลซี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีที่  2 แผนกเทคนิค 
การผลิต วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ที่ลงทะเบียนเรียน 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ ใ ช้ 
ในการวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการควบคุมการท างาน 
ของระบบล าเลียงแบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี แบบประเมิน 
ใบงาน สถิติที่ใช้ได้แก่ t test และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย 
พบว่า ชุดฝึกทักษะการควบคุมการท างานของระบบ
ล าเลียงแบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี  มีประสิทธิภาพ 
การท า งานดี  สามารถท า งานได้ตามจุดประสงค์  
และยั ง เป็น ชุดฝึกที่ สามารถให้นักศึกษาได้ เ รี ยนรู้  
แล ะล งมื อปฏิ บั ติ ง าน ไ ด้  ส่ วนกา รหาผลสั มฤทธิ์ 
ทางการเรียน พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับ 88.5 (เกณฑ์ 80/80) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค าส าคัญ : ชุดฝึกทักษะ, ระบบสายพานล าเลียง 

Abstract 
 This research aims to 1) Development of the 
skill set for controlling the operation of 
automated conveyor systems with PLC belts, 

2) to study the learning achievement of students
studying with the skill Training package for 
controlling the operation of automated conveyor 
systems with PLC belts The sample group was 
twenty 2nd-year Diploma students enrolled in 
the Manufacturing Automation course in the 
2/2020 semester using purposive sampling 
method, Division of Production Techniques, 
Pathum Thani Technical College. The research 
instruments were the skill Training package for 
controlling the operation of automated conveyor 
systems with PLC belts consisted of a learner's 
manual, an instructor's manual, and a satisfaction 
assessment form. The results showed that the 
skill Training package for controlling the operation 
of automated conveyor systems with PLC belts 
has excellent quality with an average of 4.72. 
Furthermore, the student's learning achievement 
resulted in an average of 88.50 with significantly 
higher than the criteria of 80 percent, with the 
statistical significance was at 0.01.  

Keyword : skill training package, conveyor 

1. บทน า
ใ น ปั จ จุ บั น ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม

มีการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดด โลกเปลี่ยนแปลง
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โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ าง
ร ว ด เ ร็ ว  ( Disruptive Technology) ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ า 
“เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีก้าวหน้าส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรง (Disrupt) ต่อระบบเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิต
ของคนในสังคมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน (ส านักวิชาการ, 
ส า นั ก ง าน เลขาธิ ก า ร สภาผู้ แ ทนร าษฎร , 2562 )               
ซึ่งสอดคล้องกับ สมพร ปานด า(2563, น.7) ได้กล่าวว่า
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งส่งสัญญาณ
ชัดเจนมากข้ึนทุกวัน ส่งผลกระทบต่อแรงงาน  หรือแม้แต่
องค์กรที่จะต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถอยู่ รอดได ใน
อนาคต แนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะของ
ช่างอุตสาหกรรมอาชีวศึกษาไทย ในยุคดิสรัป ช่ัน            
ผา่นกลไกการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ท้ัง New Skills  
Re skills และ Up skills ของ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจาก
การพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจะมุ่งเน้นการขับเคลื่อน
ด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ช่างอุตสาหกรรม
อา ชีวศึกษาไทยจึ ง จ า เป็นต้องมี การพัฒนาทักษะ 
ให้มี ความรู ทางด้ านเทคโนโลยีที่ ส ามารถ  ทันต่ อ 
การเปลี่ยนแปลงและท างานร่วมกับระบบอัตโนมัติต่างๆ 
ไดอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น Mckinsey Global Institute 
(2017 , p.15-19) ได้สรุปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานโดยมีผลการคาดการณ 
วาประมาณครึ่งหนึ่งของงาน ที่เคยใช้แรงงานจากคนจะ
ถูกแทนที่หรือทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ  ทั้งหมดนี้ 
เป็นผลงานวิจัยและรายงานต่างๆจากท่ัวโลกท่ีมีผลออกมา
ในเชิงเดียวกัน ที่เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ มีอิทธิพลต่อ
การด าเนินชีวิตของคนทุกวัย และส่งผลกระทบต่อระบบ
แรงงานทั้งโลก จากความส าคัญข้างต้นระบบอัตโนมัติ 
จะเข้ามามีบทบาทต่อการท างานในอนาคต ซึ่งในการผลิต
ช่างอุตสาหกรรมสาขาเทคนิคการผลิต วิชาระบบการผลิต
อัตโนมัติ เป็นวิชาหนึ่งที่ถูกบรรจุในหลักสูตรและถือว่าเป็น
การบู รณาการศาสตร์ทาง ไฟฟ้ า  อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  
และศาสตร์ทางสาขาวิชาเทคนิคการผลิต เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรกล 
ในระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ปัญหาหลักจากการสะท้อน
ของผู้ประกอบการในการจัดการเป็นการสอนของหลกัสตูร
เทคนิ คการผลิต ระหว่ า งการฝึก งานและทวิภาคี              

คือ นักศึกษามีความรู้เรื่องระบบอัตโนมัติค่อนข้างต่ า 
เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาเทคนิคการผลิตส่วน
ใหญ่จะมาจากนักศึกษาช่างกลโรงงานท าให้พื้นฐานความรู้
ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างต่ า ดังนั้นเมื่อเข้า
ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมจริงจึงเกิดปัญหาท าให้
เสียเวลาในการฝึกอบรมใหม่อีกครั้งก่อนการปฏิบัติงาน
จริงท าให้เสียทั้งเวลาและบุคคลากรในการสอนความรู้
เรื่องระบบอัตโนมัติ ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาชุดฝึกทักษะ
ระบบการผลิตอัตโนมัติที่ตอบสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรม 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่ อศึ กษาระดับคุณภาพของ ชุดฝึกทักษะ

การควบคุมการท างานของระบบล าเลียงแบบอัตโนมัติ 
ด้วยพีแอลซี (PLC) 
 2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียน    
ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการควบคุมการท างานของระบบ
ล าเลียงแบบอัตโนมัติ ด้วยพีแอลซี (PLC) 

3. ตัวแปรที่ต้องศึกษา
 3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่  ชุดฝึกทักษะการควบคุม      
การท างานของระบบล าเลียงแบบอัตโนมัติ ด้วยพีแอลซี 
(PLC) 
 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการควบคุมการท างานของ
ระบบล าเลียงแบบอัตโนมัติ ด้วยพีแอลซี (PLC) 

4. ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ได้ ชุดฝึกทักษะการควบคุมการท างานของ

ระบบล าเลียงแบบอัตโนมัติ ด้วยพีแอลซี (PLC) เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดท าชุดฝึกทักษะส าหรับวิชาอื่น ๆ ต่อไป 
 4.2 ได้พัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
ของผู้เรียน 

5. วิธีด าเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 5.1.1 ประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในงานวิจัย 

คือ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ช้ันปีที่ 2 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต ที่ลงทะเบียนเรียน 
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ใ น รายวิ ชาระบบการผลิ ตอั ตโนมั ติ  ภาคเรี ยนที่  2  
ปีการศึกษา 2563  

 5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในงานวิจัย คือ ผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ 2/3 
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดย
การเลือกแบบเจาะจง จากผู้ เรียนที่ลงทะเบียนเรียน      
ในรายวิชาระบบการผลิตอัตโนมัติ ภาคเรียนท่ี 2            ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 20 คน 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 5.2.1 ชุดฝึกทักษะการควบคุมการท างานของ

ระบบล าเลียงแบบอัตโนมัติ ด้วยพีแอลซี (PLC) โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ คู่มือผู้เรียน และคู่มือผู้สอน 

 5.2.2 แบบประเมินคุณภาพของชุดฝึกทักษะ   
การควบคุมการท างานของระบบล าเลียงแบบอัตโนมัติ  
ด้วยพีแอลซี (PLC) 

 5.2.2 เครื่ องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ประกอบด้วย แบบประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล 

5.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
5.3.1 วิเคราะห์เนื้อหา 

 5.3.2 สร้างเครื่องมือส าหรับชุดฝึกทักษะการ
ควบคุมการท างานของระบบล าเลียงแบบอัตโนมัติ  
ด้วยพีแอลซี (PLC) ได้แก่ 1) คู่มือผู้เรียน 2) คู่มือผู้สอน 

ส่วนประกอบของคู่มือผู้เรียนและคู่มือผู้สอน 

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของคู่มือผูเ้รียน และคู่มือผู้สอน 

5.3.3 การหาคุณภาพของเครื่องมือ               
 การตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญเมื่อได้

ปรับปรุงเครื่องมือ คู่มือผู้เรียน คู่มือผู้สอน แบบประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วจึงเรียนเชิญผู้เช่ียวชาญที่มี
ความรู้ ความสามารถ ในด้านการพัฒนาชุดฝึกทักษะ     
3 ท่าน โดยประเมินคุณภาพของชุดฝึกทักษะการควบคุม
การท างานของระบบล าเลียงแบบอัตโนมัติ ด้วยพีแอลซี 
(PLC) มีระดับความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ระดับ 

 5.3.4 ทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ ทา งการ เ รี ยน 
เมื่อผ่านการหาคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญแล้ว จึงน าชุดฝึก
ทักษะที่มีคุณภาพ ไปด าเนินการทดลองเพื่อหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชา
เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จ านวน 20 คน 
จัดการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกทักษะ โดยปฏิบัติตามคู่มือ
ผู้ เรียน และคู่มือผู้สอน จากนั้นเมื่อผู้ เ รียนได้ เรียน       
ผ่านชุดฝึกทักษะการควบคุมการท างานของระบบล าเลียง
แบบอัตโนมัติ ด้วยพีแอลซี (PLC) แล้วให้ผู้เรียนท าแบบ
ประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อหาค่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  

5.4 การด าเนินการทดลอง 
 5.4.1 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการทดลอง

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมีแบบแผนการ
ทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียวโดยการทดสอบหลังเรียน (One 
group posttest only design) 

 5.4.2 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยให้
ผู้เรียนท าแบบประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล  

ภาพที่ 2 บรรยากาศการท าแบบประเมินการปฏบิัติงาน 

 5.4.3 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยน าผลคะแนน
จากแบบประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล มาวิเคราะห์ 
หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หลังจากเรียน 
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ด้วยชุดฝึกทักษะการควบคุมการท างานของระบบล าเลียง
แบบอัตโนมัติ ด้วยพีแอลซี (PLC) 

6. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกลุ่มเดียวทดสอบหลัง

(One group posttest only design) มีผลการทดลอง
ดังนี ้
 6.1 การประเมินคุณภาพของชุดฝึกทักษะการควบคุม
การท างานของระบบล าเลียงแบบอัตโนมัติ ด้วยพีแอลซี 
(PLC)  โดยความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ พบว่า จากการ
ประเมินของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับคุณภาพของชุดฝึกทักษะ
การควบคุมการท างานของระบบล าเลียงแบบอัตโนมัติ 
ด้วยพีแอลซี (PLC) โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.72 อยู่ในระดับ   
ดีมาก 
 6.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนทั้งห้องเรียน กับเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม พบว่าโดยภาพรวมทั้ง
ห้อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 87.6 
คะแนน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัย 

7. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ลักษณะและวิธี 
การพัฒนาชุดฝึกทักษะ และการวิเคราะห์หน่วยการเรียน
จึงได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นทักษะที่มีความส าคัญ 3 ทักษะ 
มาท าการพัฒนาชุดฝึกทักษะการควบคุมการท างานของ
ระบบล า เ ลี ย งแบบอั ต โนมั ติ  ด้ วยพี แอลซี  ( PLC) 
ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คู่มือผู้เรียน และคู่มือผู้สอน 
โดยผู้วิจัยได้น าทักษะที่ส าคัญทั้ง 3 ทักษะ มาสร้าง 
เป็นเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้  ได้แก่ ทักษะที่ 1 
ทักษะพื้นฐานการต่อวงจรไฟฟ้า ทักษะที่  2 ทักษะ 
การเขียนผังงาน และทักษะที่ 3 ทักษะการเขียนโปรแกรม 
PLC โดยคู่มือผู้สอนนี้จะเป็นเครื่องมือในการช่วยให้
ครูผู้สอนได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดฝึก
ทักษะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม อีก
ทั้ ง ช่วย ให้ครูผู้ สอนจัด เตรี ยมวั สดุ อุปกรณ์ตามใบ
ปฏิบัติงานที่แบ่งออกไว้ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ไ ด้ วิ เ ค ร า ะห์ เ นื้ อ ห าและทั กษะที่ ส า คั ญ 
แล้วแบ่งออกเป็น 5 โมดูล โมดูลละ 3 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

15 กิจกรรม ดังนี้  โมดูลที่  1 การควบคุมการท างาน 
ของมอเตอร์ด้วยปุ่มกด ประกอบไปด้วย กิจกรรมที่  1 
การต่อวงจรควบคุมการท างานของมอเตอร์ด้วยปุ่มกด 
กิจกรรมที่  2 การเขียนผังงานควบคุมการท างานของ
มอเตอร์ด้วยปุ่มกด และกิจกรรมที่   3  การควบคุม 
การท างานของมอเตอร์ด้วยปุ่มกด ผ่าน PLC โมดูลที่ 2 
การทดลองส่งสัญญาณด้วยเซ็นเซอร์ ประกอบไปด้วย 
กิจกรรมที่   1 การต่อวงจรทดลองส่งสัญญาณด้ วย
เซ็น เซอร์กิ จกรรมที่   2  การ เขี ยนผั ง งานทดลอง 
ส่งสัญญาณด้วยเซ็นเซอร์ และกิจกรรมที่  3 การทดลอง
ส่งสัญญาณด้วยเซ็นเซอร์ ผ่าน PLC โมดูลที่ 3 การควบคุม
การท างานของมอเตอร์ด้วยเซ็นเซอร์และปุ่มกด ประกอบ
ไปด้วย กิจกรรมที่  1 การต่อวงจรควบคุมการท างาน 
ของมอเตอร์ด้วยเซ็นเซอร์และปุ่มกด กิจกรรมที่   2 
การเขียนผังงานควบคุมการท างานของมอเตอร์ด้วย
เซ็นเซอร์และปุ่มกด และกิจกรรมที่   3 การควบคุม 
การท างานของมอเตอร์ด้วยเซ็นเซอร์และปุ่มกด ผ่าน PLC 
โมดูลที่ 4 การควบคุมมอเตอร์เปิดด้วยสวิตซ์และปิดด้วย
เซ็นเซอร์แสงสว่าง ประกอบไปด้วย กิจกรรมที่  1 การต่อ
วงจรควบคุมมอเตอร์เปิดด้วยสวิตซ์และปิดด้วยเซ็นเซอร์
กิจกรรมที่  2 การเขียนผังงานควบคุมมอเตอร์เปิดด้วย
สวิตซ์และปิดด้วยเซ็นเซอร์ และกิจกรรมที่  3 การควบคุม
มอเตอร์เปิดด้วยสวิตซ์และปิดด้วยเซ็นเซอร์ ผ่าน PLC 
โมดูลที่ 5 การควบคุมมอเตอร์ เปิด-ปิด ด้วยเซ็นเซอร์ 
ประกอบไปด้วย กิจกรรมที่   1 การต่อวงจรควบคุม
มอเตอร์ เปิด-ปิด ด้วยเซ็นเซอร์ กิจกรรมที่  2 การเขียน
ผังงานควบคุมมอเตอร์ เปิด -ปิด ด้วยเซ็นเซอร์ และ
กิจกรรมที่  3 การควบคุมมอเตอร์ เปิด-ปิด ด้วยเซ็นเซอร์ 
ใ น ส่ ว น ขอ งคู่ มื อ ผู้ ส อ น นั้ น จ ะ มี  1) จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ 
เชิงพฤติกรรม จะเป็นจุดประสงค์ที่ผู้สอนมีความมุ่งหมาย
ให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ เมื่อเรียนจนจบแล้วว่าผู้เรียนสามารถ
ท าได้ตามเง่ือนไข 2) เนื้อหาบทเรียน ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 5 โมดูล โมดูล ละ 3 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 15 
กิจกรรม โดยกิจกรรมเหล่ านี้  จะคอบคลุมทักษะ 
การควบคุมการเปิด – ปิด มอเตอร์ส าหรับสายพาน
ล าเลียงอัตโนมัติ ในรายวิชา ระบบการผลิตอัตโนมัติ  
3) แบบทดสอบ ทั้ง 5 โมดูล รวมทั้งสิ้น 15 แบบทดสอบ
โดยจะมีการทดสอบหลังจากที่ผู้ เรียนเรียนด้วยชุดฝึก
ทักษะแล้ว 4) เฉลยแบบทดสอบ จะเป็นเฉลยแบบทดสอบ
ในแต่ละกิจกรรม โดยจะเป็นการเฉลยตามขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 5) เกณฑ์การวัดประเมินผล เป็นเกณฑ์ 
การให้คะแนนที่ผู้ วิจัยก าหนดขึ้นมาเอง เพื่อวัดผล 
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ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน หลังจากเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ
การควบคุมการท างานของระบบล าเลียงแบบอัตโนมัติ 
ด้วยพีแอลซี (PLC) 6) แบบประเมินรายบุคคล เป็นแบบ
ประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากเกณฑ์การวัดประเมิน 
เพื่อประเมินผลผู้เรียน 7) บันทึกหลังการสอน เมื่อท าการ
สอนด้วยชุดฝึกทักษะการควบคุมการท างานของระบบ
ล าเลียงแบบอัตโนมัติ ด้วยพีแอลซี (PLC) เสร็จแล้วผู้สอน
เก็บข้อมูลเพื่อน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้ง
ถัดไป ซึ่งเมื่อจัดท าคู่มือผู้เรียน และคู่มือผู้สอนเรียบร้อย
แล้ว ผู้วิจัยจึงได้ท าการหาความสอดคล้องของเนื้อหาและ
แบบประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล จากการประเมิน
ของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน พบว่าผลการประเมิน
ความสอดคล้องด้านเนื้อหา ทางด้านทฤษฎี มีความ
สอดคล้องกันของเนื้อหาเกิน 0.50 ทุกข้อ ซึ่งสามารถ
น าไปใช้งานได้ และทางด้านปฏิบัติ มีความสอดคล้องกัน
ของเนื้อหาเกิน 0.50 ทุกข้อ ซึ่งสามารถน าไปใช้งานได้
เช่นกัน 
 7.1 สรุปผลการประเมินระดับคุณภาพของชุดฝึก
ทักษะการควบคุมการท างานของระบบล าเลียงแบบ
อัตโนมัติ ด้วยพีแอลซี (PLC) พบว่า จากการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับคุณภาพของชุดฝึกทักษะการควบคุม
การท างานของระบบล าเลียงแบบอัตโนมัติ ด้วยพีแอลซี 
(PLC) โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.72 อยู่ในระดับดีมาก 
 7.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยชุดฝึกทักษะการควบคุมการท างานของระบบล าเลียง
แบบอัตโนมัติ ด้วยพีแอลซี (PLC) พบว่า จ านวนนักเรียน 
20 คน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการท าแบบประเมิน
รายบุคคล เท่ ากับ  91.33 คะแนน มีส่ วน เบี่ ยง เบน
มาตรฐานเท่ากับ 10.152 ซึ่งจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 
จากการค านวณทางสถิติ t-test ค่า 6.750 ที่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงเป็นไปตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ 80 

8. อภิปรายผลการวิจัย
จุดเด่นของการพัฒนาชุดฝึกทักษะการควบคุมการ

ท างานของระบบล าเลียงแบบอัตโนมัติ ด้วยพีแอลซี (PLC) 
จะเป็นการพัฒนาจากความต้องการของอุตสาหกรรมจริง
ที่ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาเทคนิคการผลิต ดังนั้น
ชุดฝึกทักษะชุดนี้จึงเป็นชุดฝึกทักษะที่สร้างบนพื้นฐานของ
จุดด้อยของผู้เรียน การให้ผู้ เรียนได้สัมผัสและเรียนรู้ 

ในสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สมจริงเสมือนการใช้งานจริง 
ในอุตสาหกรรม การฝึกมุ่ ง เน้นให้ เ กิดการ เรี ยนรู้ 
ในการสร้างทักษะในแบบ การท าตามขั้นตอนอย่าง
ละเอียด (step-by-step) ย่อมท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และเกิดทักษะของการใช้งานได้จริง นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็น
การจัดสภาพการฝึกคล้ายกับการฝึกทักษะแบบการสอน
งานหรือ On the job training  ซึ่งเป็นการฝึกทักษะที่มี
ประสิทธิภาพสูงในงานอุตสาหกรรมปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สมมาตร มีศรี  ที่กล่าว่าชุดฝึกทักษะที่ดี
นั้นจะต้องเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนมาแล้ว เหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน มีค าสั่งหรือค าอธิบาย มีค าแนะน าการใช้ชุด
ทักษะ มี รูปแบบที่ น่ าสนใจและมีกิจกรรมการฝึก 
ที่หลากหลาย กิจกรรมในแต่ละโมดูล ยังกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด 
ของ สมบัติ สุวรรณพิทักษ์  ที่กล่าวว่าผู้สอนควรให้ผู้เรียน
เป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด 
โดยเน้นการใช้ประสบการณ์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ของผู้เรียนน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบการ เรียนรู้
ตามความพร้อม ความสนใจ ความอยากรู้  และการ
น าไปใช้ประโยชน์ของแต่ละคนเป็นหลัก 

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ควรน าหลักการพัฒนาชุดฝึกทักษะ ไปประยุกต์

ใช้ในรายวิชาอื่นๆ ในประเภทอุตสาหกรรม เนื่องจาก
สามารถใช้ได้ดีกับรายวิชาที่ เน้นปฏิบัติและควบคู่ 
ไปกับทฤษฎี 
 9.2 ควรมีการวิจัยในการพัฒนาชุดฝึกทักษะหรือชุด
การสอนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากลักษณะของรายวิชาที่แตกต่าง
กัน ท าให้ลักษณะหรือรูปแบบชุดฝึกทักษะต่างกันไปด้วย 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์  วิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร        

เพ่ือส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา   
The Development of Integrated learning Management Processes on Food 

Product Development for Commercialization in Culinary Science in Promoting 
the Invention of the New Generation of Vocational  

ณัฐวรรณ  แสงสว1ี* 
Nattawan Saengsawee1*

*1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ อาหารสู่ เชิ งพาณิ ชย์  เพื่ อส่ งเสริมผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 3) ศึกษาความฟังพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการ 4) ศึกษาผลผลิตที่ ได้จากกระบวนการจัด 
การเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สู่ เชิ งพ าณิ ชย์  กลุ่ ม ตั วอย่ าง ได้ แก่  นั กศึ กษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ที่ลงทะเบียน 
เรียนวิชา  วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน  17 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
2 )  แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เรี ย น 
วิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3) แบบสอบถาม
ความพึ งพอใจของผู้ เรียนที่ มี ต่ อการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4) แบบ
บันทึกข้อมูลผลส าเร็จที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย 
พบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสู่การเป็น

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร มีประสิทธิภาพ 85.39/81.47 ตรงตาม
สมติฐานที่ตั้งไว้  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์ของผู้เรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตรงตามสมติฐานที่ ตั้ งไว้  3) ผู้ เรียนมีความพึ งพอใจ 
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4) ผลผลิต 
ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  

ค าส าคัญ : กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ,  
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  

Abstract 
 The Research  report  has made a research 
objectives: 1)To create and develop an integrated 
learning management processes on food product 
commercialization in Culinary Science in 
promoting  the invention of the new generation 
vocational education to the criteria 80/80.  2) To 
compare  the achievement of pre-study and 
post-study on research and development of food 
products for commercialization through 
integrated learning management processes in 
promoting the inventions of the new generation 
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of vocational education for vocational education 
entrepreneurs of high-level students. 3) To study 
the satisfaction of learners towards integrated 
learning management processes in promoting the 
invention of the new generation of vocational 
education 4) To study the productivity of the 
integrated learning management processes in 
promoting the inventions of the new generation 
of vocational education. The group of informants 
is  17 students under the Diploma Program in 
Food and Nutrition, Chumphon Vocational 
College enrolled in Culinary Science in 
accordance with the Higher Vocational Certificate 
Program in 2557 in the second semester of the 
academic year 2563.  The research used in the 
research were:  1) An integrated learning 
management manual.  2) A test to measure the 
learning achievement for food products in the 
commercialization of Culinary Science in Food 
and Nutrition Department. 3) The student 
satisfaction questionnaire towards an integrated 
learning management. 4) Record form of 
achievements of vocational education students 
on integrated learning management in promoting 
the invention of the new generation of 
vocational education. The statistics used in data 
analysis were percentage, average, standard 
deviation of the t-test.   
 results showed that: 1) The integrated 
learning management processes to promote the 
invention of the new generation, food product 
inventions to become Vocational Entrepreneurs 
in Culinary Science Course of Higher Vocational 
Certificate Students in Food and Nutrition of 
Chumphon Vocational College has an efficiency 
of 85.39/ 81.47. 2) The learning achievement in 
food product development for commercialization 
in Culinary Science of learners who studied with 
integrated learning management processes after 
school was significantly higher than before school 
on a level of 0.5. 3) The learners were satisfied 
with the integrated learning management 
processes in promoting the inventions of the new 

generation of Vocational Education on a high 
level. 4) The results obtained from the integrated 
learning management processes found that:  4.1) 
the number of inventions of the new generation 
food product of students in the academic year 
2020 were 3, and the overall quality of the work 
was a very good level.  4.2) the overall 
achievement in a commercial feasibility of the 
new generation’s invention of food products on a 
very good level.  4.3) the overall achievement of 
vocational entrepreneurs was at a good level.  
4.4) the productivity from the integrated learning 
management processes in promoting the 
invention of the new generation vocational 
education found that (1) Learners received 
awards from competitions for new generation 
inventions, category 4 food product inventions 
on vocational level in Chumphon province total 
of 3 works and learners received a good student 
award and an outstanding activity award. (2) 
Educational institutions received the provincial-
level 3-star award for the performance 
evaluation of the Vocational Entrepreneurship 
Incubator Center and achieved a full score of 
100. 

Keywords : integrated learning management 
processes, Invention of the new generation of 
Vocational Education 

1. บทน า
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทักษะที่จ าเป็น

ในศตวรรษที่  21  เป็นการเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะ 
ที่จ าเป็นเพื่อให้ด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วนั้น  ต้องพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะชีวิตและ 
การท างาน  (สุพรรณี  ชาญประเสริฐ.  2556 : 10 – 11)  
โดยการฝึกทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อและเทคโนโลยีส าคัญ
ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่  21  เพราะจะเป็นเครื่องมือ 
ที่ จะใช้ ในการแสวงหาความรู้ ใน โลกของการศึกษา 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งวิธีการแสวงหาความรู้นั้น
ส าคัญกว่าตัวเนื้อหาความรู้ (พรทิพย์  ศิริภัทราชัย,  2556 
: 49)  ระบบการศึกษาของประเทศไทยได้มีการปฎิรูป
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ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  เน้นให้ครูจัด 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป็นแนวทางการสอน 
ที่ เน้นให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่  
โดยใช้กระบวนการทางความคิด  กระบวนการทางสังคม 
ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน  สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ การจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ในการใช้ความรู้และกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้าง
ประสบการณ์ ของตัวผู้ เรียนเองนั้น  จะท าให้ผู้ เรียน 
เห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิด 
ความอยากรู้อยากเห็น  ความคิดสร้างสรรค์  ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
สอดคล้ องกับ วัตถุ ประสงค์ ของการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้สามารถน าความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ในอนาคต  (สุพรรณี ชาญประเสริฐ,  2557 : 3)  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้จัดท า
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2560 - 2579  โดยมี
วิสัยทัศน์ว่า “ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
มีคุณ ธรรม  คุณภาพ  สอดคล้องกับความต้องการ 
ในการพัฒนาประเทศ”  และได้ก าหนดพันธกิจเพื่อให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  นวัตกรรม คือ 
พันธกิจข้อ 4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม 
เทคโนโลยี  และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษา
และพัฒนาวิชาชีพ  และได้ก าหนดเป้าหมายด้านคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไปคือ  ผู้เรียนต้องมีคุณภาพในด้านความรู้และทักษะ
การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารนเทศ  การพัฒนา 
การเรียนรู้และการปฏิบัติ  การท างานร่วมกับผู้อื่น  การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข 
การจัดการและการพัฒนางาน  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
คือ  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้  และทักษะ
ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
และเป้าหมายดังกล่าวในยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและ
พั ฒ น า ก า ลั งค น ด้ า น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า เพื่ อ ส ร้ า ง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  มีเป้าหมาย 
ในข้อ  3  คือการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  
และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่า
ทางเศรษฐกิจประเทศ  มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ได้แก่  จ านวน
โครงการ  งานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  เทคโนโลยี 

และองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม  จ านวนบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา  
จ านวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   
และจ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ    (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,  
2560)  ส านั ก งาน คณ ะกรรมการการอา ชีวศึ กษ า  
ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา  เผยแพร่นวัตกรรมองค์
ความรู้  เทคโนโลยี เพื่ อสร้างและพัฒนาอาชีพให้ เกิด
ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์   ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย 
สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ 
ผลการด าเนินงานที่ ผ่ านมา  ส านักวิจัยและพัฒนา 
การอาชีวศึกษาได้ด าเนินการปฏิรูปการอาชีวศึกษา 
ตามกรอบ  และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  โดยได้
ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินโครงการวิจัย 
อย่างเป็นระบบในสถานศึกษา ในข้อ 2  (ส านักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา,  2560: 10-15)  การส่งเสริม
การบูรณาการการวิจัยเพื่อการพัฒนาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมอาชีวศึกษามุ่งเน้นการพัฒนานักประดิษฐ์คิดค้น
อาชีวศึกษา   โดยกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการอาชีวศึกษา  
ด าเนินการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ซึ่งได้
ด า เนินการมาตั้ งแต่ปี   พ .ศ .  2533  จนถึ งปั จจุบั น 
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และใช้ทักษะใน
การคิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการ
พัฒนาหุ่นยนต์อาชีวศึกษา  อันส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม   นอกจากนี้แล้ว
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังได้มีนโยบาย 
ในด้านการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
โดยมีการจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนา
การศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็ก
อาชีวะ ให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง 
ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
thinking) ด้วยการสร้างช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม
ใหม่ตามสาขาวิชาชีพและน ามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
ให้สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้
ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพ (Career  path) ให้กับ
ผู้เรียน ให้สามารถประกอบธุรกิจ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพมีการด าเนิน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจ 
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แก่นักเรียน นักศึกษา  และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
แก่ ผู้ เรี ยนผ่ านกระบ วนการจั ดการเรี ยนการสอน 
และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
โดยก าหนดให้ ทุ กสถานศึ กษาจั ดตั้ งศู น ย์ บ่ ม เพ าะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้มีประสบการณ์ การท าธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา 
เพื่ อ น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต่ อ ย อ ด ไป 
เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและ
สร้ างรายได้ ต่ อไปในอนาคต  (ส านั กมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2562) 
 จากนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและภาระงาน 
ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาในด้านการพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถจัดท าผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ 
ท าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาฝ่ายนวัตกรรมของศูนย์บ่มเพาะ 
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิด 
ในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โดยน าองค์ ค วาม รู้ จ ากศ าสตร์ ในสาขาวิช าต่ าง ๆ  
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคน 
รุ่ น ให ม่ อ า ชี วศึ กษ า   ป ระ เภ ท ที่   4  สิ่ งป ระดิ ษ ฐ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์อาหารให้ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้โดยใช้
กระบวนการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ของสถานศึกษา  จึงได้ด าเนินการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารสู่เชิงพาณิชย์  รายวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหารและน าไปใช้กับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสู ง  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิ ทยาลั ย
อาชีวศึกษาชุมพร  กระบวนการในการพัฒนาและผลของ
การน าไปใช้กับผู้เรียน รายละเอียดผู้วิจัยจะได้กล่าวถึง
ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1  เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการ  เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิง
พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   
 2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเพื่อส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อาชีวศึกษา  
 2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการ
เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์ 

 2.4  เพื่อศึกษาผลผลิตที่ได้จากกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิง
พาณิชย์  เพื่อส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อาชีวศึกษา ประเภทที่   4  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหารสู่การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร 

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เรื่อง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริม
ผล งาน สิ่ งป ระดิ ษ ฐ์ ขอ งค น รุ่ น ให ม่ อ า ชี วศึ กษ า  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  
 3.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารสู่เชิงพาณิชย์  ของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.3  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารสู่ เชิงพาณิ ชย์   เพื่ อส่งเสริมผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
 3.4  ผ ล ผ ลิ ต ที่ ได้ จ าก ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ด้ ว ย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารสู่ เชิงพาณิ ชย์   เพื่ อส่งเสริมผลงาน
สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ อาชีวศึกษา ประเภทที่   4  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสู่การเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์ 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เรื่อง

ก ารพั ฒ น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าห ารสู่ เ ชิ งพ าณิ ช ย์   วิ ช า
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร เพื่อส่งเสริมผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหาร  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสู ง 
พุทธศักราช  2557  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563  
จ านวน  17  คน  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ประชากรเป็นกลุ่ม
ทดลอง 
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4.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1) คู่มือการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัด

การเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สู่เชิงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อาชีวศึกษา 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
สู่เชิงพาณิชย์ รายวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  2557  
ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนานแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ       
5 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์ 
เพื่อส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา   

4) แบบบันทึ กข้ อมู ลผลผลิตที่ ได้ จากการจั ด
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
เพื่อส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  
ประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสู่การเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ดังนี ้
1) ปฐมนิเทศก่อนเรียน
2) ท ด ส อ บ ค วาม รู้ เดิ ม ข อ งผู้ เรี ย น  โด ย ใ ช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับก่อนเรียน 
เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่ เชิงพาณิชย์   วิชา
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร จ านวนข้อสอบ  40  ข้อ 
เก็บบันทึกคะแนนสอบของผู้เรียนแต่ละคน  

3) ด า เนิ นการจั ด การ เรี ยนการสอน โดย ใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์  ตามคู่มือการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่ เชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริม
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  ประเภทท่ี 4  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสู่การเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสู ง  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาชุมพร  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ซึ่งมีแผนการจัด 
การเรียนรู้จ านวน  5  แผน และให้ผู้ เรียนท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ  ตามใบกิจกรรมในแต่ละแผน เก็บบันทึกคะแนน
ของผู้เรียนแต่ละคน   

4) เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิ้น
ให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์  ฉบับหลังเรียน
ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับฉบับก่อนเรียน  เก็บบันทึก
คะแนนสอบของผู้เรียนแต่ละคน   

5) น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและ
การทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
และน าคะแนนที่ได้จากการท ากิจกรรมและแบบฝึกหัดกับ
คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
มาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

6) ผู้เรียนพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อาชีวศึกษา  ประเภทที่  4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหารและน าเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่น ใหม่ ใน ระดับสถานศึ กษา  คณ ะกรรมการฝ่ าย
ประเมินผลคุณภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อาชีวศึกษา  และคณะกรรมการประเมินความเป็นไปได้เชิง
พาณิชย์ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  
ตามค าสั่งของสถานศึกษาที่แต่งตั้งขึ้น ท าหน้าที่ประเมินให้
คะแนนโดยใช้แบบประเมินคุณภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  ประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหารตามแบบฟอร์มของส านักวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอาชีวศึกษา  และแบบประเมินความเป็นไปได้
เชิงพาณิชย์ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประเภท
ที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
เป็นเครื่องมือในการประเมินผล  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากคณะกรรมการประเมิน 

7) สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

8) ผู้เรียนด าเนินการพัฒนาผลงานสู่เชิงพาณิชย์
ด้ วยกระบวนการบ่ ม เพาะการเป็ นผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษาและพัฒนาผลงานและด าเนินธุรกิจหารายได้
ระหว่างเรียนภายใต้การด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  เป็นเวลาอย่างน้อย  2  เดือน 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินธุรกิจต่อศูนย์บ่มเพาะ 
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  คณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่จากสถานศึกษาท าการนิเทศติดตามและ
ประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ของผู้ เรียน โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะการเป็ น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการประเมิน 

9) ศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เข้ ารับการประเมินผล 
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การด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  โดยน าธุรกิจของผู้ เรียนที่ ได้จากการจัด 
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เป็นผลงานธุรกิจใหม่ในการน าเสนอผลงานทั้งในระดับ
สถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาคและ
ระดับชาติ  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมิน
การด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

10) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  ประเภทที่  4 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  รางวัลต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน  ครูผู้สอน  สถานศึกษา จากกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิ เค ราะห์ คุณ ภาพของกระบวนการจั ด

การเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สู่เชิงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อาชีวศึกษา  ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเทียบ 
กับเกณฑ์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการจัด
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์เพื่อส่งเสริม
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  ตามสูตร 
E1/E2  ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ที่ 80/80 โดยใช้ค่าเฉลี่ย
และค่าร้อยละ 

3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์  ของผู้เรียน 
ที่ เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เพื่อส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา 
ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน  โดยใช้ t-test 

4) วิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความ           
พึ งพอใจของผู้ เรียนที่ มี ต ่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารสู่ เชิงพาณิ ชย์   เพื่ อส่งเสริมผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  ประเภทที่   4  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสู่การเป็นผู้ประกอบ 
การอาชีวศึกษาเทียบกับเกณฑ์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามหัวข้อ ดังนี้
5.1  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่ เชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริม
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  ตามความ

คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และ
มีค่าประสิทธิภาพเป็น  85.39/81.47   
 5.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์ วิชาวิทยาศาสตร์
การประกอบอาหารของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนแบบ
บูรณาการเพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อาชีวศึกษา  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05  ดังตารางที่  1 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบคะแนนกอ่นเรียนและหลังเรียน 
ของนักศึกษา ที่ได้รับการจดัการเรยีนด้วยการ 
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ฯ  (N=17) 

คะแนน
ทดสอบ 

จ านวน
ผู้เรียน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่าส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

( ) 

t 

  ก่อนเรียน 17 21.60 3.86 
25.09* 

หลังเรียน 17 48.82 3.25 
df = 16,  P   .05 

 5.3 ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารสู่เชิงพาณิชย์  เพื่อส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด  3  ล าดับแรก คือด้านประโยชน์และการน าไปใช้  
รองลงมาคือด้านกิจกรรมการเรียนรู้  และด้านเนื้อหา
ความรู้ที่บูรณาการ  ตามล าดับ   ดังตารางที่  2 
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรยีนต่อการจดัการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการฯ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( ) 

ความ 
หมาย 

1. ด้านเนื้อหาความรู้ที่
บูรณาการ

4.51 .30 มากที่สุด 

2. ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้

4.51 .30 มากที่สุด 

3. ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล

4.03 .51 มาก 

4. ด้านประโยชน์และ
การน าไปใช้

4.59 .38 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.53 .27 มากที่สุด 

 5.4 ผลผลิตที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวน 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารสู่ เชิงพาณิชย์  เพื่อส่งเสริมผลงานสิ่ งประดิษฐ์ 
ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  มีดังนี้   1) จ านวนผลงาน
สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  มีจ านวน  3  
ผลงาน  ได้แก่ ไตปลาแห้งเห็ดแครง  ตูเลจากแป้งเมล็ด
ขนุนเสริมแคลเซียมจากก้างปลา  และขนมขาไก่จากซัง
ขนุน  และผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา มี
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  2)  ผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่ น ให ม่ ข อ งผู้ เรี ย น   โด ย ร วม อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ดี ม าก 
3) ผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของ
ผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี 4)  ผลสำเร็จที่ได้จากการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
คือ (1)  ผู้ เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ในระดับเหรียญทอง 2 ผลงาน 
ระดับเหรียญเงิน  1  ผลงาน  ผู้เรียนได้รับรางวัลเรียนดี
แ ล ะ ร า ง วั ล ผู้ ท า กิ จ ก ร ร ม ดี เด่ น  จ า น วน   1 ค น 
(2) สถานศึกษาได้รับรางวัลการประเมินผลการด าเนินงาน
ของศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รางวัล
ระดับ 3 ดาวในระดับจังหวัด  และได้คะแนนเต็ม  100  
คะแนน 

6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์  เพื่อส่งเสริม
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  ประเภทท่ี 4 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสู่การเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร   มีคุณภาพตามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับดีมาก  และมีค่าประสิทธิภาพเป็น 
85.39/81.47  เนื่ อ งจากการพัฒ นากระบวนการจัด 
การเรียนรู้แบบบูรณาการนี้   ได้ผ่านขั้นตอนการสร้าง 
อย่างเป็นระบบ  มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิด  
ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสู่การวิเคราะห์เนื้อหาสาระ
ที่ต้องบูรณาการกัน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดท าผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษาได้  และแบ่งเนื้อหา
สาระการเรียนรู้เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามล าดับ
ขั้นตอน  แล้วจึงยกร่างเป็นคู่มือการจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ความ เหมาะสมกับ เวลาที่ จั ดการ เรียนรู้   ซึ่ งผู้ วิ จั ย 
ได้ขอค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญ   และให้ผู้ เช่ียวชาญ
ประเมินความสอดคล้อง  ความเหมาะสมของคู่ มื อ 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ซึ่งผู้เช่ียวชาญเป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ ในการสอนเป็นอย่างดี และ 
เป็นที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา 
เมื่อผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน าแก้ไข  ผู้วิจัยก็ปรับปรุงแก้ไขให้
มีคุณภาพตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  จากนั้นจึงมีการ
น าคู่มือการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับผู้ เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ในปีการศึกษา  2560 
จ านวน  6  คน  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  22  คน 
และปีการศึกษา  2562  จ านวน  16  คน และทุกครั้งที่ท า
การทดลองใช้เครื่องมือจะน าผลมาวิเคราะห์และปรับปรุง
แก้ไขให้มีคุณภาพดีขึ้น   
 6.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรี ยนของผู้ เรี ยน  พบ ว่า  ผู้ เรี ยนมี ค ะแนน ทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นเป็นเพราะว่าการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนั้น  
จะเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญให้ผู้ เรียนได้คิดเป็น  ท าเป็น  
แก้ปัญหาเป็น  และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ด้วย 
ตัวของตัวเอง  โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาตลอดการท า
กิจกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการสรรค์สร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง  (Wilson, 1996: 18-20,  ชัยอนันต์  
สมุทวณิช  อ้างถึงใน  ทิศนา  แขมมณี,  2555: 97-98, 
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188-189)  ที่กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนเรียนรู้
จากการลงมือท า  ได้ใช้ความคิด  ได้ค้นพบการเรียนรู้  
และสร้างความรู้ด้วยตนเอง  พัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้  ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตรวรรษที่  21  ต้องการ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการมากกว่าความรู้  
ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในครั้งนี้ เป็นการบูรณา
การความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในศตรวรรษที่  21 
โดยเฉพาะทักษะที่  4)  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
ได้ แ ก่   ทั กษ ะด้ าน การส ร้ างส รรค์ แล ะน วัต ก รรม  
(Creativity  and Innovation) ทักษะอาชีพและทักษะ
การเรียนรู้  (Career  and  Learning  Skills)   
 6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์  เพื่อส่งเสริม
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  พบว่ามีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  3  ล าดับ
แรกคือด้านประโยชน์และการน าไปใช้  รองลงมาคือด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้  และด้านเนื้อหาความรู้ที่บูรณาการ   
ตามล าดับ  เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษานั้น มีการเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองทุกขั้นตอน เนื้อหา
สาระที่บูรณาการมีประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้จริงใน
การพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ในด้านทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม  ได้แก่  ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม  (Creativity  and Innovation) ทักษะอาชีพ
และทักษะการเรียนรู้  (Career  and  Learning  Skills)   
และสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา  แขมมณี  (2555: 96)  
ที่กล่าวว่า  หากผู้ เรียนสามารถสร้างผลงานด้วยตนเอง
อย่างมีความหมาย ผู้ เรียนจะไม่ลืม ง่าย ท าให้ ได้ รับ
ประสบการณ์ตรง สามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้
ผู้อื่นได้เข้าใจความคิดของตน  และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้   
 6.4  ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์  
เพื่อส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา 
พบว่า 1) จ านวนผลงานสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่น ใหม่
อาชีวศึกษา  มีจ านวน  3  ผลงาน  และผลงานมีคุณภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 2)  ผลสัมฤทธิ์ด้านความเป็นไป
ได้ในเชิงพาณิชย์ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของ

ผู้เรียน  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 3)  ผลสัมฤทธิ์ด้าน 
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของผู้เรียนโดยรวมอยู่ 
ในระดับดี 4)  ผลสำเร็จที่ได้จากการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเพื่อส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร คือ (1)  ผู้เรียน
ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่  ในระดับเหรียญทอง 2 ผลงาน ระดับเหรียญเงิน  1  
ผลงาน  ผู้เรียนได้รับรางวัลเรียนดีและรางวัลผู้ท ากิจกรรม
ดีเด่น จ านวน  1 คน  (2) สถานศึกษาได้รับรางวัลการ
ประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รางวัลระดับ 3 ดาวในระดับ
จังหวัด  และได้คะแนนเต็ม  100  คะแนน   ทั้งนี้เนื่องจาก
การส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่น ใหม่อาชีวศึกษา  ประเภทที่   4  สิ่ งประดิษฐ์ 
ด้ านผลิตภัณ ฑ์ อาหาร  ได้ครูผู้ สอนที่ มี ความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอนและการเป็นที่ปรึกษาผลงาน
สิ่ งประดิษฐ์มาหลายปี จนมีความช านาญ ในการให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้เรียน ดังจะเห็นได้จากผลงานที่ผ่าน
มา เช่น ปีการศึกษา  2560 มีจ านวนผู้ เรียน  6  คน 
มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จ านวน  3  ผลงาน 
และมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับ
ภาคจ านวน  2  ผลงาน คือเรื่องบาร์กล้วยกรอบ  และเรื่อง
ตูเลจากกากถั่วเหลือง  โดยผลงานเรื่องบาร์กล้วยกรอบ
ได้รับการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ด้วยกระบวนการบ่มเพาะ
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในปีการศึกษา  2561  
และส่งผลให้การประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพรได้รับรางวัลระดับ  5  ดาวในระดับชาติ  ปีการศึกษา  
2562  มีผู้ เรียนจ านวน  16  คน  มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหารจ านวน  3  ผลงาน  มีผลงานได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงินในระดับภาค  จ านวน  1 ผลงานคือเรื่อง
ลอดช่องลาวากะทิสด  และมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้
ต่อยอดสู่ เชิงพาณิ ชย์ด้วยกระบวนการบ่มเพาะการ 
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจ านวน  1  ผลงานคือเรื่อง
กล้วยกรอบกระทงทอง  และได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานใน
การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้รับรางวัลระดับ  3  ดาว 
ในระดั บจั งหวัดและได้ คะแนน  100  คะแนน เต็ ม 
ซึ่งผลงานนี้ไม่มีการน าเสนอในระดับภาคและระดับชาติ 
เนื่องจากการน าเสนอในระดับภาคและระดับชาติจะเกิดขึ้น
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมของปี พ.ศ. 2563 
แต่ได้เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด – 19 ขึ้นเสียก่อนจึงไม่มี

353



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การประกวดในระดับภาคและระดับชาติ   และใน 
ปีการศึกษา  2563  นี้มีจ านวนผู้เรียน  17  คน  มีผลงาน
สิ่ งป ระดิ ษ ฐ์ ของคนรุ่ น ใหม่ จ าน วน   3  ผล งานทั้ ง  
3  ผลงานได้เข้าร่วมการประกวดในระดับสถานศึกษา และ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  2  ผลงาน  เหรียญเงิน  1 ผลงาน 
และทั้ง  3  ผลงานได้สมัครเข้าร่วมประกวดส่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร  แต่ไม่มี
การจัดการประกวดเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โค วิ ด  -19  ท า ให้ ไม่ มี ผ ล ร า งวั ล ใน ร ะ ดั บ จั งห วั ด  
และผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนในปีการศึกษา  2563 
นี้มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่ เชิงพาณิชย์ด้วย
กระบวนการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
คือผลงานไตปลาแห้งเห็ดแครง  และได้เข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานในการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในระดับสถานศึกษาและ
ระดับจังหวัด  โดยได้รับรางวัลระดับ  3 ดาวและได้คะแนน
เต็ม  100  คะแนนในระดับจังหวัด และไม่ ได้มีการ
ประกวดในระดับภาคและระดับชาติ  เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19  เช่นกัน จากผลงานการ
ด าเนินงานที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่น ใหม่นั้ นมีกระบวนการที่ ชัด เจน   เริ่มจาก
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนพัฒนาผลงานสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีการดูแลให้ค าปรึกษาจาก
ครูผู้สอนในหลาย ด้าน  และมีการน าผลงานเข้าร่วมการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  มีการคัดเลือกผลงาน 
ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์แล้วน าเข้าสู่กระบวนการบ่ม
เพ าะ ก า ร เป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า รข อ งศู น ย์ บ่ ม เพ าะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย  โดยมีกิจกรรมต่าง 
ๆ  ในการบ่มเพาะได้แก่  การน านักศึกษาทัศนศึกษาดูงาน
สถานประกอบการต่าง ๆ  เพื่อสร้างแรงจูงใจและเห็น
ประสบการณ์จริงของผู้ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จมาแล้ว  จากนั้นจึงจัดกิจกรรมอบรม
การเขียนแผนธุรกิจ  ท าการประเมินความเป็นไปได้ของ
แผนธุรกิจ  แล้วจึงพิจารณาทุนสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ
ให้ ด า เนิ น ธุ รกิ จภ าย ใต้ ก ารดู แลของศู นย์ บ่ ม เพ าะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มี
การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาธุรกิจและครูที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ  
ได้แก่ด้านบัญชี  ด้านการผลิต  ด้านการตลาด  ด้านการ
จัดการ  ที่จะคอยให้ค าแนะน าปรึกษาและดูแลนิเทศ 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของผู้ เรียนอย่างใกล้ชิด 

และฝ่ายบริหารได้นิเทศ ก ากับติดตามครูที่ดูแลธุรกิจอีกทีหนึ่ง  
กระบวนการนี้จะด าเนินไปจนเสร็จสิ้นใน  1  ภาคเรียน 
จากนั้นจึงด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้าน 
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ซึ่งผลที่เกิดขึ้นท าให้
ผู้เรียนสามารถวางแผนการด าเนินธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ  
การจั ดท าบัญ ชีรายรับ   รายจ่ าย  การรายงานผล 
การด าเนินธุรกิจได้ในระดับดี  ตามเกณฑ์การประเมิน
ผู้ ป ระกอบการอาชีวศึ กษา  (ส านั กมาตรฐานการ
อาชีวศึ กษ าและวิช า ชีพ ,  2562) ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยณัฐณิชา  ดวงขจี  (2563) ที่ท าการศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์  และสมรรถนะ
การเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา  โดยพบว่าพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เฉพาะ  LINE  และ Twitter 
มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05  และการส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาและการผลักดันให้นักศึกษา
สามารถมองเห็ น โอกาสในการท าธุรกิ จ ในอนาคต 
เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาและสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ธนกร  ลิ้มศรัณย์  (2561)  ที่ได้ศึกษาความพร้อม 
ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อการเป็นผู้ประกอบการ  
แล ะพ บ ว่ าค วาม ถ นั ด ใน ก าร เป็ น ผู้ ป ระก อบ ก าร 
มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ  
ความถนัดในการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ 
กับความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ  และความสามารถ
ในการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใน
การเป็นผู้ประกอบการอย่างมีนัยส าคัญ  และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยอดิศักดิ์  สุวิทวัส  (2561)  ที่ได้ศึกษาความ
กระตือรือร้นและความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยพบว่าความกระตือรือร้น
และการคงอยู่ของธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้  ความมุ่งมั่นในสินค้าหรือบริการ  
ความกระตือรือร้นในการแข่งขัน  ความชอบในการเป็น
ผู้ประกอบการ  ความกระตือรือร้นในการแสวงหาโอกาส  
และความกระตือรือร้นในการพัฒนา  ผู้ประกอบการที่มี
ความกระตือรือร้นในการด าเนินธุรกิจจะสามารถด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างยาวนาน 
 นอกจากนี้แล้วผู้เรียนยังเห็นความส าคัญและประโยชน์
ของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเพื่อส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อาชีวศึกษา  ดังจะเห็นได้จากการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการ
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เรียนรู้แบบบูรณาการที่พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดเป็นอันดับแรกคือด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้

1) สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติกิจกรรม
การพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษาสู่
เชิงพาณิชย ์เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2) มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ  เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

3) มี ก า รส่ ง เส ริ ม ก าร เป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
อาชีวศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น  โดยน าผลงานที่เกิดจากการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอดสู่เชิง
พาณิชย์ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

7.2  ข้อเสนอแนะส าหรับหัวข้อการวิจัยต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสมรรถนะ

การเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียนระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี  

2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนด้าน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่
เชิงพาณิชย์ในสาขาอื่น ๆ 
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บทคัดย่อ 
    การพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ 
รหัสวิชา 20101-2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึก
ลงมือปฏิบัติงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2562 ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
การอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและ 
หาประสิทธิภาพชุดการสอน 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล
ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดการสอน
ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นสอนจริงเป็นนักเรียน 
ช้ันปีที่ 2 กลุ่ม 3-4 จ านวน 42 คน ที่ลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพชุดการสอน
แ ล ะ ค่ า ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ชุ ด ก า ร ส อ น  ไ ด้ แ ก่  
1) ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบสมมติฐานการสร้างและหา
ประสิ ท ธิ ภ าพ ชุด กา รสอนด้ ว ย  t-test dependent 
ผลการวิจัย พบว่า 1) โดยรวมชุดการสอนมีความเหมาะสม
ระดับมากที่สุด ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นผลการใช้ชุดการ
สอนจริงพบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ E1 
เท่ากับ 82.89 และค่า E2 เท่ากับ 80.92 2) โดยรวมชุด 
การสอนที่พัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์
ก าหนด คือ เท่ากับ 0.7730 แสดงว่านักเรียนมีความรู้

เ พิ่ ม ขึ้ น  0.7730 ห รื อ คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  77.30 
3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
4) นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่เรียน
ด้วยชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นผลการวิจัยเพิ่มเติมจากการใช้
ชุดการสอนเพื่ อ เป็นข้อมูลประกอบการวิ เคราะห์ 
การจัดการเรียนรู้ พบว่า 1) โดยรวมนักเรียนที่เรียนด้วย
ชุดการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ดี ร้อยละ 70.74 2) โดยรวมนักเรียนที่ เรียนด้วยชุด 
กา รส อน ที่ พัฒนา ขึ้ น  มี เ จ ต ค ติ แ ล ะ คุ ณลั กษณ ะ 
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีและ 3) โดยรวมผู้ทดลองใช้ชุด
การสอนจากการเผยแพร่ พบว่า ชุดการสอนมีคุณภาพ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ : ชุดการสอน, วิชางานวัดละเอียดช่างยนต ์

Abstract 
    The purposes of this study were to: 1) develop 
and investigate the efficiency of Auto-mechanic 
Precision Measurements Job Instructional 
Package 20101-2009 2) investigate the 
effectiveness index of the developed 
instructional package 3) compare pretest and 
posttest learning achievement with the 
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developed instructional package, and 4) study 
the satisfactions of the students toward an 
instructional package.  
    The research was divided into 3 steps; 1) 
Studied the learning management problems of 
Auto-mechanic Precision Measurements Job 
20101-2009, for certificate curriculum, B.E. 2562. 
2) Established and developed the instructional
package using practical teaching techniques. And 
3) Taught by using the developed instructional
package.  
     The sample consisted of 2 groups; the group 
of the instructional package development stage 
was 32 of first-year vocational certificate students 
in Auto Mechanic group 1-2 at Mahasarakham 
Technical College for 2nd semester of academic 
year 2020  and the group for teaching stage was 
42 of second-year vocational certificate students 
in Auto Mechanic group 3-4 who enrolled in Auto-
mechanic Precision Measurements Job 20101-
2009 in 1st semester of academic year 2021. Using 
simple random sampling method. The research 
instruments were: 1) the developed Instructional 
package and 2) the questionnaires. The data was 
collected and analyzed using percentage, mean, 
standard deviation and t-test dependent.  
    The research findings were as follows: 1) the 
instructional package was appropriated at the 
highest level, and the value of the effectiveness 
of the developed Instructional package was  
E1=82.89 / E2=80.92 2) the effectiveness of the 
developed instructional package was 0.7730, the 
students’ knowledge was increased of 0.7730 or 
77.30%. 3) the students’ achievement was 
significantly higher than before at the .05, and 4) 
the students’ satisfaction toward an instructional 
package was the highest. 
    Additional research results from the use of 
developed instructional package for data analysis 
were found that: 1) the students’ learning 
behavior was high at 70.74% 2) the student’s 
attitude and desirable characteristics were high, 

and 3) the quality of developed instructional 
package was high. 

Keywords : Auto-mechanic Precision 
Measurements Job Instructional Package 

1. บทน า
ปัจจุบันทุกประเทศบนโลกมีการเช่ือมต่อกันอย่าง

ไร้พรมแดนในทุกมิติ  ทั้ งความร่ วมมือทางการค้ า 
คว าม ร่ ว มมื อด้ า นกา รพัฒนา โ ค ร งสร้ า งพื้ น ฐ าน 
ความร่ วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสั งคมเป็นต้น 
ซึ่งแน่นอนว่าในอีกมุมหนึ่ง ย่อมเกิดการแข่งขันกันสูงขึ้น
เรื่อย ๆ ด้วยเหตุผลประการหลังนี้เอง หลายประเทศ
จ าเป็นต้องปรับตัวสู่การพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
ตามกันไป เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการแข่งขัน 
การก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะมีเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
ต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 
อาทิเครื่องจักรกลที่คิดได้และสื่อสารเป็น 3D Printing 
ที่สามารถเปลี่ยนจินตนาการให้เป็นวัตถุของจริงที่จับต้องได้ 
หุ่นยนต์จะเข้ามาท างานร่วมกับมนุษย์เสมือนเป็นเพื่อน
ร่วมงานคนหนึ่ง จุดเด่นของอุตสาหกรรม 4.0 คือ การที่
เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติสามารถเช่ือมโยงเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมเครือข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต จึงสามารถ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสารถึงกันหมด รวมทั้งสามารถใช้
ทรัพยากรบางส่วนร่วมกันได้  เครื่องจักรกลส าหรับ
อุตสาหกรรม 4.0 จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก 
ทั้งในด้านการท างาน ด้วยตนเอง เพื่อประสิทธิภาพ 
การผลิตและเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ของผู้ บ ริ โ ภค  หลั กสู ต รประกาศนี ยบั ต ร วิ ช า ชีพ 
พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างยนต์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ รับผู้ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรนี้ 
จากผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
หรือเทียบเท่า ด้วยโครงสร้างหลักสูตรที่ต่างกันท าให้
ผู้ส าเร็จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
เมื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ พบว่านักเรียนขาดทักษะ
พื้นฐาน ทางด้านช่างอุตสาหกรรม ขาดทักษะวิชางานวัด
ละเอียดช่างยนต์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ต้องเรียนรู้ มาก่อนการ
เรียนวิชางานวัดละเอียดและจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่ม นี้ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ง า น วั ด ล ะ เ อี ย ด ช่ า ง ย น ต์  ร หั ส วิ ช า  20101-2009 
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วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึง 2563 จ านวน 104 คน ผู้วิจัย
พบว่านักเรียนจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 56.73 
มีทักษะสมรรถนะรายวิชาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่
ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์พอใช้ (2.0) หมายถึง นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน (1.5) เกณฑ์
อ่อนมาก (1) ต่ ากว่าเกณฑ์ (0) ข.ร.และม.ส. นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่ ากว่าเกณฑ์พอใช้ (2.0) 
จะไม่สามารถคิดค านวณโดยใช้สูตรหรือนิยามทาง
คณิตศาสตร์อย่างง่ายได้ เพราะทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
มี ค ว า ม ส า คั ญ ม า ก ส า ห รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ั น สู ง ใ น ก า กั บ  ข อ ง ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับ สงวน 
(2555) รายงานวิจัยการพัฒนาชุดการสอนวิชางาน
เ ค รื่ อ ง มื อ ก ล  1 ร หั ส วิ ช า  2102-2106 ห ลั ก สู ต ร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.
2546) วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ พบว่า นักเรียนที่มีผล 
การเรียนต่ าจะขาดความรู้ ขาดทักษะความช านาญในการ
ปฏิบัติงานและขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการจากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสภาพ
ปัญหาของนักเรียน ผู้วิจัยได้น ามาเป็น แนวทางพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนของนัก เรี ยน โดยศึกษา
จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง ค าอธิบาย รายวิชา จุดประสงค์
รายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ศึกษา
เอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีสอน
แบบบรรยายและแบบสาธิตที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อยไม่
ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการฟัง การดูหรือการสังเกตไม่
เกิดการพัฒนาด้านทักษะความช านาญในการปฏิบัติงาน 
การปรับเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อ พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะ
วิชาชีพตาม วัตถุประสงค์รายวิชาและจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม ให้
นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรง เข้าใจ
เนื้อหา หลักการทฤษฎี กระตุ้นให้ นักเรียนตั้งใจเรียน 
กระตือรือร้นในการเรียน เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ 
ผู้สอนสามารถ ถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน 

    ผู้วิจัยจึงได้สร้างนวัตกรรมชุดการสอนวิชางานวัด
ละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 ด้วยเทคนิค 
การสอนแบบการฝึ กล งมื อปฏิ บั ติ ง าน  หลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งชุดการสอน นักเรียนจะ
ได้ฝึกลงมือปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือสถานการณ์ซ้ า ๆ จาก
ง่ายไปหายากมีการเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เสริมสร้าง
ทักษะความช านาญในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของ สถานประกอบการและส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเพราะชุดการสอน 
คือ  ชุดสื่อประสม ซึ่งผลิตขึ้นมาอย่างมีระบบ มีความ
สมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเอง โดยมีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา เพิ่มประสิทธิภาพการจัด 
การเรียนรู้ ชุดการสอนจึงมีบทบาทต่อการเรียนการสอน
ทุกระดับทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ท าให้เกิดประโยชน์
และคุณค่าในการเรียนการสอนอย่างมาก (ชัยยงค์, 2551) 
สอดคล้องกับ ชินภัทร (2560) รายงานการพัฒนาชุด 
การสอน  วิ ชาการขับรถยนต์  รหัสวิชา  2101-2105 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พบว่า 
นั ก เ รี ย น ที่ เ รี ย น ด้ ว ย ชุ ด ก า ร ส อ น ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและยังสอดคล้องกับ 
ทองพูน (2557) รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชา 
วั ด ล ะ เ อี ย ด  ร หั ส วิ ช า  2102-2004 ต า ม ห ลั ก สู ต ร
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2556 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ 
ต่อการเรียนด้วยชุดการสอนอยู่ในระดับมาก 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา

งานวัดละเอียดช่างยนต์  รหัสวิชา 20101-2009 ด้วย
เทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 โดยก าหนด
เกณฑ์ไว้ 80/80 
    2.2 เพื่ อหาค่ าดั ชนี ประสิ ทธิ ผลทางการ เรี ยนรู้ 
ของนักเรียนโดยใช้ชุดการสอน งานวัดละเอียดช่างยนต์ 
รหัสวิชา 20101-2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึก
ลงมือปฏิบัติ งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา ชีพ 
พุทธศักราช 2562 โดยก าหนดค่าดัชนีประสิทธิผลไว้ 
> 0.50 
    2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนวิชา
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ง า น วั ด ล ะ เ อี ย ด ช่ า ง ย น ต์  ร หั ส วิ ช า  20101-2009 
ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 โดยใช้ t-test 
    2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วย
ชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-
2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

3. สมมุติฐานของการวิจัย
3.1 ชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา

20101-2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือ
ปฏิบัติงานท่ีพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80 
    3.2 ชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 
20101-2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือ
ปฏิบัติงาน ที่พัฒนาขึ้นทุกชุดมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50 
    3.3 นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอนวิชางานวัดละเอียด
ช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบ
การฝึกลงมือปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียน 
    3.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุด 
การสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-
2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน 
ค่าเฉลี่ยทุกด้านในระดับมาก 

4. กรอบแนวคิดของการวิจัย

1.หลักสูตรประกาศนียบตัร 
  วิชาชีพพุทธศักราช 2562 
  1.1 หลักสูตรรายวิชางานวัด 

 ละเอียดชา่งยนต์ รหัสวิชา 
      20101-2009 

  1.2 การจัดการเรียนการสอนทาง 
 อาชวีศึกษา 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกบัชดุการสอน
  2.1 การออกแบบชุดการสอน 
  2.2 ส่วนประกอบของชุดการสอน 
  2.3 องค์ประกอบของแผนจัดการ 
      เรียนรู ้

  2.4 บทบาทของผู้สอน 

3. แนวคิดทฤษฎีการสอนวิชา
  เทคนิค 
  3.1 แนวคิดของ จอห์นดวิอี ้
  3.2 แนวคิดของ ซิมพ์ซัน 
  3.3 แนวคิดของ แฮรโ์รว ์
  3.4 แนวคิดของ เดวีส์ 

4.หลักเกณฑ์การเลือกสื่อการเรียน 
  การสอน 
  4.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการ 
      เลือกใช้ส่ือ 

  4.2 แนวคิดในการพิจารณาเลือก 
 สื่อ 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิัย 

5. วิธีด าเนินการวิจัย
5.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

         5.1.1 ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่  
นักเรียน สาขาวิชาช่างยนต์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 326 คน 
         5.1.2 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  
ประกอบด้วย 1) กลุ่มที่ 1 ใช้ในการทดลอง (Try-Out) 
คือ นักเรียน สาขาวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 กลุ่ม 5-6 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 

ชุดการสอนวิชา
งานวัดละเอียด
ช่างยนต์ รหัส
วิชา 20101-
2009 ด้วย

เทคนิคการสอน 
แบบการฝึกลง
มือปฏิบตัิงาน 

หลักสูตร
ประกาศนียบตัร

วิชาชีพ 
พุทธศักราช 

2562 
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20101-2009 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 
36 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง แบ่งนักเรียนเป็น 
3 กลุ่ม (เก่ง ปานกลาง อ่อน) จากคะแนนผู้เข้าทดสอบ 
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 160 ข้อ หา
ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ดัชนีค่าอ านาจจ าแนก 
สูตรการค านวณหาอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ   
D= 

RU - RL

N
  (ล้วน และอังคณา, 2543) เพื่อท าการทดลอง

แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 3 คน การทดลองแบบกลุ่มเล็ก 9 คน
และการทดลองแบบกลุ่มใหญ่ 15 คน 2) กลุ่มที่ 2 ใช้ใน
การสอนจริง (Trial Run) คือ นักเรียน สาขาวิชาช่างยนต์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพ ช้ันปีที่  1 กลุ่ ม  2-3 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 42 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง 

 5.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งหมด 5 ชนิด
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชางานวัดละเอียดช่าง
ยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 จ านวน 1 แผน 8 หน่วย 
การเรี ยน 2)  ชุดการสอน จ านวน 8 ชุดการสอน 
3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและ
หลังเรียน จ านวน 2 ชุด ชุดละ 80 ข้อ 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ชุดการสอน แบ่งเป็น 4 ด้าน รวมจ านวน 21 ข้อ  5) 
แบบสอบถามคุณภาพชุดการสอน โดยครูที่ได้รับการ
เผยแพร่ชุดการสอน แบ่งเป็น 6 ด้าน รวมจ านวน 31 ข้อ 

 5.3 การสร้างและหาคุณภาพ 
         5.3.1 ชุดการสอน วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์  
รหัสวิชา 20101-2009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้  
1) การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
โดยศึกษาหลักการ จุดมุ่งหมายและเกณฑ์การใช้หลักสูตร 
2) ศึกษาเนื้อหาจากคู่มือ การวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) วิเคราะห์ค าอธิบาย
รายวิชา สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ หน่วย
การเรียนรู้ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รูปแบบและ
ขั้นตอนการใช้ชุดการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา 4) สร้าง
ชุดการสอน ด า เนินการดั งนี้  1)  วิ เ คราะห์ เนื้ อหา 
2) วิ เคราะห์วัตถุประสงค์ เ ชิงพฤติกรรม 3) ก าหนด
เนื้อหาวิชา 4) สร้างใบเนื้อหาและแบบฝึกหัด 5) จัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึก 
ลงมือปฏิบัติงาน 4 ขั้น จากการสังเคราะห์รูปแบบ 
การสอน เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติของนักการศึกษา 
จ านวน 4 ท่าน 6) ออกแบบและสร้างสื่อการสอน 7) สร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) ก าหนด
องค์ประกอบในการสร้างชุดการสอน มีทั้งหมด 8 ชุด 
แต่ละชุดมีส่วนประกอบดังนี้ 1) คู่มือครู 2) โครงการสอน 
3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) เอกสารประกอบการเรียน 5)
สื่อประกอบการเรียนการสอน 6) บรรณานุกรม 
         5.3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบ
ชนิดอิงเกณฑ์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ด าเนินการสร้าง
ตามขั้นตอนดังนี้ 1) วิเคราะห์จ านวนข้อแบบทดสอบ 
ตามความส าคัญจากค่าความส าคัญ ของระดับพฤติกรรม 
คือ X แทนค่า มีความส าคัญมาก I แทนค่า มีความส าคัญ
น้อย และ O แทนค่า ไม่ค่อยมีความส าคัญ วิเคราะห์
ร่วมกับค ากริยาที่บ่งบอกถึงลักษณะพฤติกรรมที่สามารถ
วัดพฤติกรรมนั้นได้มาก าหนดเป็นจ านวนข้อแบบทดสอบ 
2) ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องของค าถามกับ
จุดประสงค์เชิง พฤติกรรม โดยผู้ เ ช่ียวชาญตรวจชุด 
การสอน จ านวน 5 ท่าน ถ้าค่าดัชนีที่ค านวณได้มากกว่า
หรือ เท่ากับ 0.50 แสดงว่าเป็นแบบทดสอบวัดหรือเป็น
ตัวแทนวัตถุประสงค์ เ ชิงพฤติกรรมข้อนั้น ผลการ 
วิเคราะห์ข้อมูล จากความเห็นของผู้เช่ียวชาญตรวจชุด 
การสอน ประเมินแบบทดสอบทั้งหมด 160 ข้อ พบว่า 
ดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.60-1.00 จึงถือว่า
ข้อสอบทั้งหมดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3) ทดลองใช้
เพื่อหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สาขาวิชาช่างยนต์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 30 คน แบ่งเป็น
นักเรียนกลุ่มเก่ง 15 คนและนักเรียนกลุ่มอ่อน 15 คน 
4) ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ น าผลการทดลองใช้มา
หาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยน าคะแนนทดสอบ 
มาท าการวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาค่าความยากง่าย (P) 
และค่ าอ านาจจ าแนก  ( D) ค่ าความยาก ง่ ายของ
แบบทดสอบที่ ใ ช้ ได้ จะอยู่ ระหว่ า ง  0.20-0.30 และ 
ค่าอ านาจจ าแนก ที่ใช้ได้มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ล้วนและ
อังคณา (2543) เลือกแบบทดสอบที่มีผลการวิเคราะห์ 
ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.30-0.80 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.20-1.00 ถือว่าเป็นแบบทดสอบที่มีความ 
ยากง่ายที่ยอมรับได้และมีค่าอ านาจจ าแนกที่ดีถึงดีมาก 
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เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 80 ข้อ 
5) หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังจากทดลองใช้แบบทดสอบแล้ว 
ได้ท าการวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
โ ด ย ใ ช้ สู ต ร ข อ ง  Kuder-Richardson Approaches 
(KR-20) ธี ระ  (2558) ผลการวิ เคราะห์แบบทดสอบ 
มี ค่ าค วาม เ ช่ื อมั่ นทั้ ง ฉบั บ เท่ ากั บ  0.939 ถื อ ได้ ว่ า
แบบทดสอบนี้มีผลการวัดที่มีความคงที่แน่นอนเช่ือถือได้ 
6) จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ แยกแบบทดสอบออกเป็น
8 ชุด ตามหัวข้อเรื่องแต่ละจุดประสงค์ จัดเรียงข้อใหม่
จ านวนข้อเท่ากับท่ีวิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมไว้  
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
         5.3.3 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ในการเรียนรู้ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ บุญชม (2563) 
ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพตามขั้นตอนดังนี้ 1) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนรู้
ด้วยชุดการสอนท่ีพัฒนาขึ้น เป็นแบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สร้างขึ้นจากการศึกษางานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีความพึงพอใจ แล้วตรวจสอบค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC : Index of Item Objective 
Congruence) โดยผู้เช่ียวชาญตรวจงานวิจัย จ านวน 5 ท่าน 
มีค่า 1.00 น าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้วิชางานวัด
ละเอียดช่างยนต์  รหัสวิชา 20101-2009 ด้วยเทคนิค 
การสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน ที่พัฒนาขึ้นจนได้
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ก าหนด โดยท าการสอนสัปดาห์
ละ 1 วัน วันละ 4 ช่ัวโมง ใช้เวลาสอน 16 สัปดาห์  
สอบกลางภาค 1 สัปดาห์และสอบปลายภาคอีก 1 สัปดาห์ 
รวมให้เวลาจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 18 สัปดาห์ เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลชุด
การสอนที่พัฒนาขึ้นข้อที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ 
ด้วย ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นและข้อที่ 4 เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน 
ที่พัฒนาขึ้น  
         5.3.4 การสร้างแบบประเมินชุดการสอนโดยครูที่
ได้รับการเผยแพร่ที่มีต่อชุดการสอนน าชุดการสอน
ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประกอบการบรรยาย 
(Power Point) จัดส่งทางไปรษณีย์พร้อมแบบประเมิน

คุณภาพของชุดการสอนเป็นแบบประเมินความคิดเห็นไป
ยังสถานศึกษาในสั งกัด  ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา เลือกแบบเจาะจง สถานศึกษาในแต่ละ
ภาคของประเทศ จ านวน 25 แห่ง แบ่งเป็น 6 ด้าน 
ดังนี้ 1) ด้านคู่มือครู 2) ด้านเนื้อหา 3) ด้านแบบใบฝึก
ปฏิบัติ 4) ด้านใบสั่งงาน 5) ด้านสื่อการสอน (Power 
Point) 6) ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 31 ข้อ 
มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 1) โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ 
ชุดการสอน สร้างขึ้นจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และ ทฤษฎีเกี่ยวกับชุดการสอน แล้วตรวจสอบค่าดัชนี
ค ว า ม ส อด ค ล้ อ ง  ( IOC : Index of Item-objective 
Congruence) โดยผู้เช่ียวชาญตรวจงานวิจัย จ านวน 5 ท่าน 
ถ้าค่าดัชนีที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 แสดงว่ามีความ
สอดคล้อง ค่าที่ค านวณได้อยู่ท่ี 1.00 2) น าผลคะแนนท่ีได้
จากการประเมินมาหาค่าเฉลี่ย น าค่าเฉลี่ยมาแปล
ความหมาย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์  
    5.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการทดลองกับนักเรียนที่ เรียนวิชา งาน 
วัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ด าเนินการ
วิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้น ดังนี้  
         5.4.1 ขั้นการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้
วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์  รหัสวิชา 20101-2009 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
         5.4.2 ขั้ นก ารส ร้ า งและพัฒนา ชุดกา รสอน 
ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน 
         5.4.3 ขั้นสอนจริง ด้วยชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น 
กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในช้ัน
พัฒนาชุดการสอน เป็นนักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์  
ระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพ ช้ันปีที่  1 กลุ่ ม  1-2 
จ านวน 32 คน ภาค เรี ยนที่  2 ปีการศึ กษา  2563 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 
ช้ันสอนจริง เป็นนักเรียน ช้ันปีที 1 กลุ่ม 3-4 จ านวน 42 คน 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 
20101-2009 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง โดยตามขั้นตอนดังนี้  1) ท าการ
ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 80 ข้อ 2) ด าเนินการสอนตามขั้นตอนในการใช้
ชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-
2009 จ านวน 8 หน่วย  3)  รวบรวมข้อมูลจากการ 
ท าแบบฝึกหัด ใบสั่งงานและแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละ
ชุดการสอน  เพื่ อน า ไปวิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ลทางสถิ ติ  
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4) หลังการในหน่วยการสอนจบลงแล้ว ท าการทดสอบ
ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 80 ข้อ 
5) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
         ผู้วิจัยได้ท าการวางแผนการจัดท าข้อมูลและ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
         5.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุด
การสอน 
         5.5.2 การวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิภาพของชุด
การสอน 
         5.5.3 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน โดยใช้ชุดการสอนทดสอบสมมุติฐานการสร้าง
และหาประสิทธิภาพชุดการสอนด้วย t-test dependent 
         5.5.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน โดยใช้สูตรค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         5.5.5 ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่ ได้รับการ
เผยแพร่ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน โดยใช้
สูตรค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6. ผลการวิจัย
การน าเสนอรายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอน

งา น วั ด ล ะ เ อี ย ด ช่ า ง ย น ต์  ร หั ส วิ ช า  20101-2009 
ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้วิจัยน าเสนอ ผลการวิจัยดังนี้ 
    6.1 ผลการสร้างและพัฒนาชุดการสอน การวิเคราะห์
ผลการสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดช่าง
ยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 
การฝึกลงมือปฏิบัติงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 ดังนี ้
         6.1.1 ผลการศึกษาหลักสูตรรายวิชา โดยน าไปใช้
สอนจริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ ง เป็นนักเรียน
สาขาวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 
กลุ่ม 2-3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จ านวน 42 คน 
พบว่าค าอธิบายรายวิชาได้ก าหนดเนื้อหาไว้เพียงพอ 
ครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์และเข้าใจหลักการงานวัดละเอียดช่างยนต์ 
ได้อย่างสมบูรณ์ 
         6.1.2 ผลการวิ เคราะห์ เนื้อหา จากการศึกษา
ค าอธิบายรายวิชา การศึกษาค้นคว้า ต าราและเอกสาร 

ประสบการณ์การสอนของผู้วิจัย รวมถึงค าแนะน าที่ได้
จากผู้ เ ช่ียวชาญ สามารถแบ่งชุดการสอนได้  8 ชุด 
และเมื่อประเมินความส าคัญของหัวข้อเรื่ อง  โดย
ผู้เช่ียวชาญตรวจชุดการสอน พบว่า โดยรวมหัวข้อเรื่องมี
ความส าคัญระดับมากที่สุด 

ภาพที่ 2 แสดงชุดการสอนที่สรา้งและพัฒนาขึ้น 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ความส าคัญของหัวข้อเรื่อง 

รายการประเมิน 
หัวข้อเร่ือง/หัวข้อย่อย 

X̅ S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

หัวข้อท่ี 1 ระบบการ
วัดและเครื่องมือ 

4.60 0.44 มากที่สุด 

หัวข้อท่ี 2 งาน
บรรทัดเหล็กและงาน
สายวัด 

4.68 0.34 มากที่สุด 

หัวข้อท่ี 3 งานฟิล
เลอร์เกจและงาน
พลาสติกเกจ 

4.65 0.34 มากที่สุด 

หัวข้อท่ี 4 งานเวอร์
เนียร์คาลิเปอร ์

4.63 0.46 มากที่สุด 

หัวข้อท่ี 5 งาน
ไมโครมิเตอร ์

4.80 0.20 มากที่สุด 

หัวข้อท่ี 6 งานไดอัล
เกจ 

4.83 0.16 มากที่สุด 

หัวข้อท่ี 7 งานไซลิน
เดอร์เกจ 

4.70 0.19 มากที่สุด 

หัวข้อท่ี 8 งานมัลติ
มิเตอร ์

4.75 0.19 มากที่สุด 

โดยรวม 4.71 0.29 มากที่สุด 
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    จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อหัวข้อ
เรื่องและหัวข้อย่อยในภาพรวมมีความส าคัญมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 4.63 ถึง 4.83 และเมื่อพิจารณาเฉพาะหัวข้อ
เรื่อง พบว่า หัวข้อเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ หัวข้อท่ี 6 
งานไดอัลเกจ ค่าเฉลี่ย 4.83 รองลงมา คือ หัวข้อท่ี 5 งาน
ไมโครมิเตอร์ ค่าเฉลี่ย 4.80 และรองลงมา คือ หัวข้อที่ 8 
งานมัลติมิเตอร์ ค่าเฉลี่ย 4.75 ส่วนหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ หัวข้อท่ี 4 งานเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ค่าเฉลี่ย 4.63 
         6.1.3 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุด 
การสอน โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบชุดการสอน
วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์  รหัสวิชา 20101-2009 
จ านวน 7 ด้าน ผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญตรวจชุด
การสอน พบว่า โดยรวมชุดการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ความเหมาะสมขององค์ประกอบชุดการสอน 

รายการประเมิน 
หัวข้อเร่ือง/หัวข้อ

ย่อย 

X̅ S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

ด้านที่ 1 คู่มือคร ู 4.84 0.17 มากที่สุด 
ด้านที่ 2 โครงการ
สอน 

4.80 0.20 มากที่สุด 

ด้านที่ 3 แผนการ
จัดการเรียนรู ้

4.83 0.18 มากที่สุด 

ด้านที่ 4 เทคนิคการ
สอนด้วยการฝึกลง
มือปฏิบัต ิ

4.80 0.20 มากที่สุด 

ด้านที่ 5 เอกสาร
ประกอบการเรียน 

4.86 0.14 มากที่สุด 

ด้านที่ 6 สื่อประกอบ 4.80 0.20 มากที่สุด 
ด้านที่ 7 ภาคผนวก 4.80 0.20 มากที่สุด 

โดยรวม 4.82 0.19 มากที่สุด 

    จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นต่อความ
เหมาะสมขององค์ประกอบชุดการสอน ในภาพรวมมี
ความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.82 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.80 ถึง 4.86 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ ด้านที่ 5 เอกสารประกอบการเรียน มีค่าเฉลี่ย 
4.86 รองลงมา คือ ด้านที่ 1 คู่มือครู มีค่าเฉลี่ย 4.84 
รองลงมา คือ ด้านที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 
4.83 ส่วนด้านที่มีค่า เฉลี่ยน้อยที่สุด จ านวน 4 ด้าน 
คือ ด้านที่ 2 โครงการสอน ด้านที่ 4 เทคนิคการสอน 
ด้วยการฝึกลงมือปฏิบัติ ด้านที่ 6 สื่อประกอบการเรียน
การสอน และด้านที่  7 ภาคผนวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
คือ 4.80 
         6.1.4 ผลการประเมินสื่ อการ เรี ยนการสอน 
(Power Point) วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์  รหัสวิชา 
20101-2009 จ านวน 4 ด้าน พบว่า โดยรวมสื่อการเรียน
การสอน (Power Point) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้เ ช่ียวชาญ
ตรวจสื่อการสอน มีความเห็นว่าอยู่ในระดับดีมากท่ีสุด 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 
หัวข้อเร่ือง/หัวข้อยอ่ย 

X̅ S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบ
การวัดและเครื่องมือ 

4.76 0.18 ดีมากท่ีสดุ 

ชุ ดที่  2 เ รื่ อ ง  ง าน
บรรทัดเหล็กและงาน
สายวัด 

4.73 0.18 ดีมากท่ีสดุ 

ชุดที่ 3 เรื่อง งานฟิล
เลอร์ เ กจและงาน
พลาสติกเกจ 

4.76 0.14 ดีมากท่ีสดุ 

ชุ ดที่  4 เ รื่ อ ง  ง าน
เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 

4.76 0.15 ดีมากท่ีสดุ 

ชุ ดที่  5 เ รื่ อ ง  ง าน
ไมโครมิเตอร์ 

4.78 0.16 ดีมากท่ีสดุ 

ชุ ดที่  6 เ รื่ อ ง  ง าน
ไดอัลเกจ 

4.78 0.17 ดีมากท่ีสดุ 

ชุดที่ 7 เรื่อง งานไซ
ลินเดอร์เกจ 

4.83 0.13 ดีมากท่ีสดุ 

ชุดที่ 8 เรื่อง งานมัล
ติมิเตอร์ 

4.80 0.14 ดีมากท่ีสดุ 

โดยรวม 4.78 0.16 ดีมากที่สุด 

    จากตารางที่  3 พบว่า ผู้ เ ช่ียวชาญมีความเห็นสื่อ 
การสอน ในภาพรวมมีคุณภาพดีมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.78 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.73 
ถึง 4.83 และเมื่อพิจารณา เป็นรายชุดสื่อการสอน พบว่า 
สื่อการสอนที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สื่อชุดที่ 7 เรื่องงาน
ไซลินเดอร์เกจ ค่าเฉลี่ย 4.83 รองลงมา คือ สื่อชุดที่ 8 
เรื่องงานมัลติมิเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.80 รองลงมา คือ สื่อชุด
ที่ 5 เรื่องงานไมโครมิเตอร์และงานไดอัลเกจ มีค่าเฉลี่ย 
4.78 เท่ากัน รองลงมา คือ สื่อชุดที่ 1 เรื่องระบบการวัด
และเครื่องมือในงานวัดละเอียดช่างยนต์ สื่อชุดที่ 3 เรื่อง
งานฟิลเลอร์เกจและงานพลาสติกเกจ สื่อชุดที่ 4 เรื่องงาน
เวอร์เนียร์คาลิเปอร์  มีค่าเฉลี่ย 4.76 เท่ากัน ส่วนสื่อ 
การสอนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สื่อชุดที่ 2 เรื่องงาน
บรรทัดเหล็กและงานสายวัด มีค่าเฉลี่ย 4.73 
         6.1.5 ผลการพัฒนาชุดการสอนโดยการทดลองใช้ 
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น นักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ  ช้ั น ปี ที่  1 ก ลุ่ ม  5-6 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม การทดลองใช้ครั้งที่ 1 แบบ
หนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) เป็นการตรวจสอบส านวนภาษา ล าดับ
ก า รน า เ สน อ เนื้ อห า  ข้ อค า ถ าม  ค า สั่ ง  ขั้ น ตอน 
การปฏิบัติงานและสื่อการสอน การทดลองใช้ครั้งที่ 2 
แบบกลุ่ม เล็ก (1:10) เพื่อตรวจสอบด้านระยะเวลา 
ในการจัดการ เรียนรู้แต่ละกิจกรรม การทดลองใช้ครั้งท่ี 3 
แบบกลุ่มใหญ่ (1:100) เป็นการตรวจสอบรายการประเมิน
ของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานใบสั่งงานแล้วน าผล
คะแนนที่ได้จากกระบวนการจัดการเรียนรู้และคะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น 

ตารางที ่4 แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ 
 ชุดการสอน 

การทดสอบ 
จ านวน 

ผู้
ทดสอบ 

คะแนน
รวม 

คะแนน
รวมผู้

ทดสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ 

ประสิทธ ิ
ภาพ

กระบวน 
การ (E1) 

15 1,026x15 
=15,390 

11,339 755.94 82.89 

ประสิทธ ิ
ภาพ

ผลลัพธ์
(E2) 

15 80x15 
=1,200 

971 64.74 80.92 

    จากตารางที่ 4 ผลปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
ท าคะแนนกระบวนการได้ถูกต้อง เฉลี่ยร้อยละ 82.89 (E1) 
และท าคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้ถูกต้องเฉลี่ย
ร้อยละ 80.92 (E2) หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผู้เรียนมีค่า 82.89/80.92 ดังนั้น ชุดการสอนที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้นจึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ก าหนด 80/80 
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
    6.2 ผลการสอนจริงด้วยชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น 
การวิเคราะห์ผลการสอนจริงด้วยชุดการสอนวิชางานวัด
ละเอียดช่างยนต์  รหัสวิชา 20101-2009 ด้วยเทคนิค 
การสอนแบบการฝึ กล งมื อปฏิ บั ติ ง าน  หลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ที่พัฒนาขึ้น ใช้
สอนจริงกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพ ช้ันปีที่  1 กลุ่ ม  2-3 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ตามขั้นตอนและวิธีการสอน
ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์ผลดังนี้ 
         6.2.1 ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลชุดการสอน
วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์  รหัสวิชา 20101-2009 
ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน  

ตารางที่ 5 แสดงการหาค่าดัชนีประสิทธิผลชุดการสอน 
 วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ 

ชุดการ
สอนที่ 

ผลคูณของ
จ านวน 
นักเรียน 

กับคะแนน
เต็ม 

ผลรว
มของ
คะแน

น 
ก่อน
เรียน 

ผลรว
มของ 
คะแน

น 
หลัง
เรียน 

E.I 

เกณฑ์
การ
ผ่าน 
E.I 

1 35x10=350 110 324 0.8231 >0.50 
2 35x10=350 112 318 0.7984 >0.50 
3 35x10=350 86 234 0.7048 >0.50 
4 35x10=350 129 327 0.8216 >0.50 
5 35x10=350 110 320 0.8077 >0.50 
6 35x10=350 105 242 0.7173 >0.50 
7 35x10=350 159 347 0.7298 >0.50 
8 35x10=350 169 344 0.7818 >0.50 

รวม 35x80=2,80
0 

980 2,516 0.7730 >0.50 

    จากตารางที่ 5 การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการ
สอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 
ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 พบว่า ค่าดัชนี
ประสิทธิผล (E.I) ชุดการสอนที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.8231 
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แสดงว่า นักเรียนมีความรู้ เพิ่มขึ้น 0.8231 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 82.31 ชุดการสอนที ่2 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.7984 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7984 หรือคิด
เป็นร้อยละ 79.84 ชุดการสอนที่ 3 ค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.7048 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7048 
หรือคิดเป็นร้อยละ 70.48 ชุด การสอนที่  4 ค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.8216 แสดงว่านักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้น 0.8216 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.16 ชุดการสอน 
ที่ 5 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8077 แสดงว่านักเรียน
มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.8077 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.77 ชุด
การสอนที่ 6 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7173 แสดงว่า
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  0.7173 หรือคิดเป็นร้อยละ 
71.73 ชุดการสอนที่ 7 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7298 
แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7298 หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 72.98 ชุดการสอนท่ี 8 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.7818 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7818 หรือคิด
เป็นร้อยละ 78.18 โดยรวมชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น มีค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7730 แสดงว่านักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้น 0.7730 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.30 แสดงว่าทุกชุด
การสอนท าให้นักเรียนมีความรู้สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์
ประสิทธิผล สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยที่นักเรียน
ที่มีผลการเรียน ขร. 7 คน ไม่นับจ านวนนักเรียนในการหา
ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน 
         6.2.2 ผลการตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนดว้ย
การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ค่า
ที (t-test dependent)  

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้า 
 ทางการเรียน 

การ
ทดสอบ 

N X̅ D D2 t 

ก่อน
เรียน 

42 22.79 

1,536 65,306 
14.8
6* หลัง

เรียน 
42 58.51 

    จากตารางที่ 6 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 นั่นก็แสดงว่าการเรียนด้วยชุด 
การสอนงานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 

ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติ งาน 
ที่พัฒนาขึ้นท าให้นักเรียนมีความรู้สูงขึ้น 
         6.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่เรียนรู้ด้วยชุดการสอนการที่พัฒนาขึ้น พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ในด้านเนื้อหา ด้านแบบประเมินความก้าวหน้าผล 
การเรียนรู้ ด้านสื่อการสอน (Power Point) และด้านเวลา 
ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

ตารางที ่7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ความพึงพอใจของนักเรียน 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. ด้านเนื้อหา 4.67 0.46 มากที่สุด 
2. ด้านแบบประเมิน
ความก้าวหน้าผลการ
เรียนรู ้

4.70 0.44 มากที่สุด 

3. ด้านสื่อการสอน 4.57 0.47 มากที่สุด 
4. ด้านเวลา 4.59 0.49 มากที่สุด 

โดยรวม 4.64 0.47 มากที่สุด 

    จากตารางที่  7 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความ 
พึงพอใจต่อชุดการสอน ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.57 
ถึง 4.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านแบบ
ประเมินความก้าวหน้าผลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ค่าเฉลี่ย 4.70 รองลงมา คือ ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.67 
รองลงมา คือ ด้านเวลา ค่าเฉลี่ย 4.59 และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสื่อการสอน (Power Point) 
ค่าเฉลี่ย 4.57 
         6.2.4 ผลการประเมินคุณภาพชุดการสอนจาก 
การเผยแพร่ จัดส่งชุดการสอนที่ใช้สอนจริง ทางไปรษณีย์
พร้อมแบบประเมินคุณภาพของชุดการสอนไปยั ง
สถ านศึ กษา  ในสั ง กั ด ส า นั ก ง านคณะกร รมกา ร 
การอาชีวศึกษา จ านวน 25 แห่ง ผลการประเมิน พบว่า 
ผู้ทดลองใช้ส่วนใหญ่เห็นว่าในภาพรวมทุกด้านชุดการสอน
ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.58 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา มีคุณภาพ 
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.59 รองลงมา คือ ด้านคู่มือ
ครูและด้านใบสั่งงาน มีค่าเฉลี่ย 4.58 เท่ากัน รองลงมา 
คือ ด้านใบฝึกปฏิบัติ ด้านและด้านสื่อการสอน (Power 
Point) มีค่าเฉลี่ย 4.57 เท่ากัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ข้อที่มีคุณภาพระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่า เนื้อหาเรียงล าดับได้ดี ใบสั่งงาน
ขั้นตอนและอุปกรณ์การปฏิบัติงานชัดเจน สื่อการสอน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเรียนรู้เนื้อหาได้ดีขึ้น
และใบฝึกปฏิบัติงานมีการเช่ือมโยงความรู้สู่การปฏิบัติมี
ค่าเฉลี่ย 4.64, 4.60, 4.56 และ 4.56 ตามล าดับ ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การวัดและประเมินผลเครื่องมือ
วัดเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.52 

7. สรุปผลการวิจัย
7.1 การพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์

ชุดการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ใช้ร่วมกับสื่อประสมประกอบการ
บรรยาย ค าอธิบาย ภาพวีดีทัศน์ จ านวน 8 ชุดการสอน 
ภายในหนึ่งชุดการสอนประกอบด้วย คู่มือครู โครงการ
สอน แผนการจัดการ เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบการ
ฝึกลงมือปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการเรียน สื่อการ
เรียนการสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ภาพที่ 3 แสดงการน าเสนอผลการวิจัยการพัฒนา       
ชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ 

    7.2 ประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดช่าง
ยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 ด้วยการน าคะแนนเฉลี่ยของ
การท าแบบฝึกหัด ใบสั่งงาน ทั้ง 8 ชุดการสอน ต่อคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลองใช้ครั้งท่ี 3 ได้ค่า E1/E2=82.89/80.92 
แสดงว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80 และเป็นไปตามสมมุติฐานการสร้าง 

    7.3 ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนจากการน า
คะแนนก่อนเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มสอนจริงมา
หาค่าดัชนีประสิทธิผล พบว่า ชุดการสอนทั้ง 8 ชุด 
โดยรวมชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.773 แสดงว่าผ่านเกณฑ์ดัชนีประสิทธิผล 0.50 
    7.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนหลัง
เรียนของนักเรียนกลุ่มสอนจริง โดยน าผลคะแนนที่ได้ 
จากการทดสอบมาวิเคราะห์ค่า t-test โดยการใช้ t-test 
Dependent พบว่า คะแนนทดสอบแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่าคะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมุติฐาน
การพัฒนา 
    7.5 ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มสอนจริงที่เรียนรู้
ด้วยชุดการสอนงานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-
2009 หลังการเรียนจบชุดการสอนแต่ละชุดการสอนและ
เมื่อเรียนครบทุกชุดการสอนน าคะแนนเฉลี่ยร้อยละมาหา
ค่าเฉลี่ยรวม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
ด้วยชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากเป็นไปตาม
สมมุติฐานการพัฒนาที่ตั้งไว้ 

8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ชุดสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์  รหัสวิชา

20101-2009 ประกอบด้วย 8 ชุดการสอน 62 หัวข้อเรื่อง 
การที่ผลเป็นเช่นนี้ เนื่องจากการสร้างชุดการสอนวิชา
งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 หลักสูตร
ประกาศนี ยบั ต ร วิ ช า ชีพ  พุทธศั ก ร าช  2562 ผ่ าน
กระบวนการศึกษาหลักสูตรรายวิชา การวิเคราะห์เนื้อหา
จากการศึกษาค้นคว้า ต ารา เอกสารและประสบการณ์
การสอนของผู้ วิ จั ย  จนได้หั วข้อ เรื่ อ งที่ ครอบคลุม 
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาแล้ว ท าการประเมินความส าคัญของหัวข้อเรื่อง
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ผลการประเมินหัวข้อเรื่อง
มีความส าคัญระดับมากที่สุด เมื่อได้หัวข้อเรื่องแล้ว
ท าการศึกษาการออกแบบชุดการสอน ส่วนประกอบชุด
การสอนและบริบทการจัดการ เรี ยนการสอนทาง
อาชีวศึกษา เพื่อให้ชุดการสอนสอดคล้องกับหลักการของ
หลักสูตร จุดประสงค์สาขาวิชาช่างยนต์ มาตรฐานวิชาชีพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ จึงได้ชุดการสอนวิชา
งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 เป็นชุด
การสอน ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน
ร่วมกับสื่อประสมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาใช้บรรยายใน
ช้ัน เ รี ย นมี ขั้ น ตอนการออกแบบ  7 ขั้ นตอนดั งนี้  
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1)  วิ เ ค ร า ะ ห์ เ นื้ อ ห า  2)  วิ เ ค ร า ะ ห์ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ 
เชิงพฤติกรรม 3) ก าหนดเนื้อหาวิชา 4) สร้างใบเนื้อหา
และแบบฝึกหัด 5) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วย
เทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน 4 ขั้นจาก
การสังเคราะห์รูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ของนักการศึกษา จ านวน 4 ท่าน 6) ออกแบบและสร้าง
สื่อการสอน 7) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จากนั้นศึกษาหลักเกณฑ์การเลือกใช้สื่อการเรียน
การสอน แบ่งได้เป็น 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 พิจารณาปัจจัย
เ บื้ อ งต้ น  ไ ด้ แ ก่  วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ก า ร ส อน  เ นื้ อห า 
พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน สิ่งอ านวยความสะดวกและ
ความคุ้มค่าในการใช้ ขั้นที่ 2 พิจารณาเลือกลักษณะของ
สื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
การสอนเหมาะสมกับระดับสติปัญญาและประสบการณ์
ของผู้ เรียนสามารถน ามาใช้ได้สะดวก สื่อการสอน 
วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์  รหัสวิชา  20101-2009  
จึงประกอบด้วยสื่อเอกสาร สื่อประกอบค าอธิบาย 
(Power Point) สื่อชุดฝึกวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์แบบ
พูดได้และสื่อของจริ ง ซึ่ งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่กล่าวมาข้างต้น  
เมื่อด าเนินการสร้างชุดการสอนเสร็จแล้ว ได้น าไปให้
ผู้เช่ียวชาญ ประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบของชุด
การสอนใน 7 ด้าน ได้แก่ 1) คู่มือครู 2) โครงการสอน  
3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) เทคนิคการสอนแบบการฝึก
ล งมื อปฏิ บั ติ ง าน  5) เ อกสา รประกอบกา ร เ รี ย น  
6) สื่อประกอบการเรียนการสอน และ 7) ภาคผนวก  
ผลการประเมินองค์ประกอบชุดการสอนวิชางานวัด
ละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 มีความเหมาะสม
ระดับมากที่สุด จากนั้นน าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ในขั้นการสร้างและพัฒนาชุดการสอน คือ 
นักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีที่ 1 กลุ่ม 5-6วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ท าการ
ทดลอง 3 ครั้งทดลองครั้งท่ี 1 เป็นการทดลองใช้แบบหนึ่ง
ต่อหนึ่ง (1:1) ทดลองครั้งที่ 2 เป็นการทดลองใช้แบบกลุ่ม
เล็ก (1:10) ทดลองครั้งที่ 3 เป็นการทดลองใช้แบบกลุ่ม
ใหญ่ (1:100) จึงท าให้ได้ชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
E1/E2=82.89/80.92 แล้วน าชุดการสอนที่ผ่านการทดลอง
ใช้จนมีประสิทธิภาพนี้ไปใช้สอนจริงกับกลุ่มตัวอย่างในข้ัน
สอน จ ริ ง กั บ นั ก เ รี ย นส า ข า วิ ช า ช่ า ง ย น ต์  ร ะ ดั บ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ  ช้ั น ปี ที่  1 ก ลุ่ ม  2-3 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามพบว่า ชุดการสอนมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.773 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

พิ ทั ก ษ์ พ งษ์  แ ล ะ ส ม บั ติ  ( 2551) ไ ด้ ส ร้ า ง แ ล ะ ห า
ประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องการร่างและเขียนแบบ
ภาพประกอบอุปกรณ์เครื่องกล ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 ผลการวิจัย 
พบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 ที่ก าหนดไว้  และสอดคล้องกับ มนูญ (2553)      
ไ ด้ ส ร้ า ง แ ล ะ ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ชุ ด ก า ร ส อ น วิ ช า 
ไม โ คร โปร เซส เซอร์ หลั ก สู ต ร เทค โน โลยี บัณฑิ ต 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่าชุด
การสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.68/80.18 และยัง
สอดคล้องกับ ณัฏฐพงษ์ (2557) ได้ศึกษาการเรียนรู้แบบ
ลงมือปฏิบัติในรายวิชา IMT 423 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่
ผ่านเกณฑ์การ ประเมินในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 
37.04 และผู้เรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนแบบลงมือ
ปฏิบัติในระดับมาก จากผลการพัฒนาชุดการสอนดังกล่าว
ข้างต้น แสดงว่าชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ 
รหัสวิชา 20101-2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึก
ลงมือปฏิบัติงาน ที่ผ่านการสร้างอย่างเป็นระบบตามล าดับ
ขั้นตอนระเบียบวิธีการวิจัย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ก าหนดท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี 
    8.2 ดัชนีประสิทธิผลชุดการสอนวิชางานวัดละเอียด
ช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบ
การฝึกลงมือปฏิบัติงาน โดยรวมเท่ากับ 0.773 ซึ่งเป็นได้
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอน
ในแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึก
ลงมือปฏิบั ติ ง าน  4 ขั้ น  ขั้นที่  1 ขั้ น เตรียม  ครูแจ้ ง
จุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบว่าเมื่อเรียนจบแล้ว
นักเรียนจะมีความรู้ในเรื่องใด การทดสอบก่อนเรียนจะท า
ให้นักเรียนทราบว่าตัวนักเรียนมีพื้นฐานในเรื่องที่จะเรียนรู้
ในวันนี้อยู่ในระดับใด เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากจะ
เรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้  เมื่อครูน าเข้าสู่บทเรียนจะท าให้
นักเรียนทราบว่าเรื่องที่เรียนไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวนักเรียนก็
จะปรับตัวให้พร้อม เพื่อการเรียนรู้หรือแสดงพฤติกรรม
ตามจุดประสงค์ที่ครูแจ้งไป ข้ันท่ี 2 ขั้นการสอนและลงมือ
ปฏิบั ติ ง านย่ อย  ครูบรรยายตามหั วข้ อและสาธิต 
การท างานให้นักเรียนดูเป็นการพิสูจน์ในสิ่งที่ครูสอนไปว่า
เป็นจริงท าให้นักเรียนได้เห็นภาพการกระท าหรือทักษะ 
โดยการแตกทักษะเป็นทักษะย่อย ๆ และสาธิตส่วนย่อย
แต่ละส่วน นักเรียนสังเกตและปฏิบัติทักษะย่อยนั้นทีละ
ส่วนอย่างช้า ๆ หากติดขัดทักษะใด ครูจะให้ค าช้ีแนะและ
ช่วยแก้ไขจนกระทั่งนักเรียนท าได้ แล้วครูจะเริ่มสาธิต
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ทักษะย่อยส่วนต่อไป ท าเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งครบ 
ทุกส่วน ขั้นที่  3 ขั้นลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด จะเป็น
เครื่องมือให้นักเรียนได้ทบทวนในสิ่งที่เรียนรู้ไปก่อนหน้าที่
จะปฏิบัติตามค าสั่งในใบสั่งงาน การท าเลียนแบบในขั้น
ปฏิบัติย่อยตามที่ครูสาธิตนั้นนักเรียนย่อมจะรับรู้หรือ
สังเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วน แต่อย่างน้อย
นักเรียนจะสามารถบอกได้ว่า ข้ันตอนหลักของการกระท า
นั้น ๆ มีอะไรบ้าง จนกว่านักเรียนจะได้ฝึกลงมือปฏิบัติงาน 
จึงจะทราบว่ามีรายละเอียดใดบ้างที่ขาดหายไป การฝึกลง
มื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ใบ สั่ ง ง า น  จ ะ ช่ ว ย ให้ นั ก เ รี ย น ไ ด้
ประสบการณ์ในการท างานและค้นพบปัญหา ต่าง ๆ จึง
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และปรับการปฏิบัติงานให้
ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปเมื่อนักเรียนปฏิบัติงาน
เสร็จแล้ว ครูตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ครู และ
นักเรียนช่วยกันสรุปกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูอาจ
แนะน าเทคนิควิธีการปฏิบัติงานที่จะช่วยให้นักเรียน
สามารถท างานนั้นได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น แล้วจึงให้นักเรียน
ท าแบบทดสอบหลังเรียน ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึก
ลงมือปฏิบัติงานทั้ง 4 ขั้น กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมที่เน้นให้
นักเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนคิดเป็นและ
แก้ปัญหาเป็น สร้างสรรค์ ประสบการณ์ใหม่ที่ต่อเนื่องกับ
ประสบการณ์เก่าเป็นการเรียนรู้ในแบบ Learning by 
doing เป็นการสอน ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง เป็นการเรียนจากประสบการณ์ตรง นักเรียนได้ลง
ปฏิบัติทักษะย่อย ๆ แล้วค่อยเช่ือมโยงต่อกันเป็นทักษะ
ใหญ่ เทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน จึง
สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาของจอห์นดิวอี้และเดวีส์ 
เมื่อท าการหาค่าดัชนีประสิทธิผล ชุดการสอนวิชางานวัด
ละเอียดช่างยนต์  รหัสวิชา 20101-2009 ด้วยเทคนิค 
การสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน ทั้ง 8 ชุดการสอนจึง
ผ่านเกณฑ์ดัชนีประสิทธิผล 0.50 และยังสอดคล้องกับ 
สันทนา (2555) ได้สร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาช่างไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2548 มีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.7884 จากผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลชุดการสอนวิชา
ง า น วั ด ล ะ เ อี ย ด ช่ า ง ย น ต์  ร หั ส วิ ช า  20101-2009 
ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน มีค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7730 แสดงว่านักเรียนท่ีเรียนรู้
ด้วยชุดการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7730 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 77.30 

    8.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน
วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์  รหัสวิชา  20101-2009 
ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน พบว่า
นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยชุดการสอน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
เท่ากับ 22.79 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 58.51 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนค่า 
t-test Dependent พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นได้ตาม สมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้เนื่องจากชุดการสอนที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยสื่อ 
เช่น เอกสารประกอบการเรียน ใบเนื้อหาแบบฝึกปฏิบัติ 
แบบฝึกหัดใบสั่งงาน และสื่อโปรแกรมน าเสนอประกอบ
ค าอธิบาย โดยเรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายากเนื้อหาแต่ละ
หน่วยไม่มากเกินไปและตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาจากใบเนื้อหาในแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้จบแล้ว ท าแบบฝึกปฏิบัติเป็นการน าความรู้
เช่ือมโยงกับการปฏิบัติและท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
แล้ว จึงปฏิบัติตามค าสั่งในใบสั่งงานเป็นการปฏิบัติตาม
ค าสั่ ง  ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ฝึกการแก้ปัญหา 
อย่างเป็นขั้นตอนและทราบข้อบกพร่องของตนเอง และ
เรียนรู้ที่จะหาวิธีแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง ดังนั้นเมื่อ
ท าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวิชา งาน 
วัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 จึงมีคะแนน
ทดสอบสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ชลิตร์ (2551) 
ได้สร้างและหาประสิทธิภาพ ชุดการสอนวิชาการส่งและ
จ่ายไฟฟ้า ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ มนูญ (2553) 
ไ ด้ ส ร้ า ง แล ะห าป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  ชุ ดก า ร สอนวิ ช า 
ไม โ คร โปร เซส เซอร์ หลั ก สู ต ร เทค โน โลยี บัณฑิ ต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้อง
กับมานิตย์ และคณะ (2554) ได้สร้างชุดการสอน วิชาการ
ออกแบบงานโลหะแผ่น โดยการเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนที่เรียน
ด้วยชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จากผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ข้างต้น ชุดการสอนวิชางานวัดละเอียด  ช่างยนต์ รหัสวิชา 
20101-2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือ
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ปฏิบัติงาน ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาความรู้ 
ทักษะและความเข้าใจของนักเรียนได้ดี โดยจะเห็นได้ว่า
นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
    8.4 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้
ด้วยชุดการสอนงานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-
2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน 
โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุด
การสอนระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.64 ข้อที่นักเรียนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ค าถามแบบฝึกหัดและค าตอบ
มีความชัดเจน แบบฝึกหัดมีความยากง่ายเหมาะ และการ
จัดล าดับสไลด์ ค่าเฉลี่ย 4.80 เท่ากัน รองลงมา คือ เนื้อหา
ครอบคลุมวัตถุประสงค์รายวิชา สามารถประยุกต์เนื้อหา
ในการปฏิบัติได้ และจ านวนสไลด์เหมาะสมกับเนื้อหา 
ค่าเฉลี่ย 4.78 เท่ากัน ข้ออื่น ๆ ที่ศึกษามีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ระหว่าง 4.59-4.76 ส่วนข้อที่
นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 
4.40-4.45 การที่ผลเป็นเช่นนี้เนื่องจากการพัฒนาชุดการ
สอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 
ได้ด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ล าดับขั้นตอนโดยเริ่ม
จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
ดังกล่าว เมื่อทราบปัญหาและระดับของปัญหาแล้ว 
จึงศึกษาสิ่งที่ก าหนดให้ในหลักสูตรรายวิชา เพื่อให้ทราบ
ถึงขอบเขตเนื้อหา ศึกษาเอกสาร ต าราและปรึกษาผู้มี
ประสบการณ์ด้านงานวัดละเอียดช่างยนต์ เพื่อให้ทราบ
หัวข้อหลัก หัวข้อย่อยของแต่ละหน่วยการเรียน น าหัวข้อ
ที่ได้ให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความส าคัญ เพื่อให้ทราบถึง
ระดับความส าคัญของแต่ละหัวข้อ ศึกษาขั้นตอนการ
ออกแบบและองค์ประกอบของชุดการสอน เพื่อให้การ
สร้างชุดการสอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร
รายวิชา เอกสารประกอบการเรียนมีการสื่อความหมาย
ด้วยการมองเห็นภาพประกอบค าอธิบาย มีแบบฝึกหัด 
แบบฝึกปฏิบัติและใบสั่ งงานไว้ส าหรับนักเรี ยนใ ช้
ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ได้รับนั้นเพียงพอหรือไม่ ที่จะใช้
แก้ปัญหา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจัดสร้าง
ขึ้นตามขั้นตอน มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่างดีถึงดีมาก 
ค่าความยากง่ายอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้และค่าความเช่ือมัน่
ทั้งฉบับเช่ือถือได้ น าชุดการสอนให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบชุดการสอนเพื่อให้ทราบ
ว่าชุดการสอนในแต่ละองค์ประกอบมีความเหมาะสม
ระดับใด แล้วปรับปรุงชุดการสอนตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าชุดการสอนไปทดลองใช้กับนักเรียน
แบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง  แบบกลุ่ม เล็กและแบบกลุ่มใหญ่  

เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้ได้ชุดการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพใช้จัดการเรียนการสอน ด้วยเทคนิคการสอน
แบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน จึงช่วยแก้ปัญหาที่ค้นพบให้
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มานพ (2556) ได้พัฒนาชุดการสอนการควบคุม
อัจฉริยะด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา พบว่าผู้เรียน 
ที่เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาผู้เรียนมีความพงึ
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด จากผลการประเมินความ 
พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดการสอนงานวัด
ละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 ด้วยเทคนิคการ
สอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ชุด
การสอนที่พัฒนาขึ้นจึงสามารถน าไปใช้จัดการเรียน 
การสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามความสามารถ
ของตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนด 

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 การสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์  รหัสวิชา

20101-2009 เป็นวิชาที่ต้องศึกษาและปฏิบัติเครื่องมือวัด
ละเอียดช่างยนต์ ห้องปฏิบัติการวัดละเอียดช่างยนต์ 
จึงเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีส าคัญ ที่จะช่วยให้การ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนบรรลุวัตถุประสงค์รายวิชา 
ผู้สอนควรตรวจสอบความพร้อมด้านการใช้งานของ
เครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์ ในขั้นประกอบกิจกรรม 
การปฏิบัติงานตามใบสั่งงานควรเป็นนักเรียน 1 คนต่อ
เครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์ 1 อัน มิฉะนั้นจะไม่ทราบว่า
นักเรียนคนใดมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติงานได้ตามที่
ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและท าให้ต้องใช้
เวลาในขั้นประกอบกิจกรรมนานกว่าที่ก าหนด ในขณะที่
นักเรียนก าลังปฏิบัติงานตามใบสั่งงาน ผู้สอนควรเดินดู
นักเรียนสังเกตพฤติกรรม เพราะอาจมีนักเรียนบางคน
ต้องการความช่วยเหลือ 
    9.2 ชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 
20101-2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือ
ปฏิบัติงาน แม้ว่าจะจัดสร้างตามกระบวนการและ
หลักการมาอย่างดีจนมีประสิทธิภาพแล้วก็ตาม แต่ก็ยัง
ต้องอาศัยเทคนิคและวิธีสอนของครูในการถ่ายทอดข้อมูล
ให้กับผู้เรียน การบรรยายด้วยสื่อภาพประกอบค าบรรยาย 
(Power Point) ไม่ควรบรรยายนานเกินไป ครูควร
สอดแทรกกิจกรรม ระหว่างการบรรยายเป็นกิจกรรมที่
สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่ก าลังบรรยาย เช่น เมื่อบรรยายจบ 
1 หัวข้อ ครูท าการสาธิตทักษะย่อยในแบบฝึกปฏิบัติแล้ว
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ให้นักเรียนท าเลียนแบบให้ถูกต้อง แม่นตรง ครูสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน หากพบว่านักเรียนคนใดยังปฏิบัติไม่ได้
ครูก็สาธิตให้ดูซ้ า 
    9.3 ครูควรศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหัวข้อเรื่อง
และฝึกซ้อมการใช้สื่อภาพประกอบค าอธิบาย (Power 
Point) เพื่อให้ทราบถึงความหมายของปุ่มควบคุมการ
น าเสนอ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนให้มากยิ่งขึ้น
ด้วย จะท าให้ทราบจังหวะและเวลาในการใช้สื่อ แต่ละ
ประเภทแต่ละครั้งจะสัมพันธ์กับเนื้อหาของหัวข้อเรื่องที่
สอนในช่วงใด 
    9.4 แบบฝึกปฏิบัติในเอกสารประกอบการเรียนของชุด
การสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-
2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน ใช้
ฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้วย การน าข้อมูลที่ได้รับในขั้น
การสอนมาปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบ
ผลของการปฏิบัติในขั้นนี้ผู้สอนควรให้นักเรียนปฏิบัติ 
เป็นกลุ่มเล็ก 2-3 คน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้
ศักยภาพของแต่ละคนทั้งในด้านความคิด การกระท าและ
น าความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดและประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน จากนั้นผู้สอนถามถึงปัญหาในการปฏิบัติ
แล้วสาธิตทักษะย่อย ๆ ในแบบฝึกปฏิบัติให้นักเรียนท า
แบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ก่อนให้นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบสั่งงาน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 
20102-2004 ด้วยเทคนิควิธีการสอนกระบวนการเรียน
เป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอง (SOT) 2) ศึกษาประสิทธิผล 
การเรียนรู้ 3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนและ4) ศึกษาความพึงพอใจ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 21 คน 
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ 1) ชุดการสอนวิชาวัดละเอียดรหัสวิชา 20102-2004 
จ านวน 9 หน่วยการเรียน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีค่าอ านาจจ าแนก(r)รายข้อตั้งแต่ 0.20 
ถึง 0.40  ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.30-0.75 และค่า
ความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.882 3) แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.89/82.09 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ประสิทธิผลการเรียนรู้  ร้อยละ 
60.80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผล 
การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ : ชุดการสอน, วิธีการสอนกระบวนการเรียน 
เป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอ(SOT), ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความพึงพอใจ 

Abstract 
    The objectives of this research were to: 1 ) 
develop and evaluate the efficiency of the 
instructional package for the Measurements 
course code 20102- 2004 using Self- Organized 
Teamwork teaching method (SOT)  2 )  study the 
learning effectiveness 3 )  compare students’ 
achievement before and after learning and 4 ) 
study satisfaction.  The sample group of this 
research were first-year vocational certificate 
students in Machine Tools Major of Rayong 
Technical College who enrolled in semester 1 of 
Academic year 2020, consisted of 2 1 students 
using cluster sampling.  The research instruments 
were 1 )  the instructional Package for the 
Measurement course code 20102-2004, including 
9 learning units, 2) an achievement test, with the 
discrimination index ( r)  from 0 . 20  to 0 .40 , the 
difficulty (p) from 0.30-0.75, and the reliability of 
the whole test was 0 . 8 8 2  and 3)  satisfaction 
questionnaire.  The results of this research 
revealed that 1) the instructional package has the 
efficiency value at 83.89/82.09, which was higher 
than the criterion 8 0 / 8 0 .  2)  the learning 
effectiveness was 6 0 . 8 0 % . 3)  the learning 
achievement of students after studying was 
significantly higher than before studying at the .05 
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level and 4)  the students’  satisfaction was the 
highest level. 

Keywords : Instructional Package, Self-Organized 
Teamwork Teaching Method, Effectiveness 

1. บทน า
หั วใจส าคั ญของการปฏิ รู ปการศึ กษาตามแนว

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2544 
คื อ การปฏิ รู ปการเรี ยนรู้ ซึ่ งเน้ นผู้ เ รี ยนเป็นส าคัญ 
ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยครูต้องเปลี่ยนบทบาท 
จากการต้องท่องจ าเนื้อหาวิชามาถ่ายทอดให้นักเรียนฟังมา
เป็นผู้ท าหน้าที่ให้ความรัก ความสนใจในชีวิตของนักเรียน 
แต่ละคน จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม
กับผู้เรียนเป็นผู้อ านวยความสะดวก โดยท าหน้าที่บริการ 
ให้ค าแนะน า ในการแก้ปัญหา วางแผนและสร้างข้อตกลง
ร่วมกับนักเรียน และท าการประเมิน(สุวิมล ว่องวาณิช 
2543 :  1)  เนื่องด้วยการจัดการเรียนการสอน วิชา 
วัดละ เอี ยด  รหั ส วิ ช า  20102-2004 ตามหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562  เป็นวิชา
ทฤษฎีปฏิบัติโดยมุ่งให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ ฝีมือ  
ควบคู่กันไปเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริง   โดยส่วนใหญ่ 
ครูผู้สอนจะใช้เทคนิควิธีการสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ 
สาธิตผสมผสานกัน ซึ่งครูจะสาธิตให้นักเรียนดูและลองให้
นักเรียนท า  วิธีนี้มักจะพบปัญหา   เช่น  นักเรียนจะลืม
ขั้ นตอนการปฏิ บั ติ บ า งขั้ นตอนไป    ความสนใจ 
ของนักเรียนไม่เท่ากัน นักเรียนไม่ได้คิดเอง วิเคราะห์เอง
จากงานที่ท า  จะท าตามครูผู้สอนโดยการดูและการฟัง
การสาธิต ส่งผลให้นักเรียนขาดการวิเคราะห์หาสาเหตุ  
และแนวทางการแก้ไข ก่อนจะลงมือปฏิบัติงานจริง ท าให้
นักเรียนคิด วิเคราะห์ไม่เป็น  ไม่มีความมั่นใจในการ
ท างาน  ท าให้คุณภาพการศึกษาน่าเป็นห่วง เพราะว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าไม่อยู่ ในระดับที่น่าพอใจ  
(แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579: 23-25) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า 
เพื่อพัฒนาชุดการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 20102-
2004 ด้วยเทคนิควิธีการสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่ม
โดยจัดการกันเอง(SOT) โดยคาดหวังว่าชุดการสอน
ดังกล่าวที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา

วัดละเอี ยด  รหั สวิชา  20102-2004 ด้ วย เทคนิควิ ธี 
การสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอง
(SOT) ตามเกณฑ์ 80/80 
 2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดเรียนรู้โดยใช้ชุด
การสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004 ด้วย
เทคนิควิธีการสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการ
กันเอง  (SOT)  
 2.3 เพื่ อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ เรียนโดยชุด 
กา ร สอน  วิ ช า วั ด ล ะ เ อี ย ด  รหั ส วิ ช า  2102- 2004 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดย
จัดการกันเอง  (SOT)  
 2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
การสอน  วิ ช าวั ดละ เอี ยด  รหั ส วิ ช า  20102-2004 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดย
จัดการกันเอง  (SOT)  

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 20102-

2004 ด้วยเทคนิควิธีการสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่ม
โดยจัดการกันเอง(SOT) ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์ 80/80 
 3.2 ประสิทธิผลของการจัดเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน 
วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004 ด้วยเทคนิควิธี 
การสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอง
(SOT)  มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 3.3 นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยชุดการสอนวิชา 
วัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004  ด้วยเทคนิควิธี 
การสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอง
(SOT) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 3.4 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการสอน วิชา
วัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004  ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอง  (SOT) 
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1 ระเบียบวิธีวิจัย เป็นรูปแบบวิจัยเชิงกึ่งทดลอง

(Quasi-experimental design) ผู้วิจัยใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการทดลองก่อนและหลังทดลอง 
(The One Group Pre-test Post-test Design  )  
 5.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาช่างกล
โรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคระยอง  ภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2563 ซึ่ งเรียนวิชา วัดละเอียด รหัสวิชา 
20102-2004  โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
random Sampling) จ านวน  21  คน 

5.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 5.3.1 ชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 

2102-2004 
 5.3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชา วัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004  ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือกแบบรายหน่วย จ านวน  100 ข้อจากเนื้อหาวิชา 
9 หน่วยการเรียน 

 5.3.3  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102-2004  
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
จ านวน 25 ข้อ 

5.4 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 5.4.1  การสร้างชุดการสอน วิชาวัดละเอียด รหัส

วิชา 20102-2004  โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี ้
5.4.1.1  ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

5.4.1.2  ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดใน
การจัดการเรียนการสอน ชุดการสอน และการประเมินผล
การศึกษา (นคร พันธุ์ณรงค์ .  2538 : 42) เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน        

5.4.1.3 ศึกษารายละเอียดของจุดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  เพื่อ
ก าหนดหัวข้อเรื่องและเนื้อหา โดยแบ่งเนื้อหาท้ังหมด
ออกเป็น 9 หน่วยการเรียน 

5.4.1.4 ก าหนดจุดประสงค์ทั่วไปและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง 

5.4.1.5 น าหัวข้อแต่ละหน่วยการเรียนมา
สร้างชุดการสอน ดังนี ้

1) ช่ือหน่วยการเรียน
2) บทน าหรือสาระส าคัญเพื่อ

อธิบายความคิดรวบยอดใหผู้้เรยีนได้รับทราบว่าจะต้อง
เรียนรู้และท าอะไรบ้างในแต่ละบทเรียน 

3) จุดประสงค์ของบทเรียน
เพื่อระบุว่าผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และท าอะไรบ้างหลังจาก
เรียนจบแต่ละบทเรียนแล้ว 

4) เนื้อหา ประกอบด้วยหัวข้อ
เ รื่ อ งและรายละ เอี ยดของ เนื้ อหาวิ ช าที่ เ ขี ยนขึ้ น 
จากวัตถุประสงค์การสอนที่ผ่ านการวิ เคราะห์แล้ว 
เป็นใบเนื้อหาที่ประกอบด้วย รูปภาพ และค าอธิบาย
ประกอบ เพื่อใช้ประกอบในบทเรียนขณะท าการเรียน 
การสอน  

5) กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอง(SOT)ตามแนวคิด
ทฤษฎีเอกสารของ Dieter Hermanns (อ้างใน มงคล 
อาทิภานุ.2546 : 26-35) แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี ้

  ขั้นที ่ 1  “ มอบหมายงาน” คือ  
ก าหนดกิจกรรม งานหรือปญัหางานท่ีให้ไปคิดวิธีการ
แก้ปัญหาเพื่อเป็นการเรยีนรู้ของกลุ่ม        

  ขั้นที ่ 2  “ ท างานกลุ่ม” คือ งานท่ีกลุ่ม
รับมอบหมายมาด าเนินการเพื่อคน้หาค าตอบ และ
แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาโจทยต์ามที่กลุม่ไดร้ับมาใน
ขัน้ท่ี 1  

ขั้นที่   3  “ประเมินผลงานกลุ่ม” คือ 
การประเมินผลงานทางด้านความคิด และแนวทางการ
ปฏิบัติของแต่ละกลุ่มตามเกณฑ์การประเมินที่ได้ตกลงไว้
ล่วงหน้าโดยกลุ่มนักเรียนด้วยกัน 

ขั้นที่  4  “การน าไปปฏิบัติ” คือ  การน า
แนวความคิด หรือแผนการปฏิบัติงานที่ ได้ผ่านการ
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ประเมินโดยกลุ่มนักเรียน และมีการก าหนดเกณฑ์
พิจารณาในการประเมินผลงานปฏิบัติก่อนการปฏิบัติงาน 

ขั้นที่  5  “การประเมินผลงานปฏิบัติ”  
คือ  น าผลงานที่ได้จากการปฏิบัติจริงมาพิจารณาตาม
เกณฑ์ที่ ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าในแต่ละกลุ่ม  เพื่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการการเรียนการสอน 

6) สื่อและอุปกรณ์การสอน
7) ใบประลองส าหรับใช้ฝึกทักษะ

ภาคปฏิบตัิและใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8) ใบทดสอบก่อนเรียนและใบทดสอบ

ท้ายบทเรียน(หลังเรียน) ส าหรับทบทวนความรู้ภาคทฤษฎี
พร้อมเฉลยใบทดสอบเพื่อใช้เป็นครูมือคู่ส าหรับการ
ประเมินความก้าวหน้าในการเรียน 

 5.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีวิธีการสร้างแบบทดสอบ  
ดังนี ้

   5.4.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิง
กลุ่มของ บุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 59 - 65)   

5.4.2.2 ศึกษาจุดประสงค์ของหลักสูตร 
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบาย
รายวิชา วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004 ศึกษา
เนื้อหารายวิชาที่ใช้ในการสร้างชุดการสอน ศึกษาวิธีการ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 
จ านวน 185 ข้อ จากท้ังหมด 9 หน่วยการเรียน 

5.4.2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
เนื้อหา สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องที่ใช้สอน
และค าศัพท์ เพื่อน าไปสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

5.4.2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิด  4 ตัวเลือก ตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม จ านวน 185 ข้อ ทดลองใช้จริง 
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 ข้อ 

5.4.2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจ านวน 100 ข้อเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้อง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และท าการ
ประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
สูตร IOC (อนุวัติ  คูณแก้ว 2555 : 142-143) 

5.4.2.6 วิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของแบบทดสอบกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อหาผลรวมของคะแนนใน
ข้อสอบแต่ละข้อของผู้เช่ียวชาญทั้งหมดแล้วน ามาหา
ค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC และผล
พิจารณาคัดเลือกได้ข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่างตั้งแต่  0.80 ถึง 1.00 
ซึ่งสูงกว่า 0.5 แสดงว่าข้อสอบทุกข้อสอดคล้องอยู่ใน
เกณฑ์ใช้ได้ 

5.4.2.7 ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

5.4.2.8 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เคยผ่านการเรียนวิชาวัด
ละเอียด มาแล้ว จ านวน 20 คน  แล้วน าแบบทดสอบมา
หาคุณภาพ ดังนี ้

1) วิเคราะห์รายข้อหาค่าระดับ
ความยาก (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) รายข้อ โดยใช้
เทคนิค จุง-เตห์-ฟาน (Chung-The-Fan) 27 % (พวงรัตน ์
ทวีวัฒน์ 2540 : 129) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีความยาก
ตั้งแต่ระดับ 0.20 ถึง 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.20-1.00   (อนุวัติ คูณแก้ว.  2555 : 143 - 145) จึงจะ
ถือว่าใช้ได้ และค่าความเที่ยงต้องมีค่ามากกว่า 0.70 ผล
จากการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 185 ข้อ ปรากฏว่า ระดับค่าความยากตั้งแต่ 0.30 
ถึง 0.75 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 

2) จากนั้นท าการคัดเลือกแบบ
ทดสอบที่มีความยากง่าย 0.2 ถึง 0.8 และค่าอ านาจ
จ าแนก 0.2 -1.00  จ านวน 100 ข้อ โดยแบบทดสอบที่
คัดเลือกจะครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมด
ของรายวิชา ได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.30-0.75 
ค่าอ านาจจ าแนก  อยู่ระหว่าง 0.20-0.40 และค่าความ
เที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร
ข อ ง คู เ ด อ ร์  ริ ช า ร์ ด สั น  ( Kuder – Richardson 
procedures : KR – 20) (อนุวัติ คูณแก้ว.  2555 : 147 – 
149) เท่ากับ 0.882 

5.4.2.9 ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฉบับสมบรูณ์ จ านวน 100 ข้อ 

5.4.2.10 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปทดสอบใช้จริงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปี
ที่ 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง    
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 
วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004 จ านวน  21 คน  
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 5.4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 
2102-2004 มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

5.4.3.1 ศึกษารูปแบบขั้นตอนการสร้าง
แบบสอบถามความพึ งพอใจ  รู ปแบบข้ อค าถาม 
ส่วนประกอบของแบบสอบถาม (ธานินทร์ ศิลป์จารุ .  
2551 : 71 – 96) 

5.4.3.2 เลือกรูปแบบเครื่องมือและ
ก าหนดเกณฑ์ในการวัดเจตคติ 

5.4.3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scales) ของลิเคิร์ท (Likert Scales) โดยแบ่งระดับ  ความ
พึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้(อาภรณ์ ใจเที่ยง. 2546 : 
65)  

5.4.3.4 น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
เสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสมและแนะน าแก้ไขแบบสอบถาม โดยผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน  

5.4.3.5 คัดเลือกข้อความในแต่ละข้อของ
แบบวัดความพึงพอใจที่มีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด ได้แบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจ จ านวน 25 ข้อ 

5.4.3.6 น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
จ านวน 25 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปี
ที ่1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  จ านวน 30 คน  

5.4.3.7 น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
ที่คัดเลือกไว้ จ านวน 25 ข้อ ไปหาค่าความเที่ยงของ
เครื่องมือท้ังฉบับโดยใช้สูตร สัมประสิทธ์ิแอลฟา              (
α - Coefficient)ของ Cronbach (อนุวัติ คุณแก้ว. 2555: 
149 - 150) ได้ค่าความเที่ยงท้ังฉบับเท่ากับ 0.81  

5.4.3.8 จัดพิมพ์แบบสอบถามวัดความพึง
พอใจฉบับสมบูรณ์  จ านวน 25 ข้อ ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 21 คน 

5.5 วิธีการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู 
5.5.1 แบบแผนและวิธีการทดลอง 

 การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ
กลุ่มเดียวมีการทดลองก่อนและหลังทดลอง (The One 
Group Pre-test Post-test Design) โดยมีขั้นตอน ดังนี ้

5.5.1.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ด าเนินการสอนในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 
ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน  
2563 จ านวน 18 สัปดาห์ รวม 54 ช่ัวโมง 

5.5.1.2 ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
1 กลุ่ม เป็นกลุ่มทดลอง คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
random Sampling) จ านวน 21 คน  

5.5.1.3 ทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-
test) เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนและปฐมนิเทศ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อช้ีแจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์  
และการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน
ท าการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004 เกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล เพื่อให้ผลการวิจัยมีความ
เที่ยงตรงและเช่ือถือได้ โดยท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
จ านวน 100 ข้อ 

5.5.1.4 ด าเนินการทดลองตามแผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 20102–2004 โดย
ใช้ชุดการสอนซึ่งประกอบด้วย จ านวน 9 หน่วยการเรียน 
รวมจ านวน 54 ช่ัวโมง เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนแต่ละหน่วย
แล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน และตรวจให้
คะแนนจนครบทุกหน่วยการเรียน 

5.5.1.5 ทดสอบหลังการทดลอง (Post-
test) หลังจากด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการ
กันเอง(SOT) โดยใช้ชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 
2102–2004 จ านวน 9 หน่วยการเรียนและให้นักเรียนท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จ านวน 
100 ข้อ  

5.5.1.6 ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดการสอน ด้วยเทคนิควิธีการสอน
กระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอง(SOT) วิชา 
วัดละเอียด รหสัวิชา 20102-2004  

5.5.1.7 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไป
วิเคราะหผ์ล 

5.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยด าเนนิการเก็บ

รวบรวมข้อมลูในการทดลองด้วยตนเอง ดังนี ้
5.2.1 กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อน

เรียนวิชาวัดละเอียด รหสัวิชา 20102-2004  ก่อนเริ่ม
เรียนเนื้อหาจ านวน 100 ข้อ 

377



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที ่5     
5 th National Conference on Vocational Innovation and Technology

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

5.2.2 กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 
20102-2004  จ านวน 100 ข้อ หลังจากเรียนจบทุกหน่วย
การเรียนและท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนหลังจากเรียน
เสร็จสิ้นในแต่ละหน่วยการเรียน 

5.2.3 หลังจากจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102-2004  ด้วย
เทคนิควิธีการสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการ
กันเอง(SOT)ครบทุกหน่วยการเรียนแล้วและให้กลุ่ม
ตวัอย่างท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 

6. ผลการวิจัย
6.1 วิเคราะห์ผลหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชา

วัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004ด้วยเทคนิควิธีการสอน
กระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอง  (SOT) 
ซึ่งปรากฎผลดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที ่ 1   ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ   
ชุดการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา  
20102-2004ด้วยเทคนิควิธีการสอน 
กระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการ 
กันเอง(SOT) 

รายการ คะแนนเต็ม เฉลี่ย ร้อยละ 
ใบแบบฝึกหัด ใบประลองและใบ
ทดสอบท้ายบทเรียน (E1)

100 83.89 83.89

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (E2)

100 82.09 82.09

 จากตารางที่  1 ผลคะแนนการท าใบแบบฝึกหัด 
ใบประลอง ใบทดสอบท้ายบทเรียน(หลังเรียน) และ 
ได้คะแนนเฉลี่ ย  83.89 คะแนน และกลุ่ มตั วอย่ าง 
ท าคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 82.09 คะแนน แสดงว่าชุด
ก า ร ส อ น จึ ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พข อ ง  E1/ E2 เ ท่ า กั บ 
83.89/82.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 6.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการจัดเรียนรู้ 
โดยใช้ชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่ม 
โดยจัดการกันเอง(SOT) มีค่าเท่ากับ 0.608 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 60.80 สูงกว่าค่าที่ตั้งไว ้ 

6.3 ผลการวิ เ ค ร าะห์ เ ปรี ยบ เที ยบผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004

ด้วยเทคนิควิธีการสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดย
จัดการกันเอง(SOT) ปรากฎผลดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่  2   แสดงจ านวนร้อยละคา่เฉลีย่และคา่ 
เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 

)x(
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
คะแนนใบทดสอบก่อน
เรียน 

49.80 92.14 5.57 

คะแนนใบทดสอบหลัง
เรียน 

80.36 148.66 6.14 

 จากตารางที ่ 2  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย  92.14  S.D. = 5.57 คิดเป็นร้อยละ  
49.80 ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียน มี
ค่าเฉลี่ย  148.66  S.D.= 6.14 คิดเป็นร้อยละ  80.36  

ตารางที่  3  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียนก่อนเรียนและ 
  ท้ายบทเรียน  (หลังเรียน)  

คะแนน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 

)x(  
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) t
คะแนนใบทดสอบ
ก่อนเรียน 

42.45 38.21 5.57 

34.53 คะแนนใบทดสอบ
ท้ายบทเรียน(หลัง
เรียน) 

80.26 72.23 6.14 

t (.05,df,20) =  1.725 

 จากตารางที่  3  พบว่า  ค่า t  ที่ค านวณมีค่าเท่ากับ  
34.53  ส่วนค่า  t  จากตารางที่ระดับ .05 ,df = 20 มีค่า
เท่ากับ 1.725 ซึ่งค่า t ที่ได้จากการค านวณมีค่ามากกว่า  
t ในตาราง  นั่นคือ  ค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  คะแนนใบทดสอบท้ายบทเรียน(หลังเรียน)
สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 6.4 ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวิชาวัดละเอียด  รหัสวิชา 
20102-2004ด้วยเทคนิควิธีการสอนกระบวนการเรียน
เป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอง(SOT) ปรากฎผลดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตารางที ่ 4   สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ 
นักเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวิชาวัดละเอียด  
รหัสวิชา 20102-2004 ด้วยเทคนิควิธีการ 
สอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการ 
กันเอง(SOT)    

ท่ี รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ล าดับ
ท่ี 

1 ด้านจุดประสงค์การ
สอน 

4.39 0.29 มาก 
5 

2 ด้านเนื้อหา 4.38 0.30 มาก 6 
3 ด้านกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยให้กลุ่ม
จัดการกันเอง(SOT) 

4.77 0.18 มากที่สุด 
3 

4 ด้านบรรยากาศในการ
เรียนการสอน 

4.68 0.28 มากที่สุด 
4 

5 ด้านสื่อการเรียนการ
สอน 

4.83 0.28 มากที่สุด 
2 

6 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเรียนการสอน 

4.84 0.28 มากที่สุด 
1 

7 ด้านการประเมินผล 4.23 0.18 มาก 7 

รวม 4.59 0.12 มากท่ีสุด 

 จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
การสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004 ด้วย
เทคนิควิธีการสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการ
กันเอง(SOT) พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.59, S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ( X = 4.84, S.D. = 0.28) รองลงมา ด้านสื่อการ
เรียนการสอน ( X = 4.84, S.D. = 0.28)และด้านการ
ประเมินผลมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 4.23, S.D. = 0.18) 

7. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 7.1 ชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 20102-
2004 ด้วยเทคนิควิธีการสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่ม
โดยจัดการกันเอง(SOT) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
83.89/82.09 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 7.2 ประสิทธิผลของการจัดเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน
วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004 ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอง(SOT มี
ค่าเท่ากับ 0.608 หรือคิดเป็นร้อยละ 60.80 สูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว ้

 7.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้   
 7.4  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวิชา
วัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004 ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอง(SOT) 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ซึ่งหมายถึง นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ผลการวิจัยชุดการสอนการสอนวิชาวัดละเอียด

รหัส วิ ช า  20102 -2004 ด้ วย เทคนิ ควิ ธี ก ารสอน
กระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอง (SOT) 
สาขาวิ ชา ช่างกลโรงงาน  วิทยาลั ย เทคนิคระยอง 
83.93/82.09 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ที่สร้างขึ้น 
เป็นผลมาจากพัฒนาชุดการสอนให้มีคุณภาพช่วยให้
นัก เรี ยนได้ รั บความรู้ ต ามจุดประสงค์ การ เรี ยนรู้  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยเทคนิควิธีการสอน
กระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอง  (SOT) 
วางแผนการสอน เตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี ก าหนด
หัวข้อปัญหาฝึกการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา เป็นผลให้
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  ท าให้นักเรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นมากขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของทองพูน เบ็ญเจิด(2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การพัฒนาชุดการสอนวิชา   วัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2002 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอน
รายวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา20102-2004 สาขาวิชา 
ช่างกลโรงงาน มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 82.25/81.32 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
 8.2 ผลการศึกษาประสิทธิผลของการจัดเรียนรู้โดยใช้
ชุดการสอนวิชาวัดละเอียด  รหัสวิชา 20102-2004 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดย
จั ด ก า ร กั น เ อ ง ( SOT)  ส า ข า วิ ช า ช่ า ง ก ล โ ร ง ง า น 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
ของการจัดเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.608 หรือคิดเป็นร้อยละ 
60.80 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 60 ซึ่งหมายความ
ว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากผลการท าใบทดสอบก่อน
เรียนและใบทดสอบท้ายบทเรียน(หลังเรียน)มีค่าเท่ากับ 
60.80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล บุญลับ (2560 
: 93)  ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียด
ช่า งยนต์  รหั ส วิ ชา  20101 -2106  ตามหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างยนต์ 
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วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  ผลการวิจัย พบว่า ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของผลการเรียนรู้มีค่ าเท่ากับ  0.6859 
หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 68.59  
 8.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ เรียนโดยชุด 
การสอนวิชาวัดละเอียด  รหัสวิชา  20102-2004 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่ม 
โดยจัดการกันเอง(SOT) พบว่า สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
แสดงว่า การเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาวัดละเอียด 
รหั ส วิ ช า  20102 -2004 ด้ วย เทคนิ ควิ ธี ก ารสอน
กระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอง(SOT) ช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกริช เตียนพลกรัง (2548 : บทคัดย่อ) ได้วิจัย
เ รื่ อ งการพัฒนา ชุดการสอนวิ ชาการวั ดละ เอี ยด 
ระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพ  ช้ันปีที่  2  วิทยาลัย 
การอาชีพกาญจนบุรี   พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุด 
การสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01   
 8.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
ชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่ม 
โดยจัดการกันเอง (SOT)  สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง พบว่า โดยภาพรวมนักเรียน 
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกริช เตียนพลกรัง (2548 : บทคัดย่อ) ได้วิจัย
เรื่องการพัฒนาชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุรี  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
การสอนวิชาการวัดละเอียด อยู่ในระดับมาก ( X = 4.18)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.71    

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้
 9.1.1 ประสิทธิภาพของชุดการสอนจะสูงหรือต่ า

กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไม่ได้ขึ้นอยู่กับชุดการสอนนี้เพียงอย่าง
เดียว หากแต่ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนด้วย ดังนั้น ในกรณี 
ที่ครูผู้สอนต้องการน าชุดการสอนไปใช้ต้องเข้าใจเนื้อหา 
ที่จะท าการสอนเป็นอย่างดีและจัดท าแผนการจัดการ
กิจกรรมเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และระดับ
ของนัก เ รี ยน  ทั้ งนี้ เ พื่ อ ให้ กา ร เ รี ยนการสอน เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 9.1.2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เมื่อครูสอน
ความรู้ภาคทฤษฎีเบื้องต้น ก่อนท าการปฏิบัติแล้วจะต้อง
ท าการวางแผนในการใช้ระยะเวลาให้นักเรียนฝึกทักษะ
จากใบประลองให้เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้
จากการเรียนภาคทฤษฎีมาคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ จากใบ
ประลอง โดยครูมีหน้าท่ีตรวจปรับความรู้ของนักเรียนและ
ให้ค าแนะน า เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ 

  9.1.3 ครูควรจัดเตรียมสื่อการสอนเพิ่มเติม 
ได้แก่ การจัดท าสื่อของจริงและแผ่นโปสเตอร์ เป็นต้น 
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 
การใช้สื่อในแต่ละครั้งจะต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาที่สอน  

9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 9.2.1 ในการจัดท าชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมในการน าไปใช้จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า 
ควรรับฟังค าแนะน าจากศึกษานิเทศก์ นักพัฒนาหลักสูตร 
นักเทคโนโลยีทางการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญและควรศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลาย 

 9.2.2 ควรมีการก าหนดหัวข้อปัญหา/หัวข้องาน 
ให้ชัดเจนและครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอนเพื่อให้
นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้ 

 9.2.3 ควรมีการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาคปฏิบัติเพื่อน าไปใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

9 . 2 . 4  กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ด้ ว ย
กระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอง (SOT) 
สื่อการเรียนการสอนที่จัดท าขึ้นควรมีการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พบภายหลังการน าไปใช้ทุกครั้ง เพื่อจะได้ชุด
การสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

10. เอกสารอ้างอิง
กฤษณ ทองค า. การสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ 

 บูรณาการด้วยการเรียนเป็นกลุ่ม โดยจัดการ 
             กันเอง (SOT) ในวิชา งานเคร่ืองมือกล 3 

รหัสวิชา 2102-2109 เร่ือง งานวัดเฟือง
เฉียงของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง. วิทยาลัยเทคนิคระยอง, 2546. 

กริช เตียนพลกรัง. การพัฒนาชุดการสอน วิชาวัด
ละเอียดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ  ชั้นปีที่  2  วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์
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  A Study of a Readiness of Accountants for   

the Digital Economy Era, Muang District, Roi Et Province 
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Surawadee Emrat5 
* 15 4 3 2  สาขาวิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

*1 5 4 3 2 Department of Accounting, Institute of Vocational Education: Northeastern Region 3

บทคัดย่อ  
     วัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ (1) เพื่อศึกษาความ
แตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ 
การศึกษา ประสบการณ์ท างาน ที่มีต่อระดับความพร้อม
ของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการ
ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อระดับความพร้อมของนักบัญชี 
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
และ (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการ
ท างานขององค์กร ท่ีมีต่อระดับความพร้อมของนักบัญชียุค
เศรษฐกิจดิจิทัลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เครื่องมือ
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่  
นักบัญชีในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 43 คน ผลการวิจัย 
พบว่าความแตกต่างของปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล  
ด้านเพศ อายุ  การศึกษา ประสบการณ์ท างาน  ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อระดับความพร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด ที่แตกต่างกัน 
อิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการความรู้ความเข้าใจ 
มีผลต่อระดับความพร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล  
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด อิทธิพลของปัจจัย 
ด้านกระบวนการท างานขององค์กร ที่แตกต่างกันมีผล 
ต่อระดับความพร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ .05 

ค าส าคัญ  :  นักบัญชี  ,ความพร้อม ,ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล      

Abstract
     The objectives of study were to : (1) study 
personal characteristics factor : genders, age, 
study and work experience affected the readiness 
of  accountants  in  the  digital  economy  era  in  
muang district Roi Et province. (2) study 
perception process factor affected the readiness 
of  accountants  in  the  digital  economy  era  in  
muang  district  Roi  Et  province; and (3) study 
work process factor affected the readiness of 
accountants  in  the  digital  economy  era  in  
muang district Roi  Et  province. The questionnaire 
set was used to be an instrument in order to 
collect the data from 43 accountants in business 
organizations in Roi  Et. It was found that the 
differences of personal characteristic factor 
including genders, age, study and work 
experience affected the readiness of  accountants  
in  the  digital  economy  era  in  muang  district  
Roi  Et  province. The perception process factor 
affected readiness of  accountants  in  the  digital  
economy era  in  muang  district  Roi  Et  province.  
The work process factor affected readiness of 
accountants  in  the  digital  economy  era  in  
muang  district  Roi  Et  province. 

Keyword : Accountants,  Readiness,  Digital 
Economy  Era 
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1. บทน า
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ส่งผลให้โลก

มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รวมถึงประเทศไทยที่ต้อง
ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล  (พระราช บัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  พ.ศ.  2560)  
เพื่อให้ธุรกิจมีความแข็งแรงในการเข้าสู่ ยุคแห่งดิจิทัล 
อย่างเต็มรูปแบบธุรกิจ  องค์กรจึงต้องปรับตัวให้สอด 
รับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เนื่องจาก
เทคโนโลยีจะท าให้รูปแบบการท าธุรกิจเปลี่ยนไป  ซึ่งหาก
ภาคธุรกิจยังคงท าธุรกิจในรูปแบบเดิม  ๆ  ก็อาจไม่
สามารถแข่งขันกับองค์กรที่มีความเ ช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีได้  องค์กรที่จะสามารถก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้
อย่างสมบูรณ์นั้นจะต้องตระหนักรู้เท่าทันถึงเทคโนโลยี   
การวางแผนอย่างรอบคอบ  และความร่วมมือจาก 
ทุกหน่วยงาน  หากสามารถยกระดับตนเองสู่ ดิจิทัล 
ได้จะช่วยให้สามารถลดต้นทุนจากภาระงานที่ไม่จ าเป็น  
และท าให้ประสิทธิภาพและผลผลิตในการท างานดีขึ้น  
จะช่วยเพิ่มผลก าไรให้แก่องค์กรได้  ในการปฏิบัติงานของ
นั กบั ญ ชี ใ นอ งค์ ก ร ก็ ต้ อ งมี ก า รป รั บตั ว ให้ ทั นต่ อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นตลอดเวลา  
จากเดิมที่นักบัญชีมีหน้าที่เพียงแค่บันทึกข้อมูลและจัดท า
รายงานทางการเ งินเสนอผู้บริหาร   แต่ ในปัจจุบัน  
ในธุรกิจที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการด าเนินงานนั้น  นักบัญชี  ต้องปรับตัวให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา   

นักบัญชีในยุคดิจิทัล  จึงต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชี  เทคโนโลยีสารสนเทศกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานรวมถึงระบบการสื่อสารอย่างถูกต้อง  
และต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียงนักบัญชีมาเป็นผู้
น าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถเป็นที่ปรึกษา
ในการท าธุรกิจขององค์กรที่จะน าข้อมูลมาใช้ในการ
บริหารจัดการธุรกิจและตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้เพื่อให้
การปฏิบั ติ ง าน เกิดประสิทธิภ าพและส า เ ร็ จตาม
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้   

จากข้อมูลดังกล่าว  ผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นความส าคัญ
และมีความสนใจที่จะท าการศึกษาถึงการศึกษาความ
พร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล  เพื่อให้นักบัญชี 
ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถปรับตัวเพื่อรับ
การเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าของเทคโนโลยีและจะเกิดขึ้น
ตลอดเวลาในอนาคตเพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรภายในและ
ภายนอก 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติ

ส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
ที่มีต่อความพร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล  
ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
     2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการ
ความรู้ความเข้าใจ ที่มีต่อความพร้อมของนักบัญชี 
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
     2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการ
ท างานขององค์กร ที่มีต่อความพร้อมของนักบัญชียุค
เศรษฐกิจดิจิทัล  ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

3. สมมุติฐานการวิจัย
   การศึ กษาปั จจั ยคุณสมบั ติ ส่ วนบุ คคล  ปั จจั ย
กระบวนการความรู้ความเข้าใจ และปัจจัยกระบวนการ
ท างาน ที่มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีการก าหนด
สมมุติฐานดังนี้  
     3.1 ความแตกต่างของปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล 
ด้านเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ท างาน มีผลต่อ
ความพร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ในเขตอ าเภอ
เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ดที่แตกต่างกัน  
     3.2 อิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการความรู้ความ
เข้าใจ มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล  
ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
     3.3 อิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการท างานของ 
นักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

4. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง
  4.1 ประชากร 

       ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักบัญชีใน
เขตอ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  43  คน 

 4.2 กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักบัญชีใน
เขตอ าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน  43  คน  

5. เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา
 5.1  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษา  
ครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  เป็นแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด  ซึ่งผู้ศึกษาได้ก าหนดค าถามไว้เพื่อให้ได้
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ข้อมูลที่ครบถ้วนในเรื่องการศึกษา  โดยเเบ่งค าถาม
ออกเป็น  2  ส่วน  มีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความ

พร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ประกอบด้วย 
1. ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในระบบ

เศรษฐกิจยุคดิจิทัล  (Digital  Economy)  
2. ปัจจัยด้านกระบวนการท างานขององค์กร
3. ปัจจัยด้านทักษะการปฏิบัติงาน  ประกอบ

ด้วย ทักษะด้านวิชาชีพบัญชี  ทักษะด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบัญชี  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทักษะด้านการสื่อสาร 

4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  เป็นค าถามปลายเปิด
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ เขียนข้อเสนอแนะอื่น
นอกเหนือจากแบบสอบถามที่จัดท าขึ้น 

 5.2  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
      ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาความพร้อมของ
นักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด  มีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ประสานงานกับนักบัญชีในส านักงานบัญชีเขต
อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์
รวมถึงวิธกีารเก็บข้อมูล 

2. ประสานกับผู้ประสานงานในส านักงานบัญชีต่างๆ
เพื่อขอส่งแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. ส่งแบบสอบถามเพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังนัก
บัญชีในส านักงานบัญชีในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

4. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ
ข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามทั้งหมดเพื่อน าไปท า
การวิเคราะห์ผล 

 5.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
       ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการรายงานผล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

6. ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความ

พร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ท าการเก็บข้อมูลจากนักบัญชี  จ านวน 
43  คน  มีผลการศึกษาดังน้ี  

ส่วนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม       

ตารางที่ 1  แสดงค่าความถี ่ค่าร้อยละของผู้ตอบ 
  แบบสอบถามโดยจ าแนกตามเพศ

 จากตารางที่    1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง จ านวน 31 คน  ( ร้อยละ 72.09) และรองลงมา
เป็นเพศชายจ านวน 12 คน (ร้อยละ  27.91)  

ตารางที ่2  แสดงค่าความถี่  ค่าร้อยละของผู้ตอบ 
 แบบสอบถามโดยจ าแนกตามอายุ  

อาย ุ
รายการอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. น้อยกว่า 30 ปี 22 51.16 
2. มากกว่า 30 ปี 21 48.84 

รวม 43 100.00 

จากตารางที่  2  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอายุน้อยกว่า  30  ปี จ านวน  22  คน  (ร้อยละ 51.16) 
และอายุมากกว่า 30 ปี จ านวน 21 คน (ร้อยละ 48.84)  

ตารางที่  3  แสดงค่าความถี่ ค่าร้อยละของผู้ตอบ 
 แบบสอบถามโดยจ าแนกตามระดับ 
  การศึกษา 

ระดับการศึกษา 
รายการระดับ

การศึกษา 
จ านวน 

(คน(  
ร้อยละ 

1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 11 25.58 
2. ปริญญาตรีขึ้นไป 32 74.42 

รวม 43 100.00 

เพศ 
รายการเพศ จ านวน (คน(  ร้อยละ 

1. ชาย 12 27.91 
2. หญิง 31 72.09 

รวม 43 100.00 
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 จากตารางที่  3  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  จ านวน  32  คน 
(ร้อยละ  74.42)  และรองลงมาต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน  
11  คน  (ร้อยละ  25.58) 

ตารางที่  4  แสดงค่าความถี่ ค่าร้อยละของผู้ตอบ 
 แบบสอบถามโดยจ าแนกตามประสบการณ์ 
 วิชาชีพ 

ประสบการณ์วิชาชีพบัญช ี
รายการประสบการณ์

วิชาชีพ 
จ านวน 
(คน( 

ร้อยละ 

1. น้อยกว่า 10 ปี 40 93.02 
2. มากกว่า 10 ปี 3 6.98 

รวม 43 100.00 

จากตารางที่  4  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์วิชาชีพน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 40 คน 
(ร้อยละ 93.02) และรองลงมามากกว่า 10 ปี จ านวน 3 คน 
(ร้อยละ 6.98)        
ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพร้อมของ
นักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

ตารางที ่5  แสดงค่าเฉลี่ย  (�̅� ) และค่าเบี่ยงเบน 
  มาตรฐาน (S.D.)  ของระดับความคิดเห็น 
 เกี่ยวกับกระบวนการความรู้ความเข้าใจ 
 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy) 

ความรู้ความเข้าใจใน
ระบบเศรษฐกิจยุค
ดิจิทัล  (Digital 

Economy) 

�̅� S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความรู้ความเข้าใจในระบบ
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล  
(Digital Economy) 

3.41 0.705 มาก 

    จากตารางที่  5  พบว่า  ระดับความคิดเห็นของปัจจัย
กระบวนการความรู้ความเข้าใจ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( �̅� =3.41)   

ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ย (�̅� ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  ของระดับความคิดเห็น ปัจจัยกระบวนการท างาน
ในองค์กร 

กระบวนการท างาน
ในองค์กร �̅� S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

กระบวนการท างานใน
องค์กร 

3.50 0.755 มาก 

     จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัย
กระบวนการท างานในองค์กร อยู่ใน ระดับเห็นด้วยมาก 
(�̅� = 3.50) 
     ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านทักษะ
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาชีพ
บัญชี ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
องค์กร  

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย (�̅� ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 (S.D.)  ของระดับความพร้อมของนักบัญชียุค 
 เศรษฐกิจดิจิทัล  ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัด 
 ร้อยเอ็ด ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 

ทักษะการปฏิบัติงาน �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านวิชาชีพบัญชี 4.52 0.570 มากที่สุด 
2. ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบัญช ี

4.49 0.632 มากที่สุด 

3. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.50 0.658 มากที่สุด 

4. ด้านการสื่อสาร 4.50 0.604 มากที่สุด 
รวม 4.50 0.620 มากที่สุด 

     จากตารางที่   7  พบว่า   ปัจจัยด้านทักษะการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (�̅� = 4.50) 

7. สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพร้อมของนัก

บัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

385



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5    
5 th National Conference on Vocational Innovation and Technology

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

7.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งสิ้น  
43  ชุด  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า  30  ปี  หรือ  มากกว่า  30  ปี  
ในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน  มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ 
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ซึ่งทุกคนมีต าแหน่งงานปัจจุบัน
เป็นนักบัญชี  และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน
น้อยกว่า 10  ป ี
     7.2  ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจ
ยุคดิจิทัล  (Digital Economy)  อยู่ในระดับมาก          (�̅� 
= 3.41) 
     7.3  ปัจจัยด้านกระบวนการท างานขององค์กร  อยู่ใน
ระดับมาก  (�̅� =3.50 ) 
     7.4  ปัจจัยด้านทักษะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  (�̅� = 4.50) 
     7.5  การทดสอบสมมติฐานข้อที่  1  ปัจจัยด้านความรู้
ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล  มีผลต่อความ
พร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดร้อยเอ็ด  หาค่า  S.D  ได้  0.705  สมมติฐานข้อที่  
2  ปัจจัยด้านกระบวนการท างานขององค์กร มีผลต่อ
ความพร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ในเขตอ าเภอ
เมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด หาค่า  S.D  ได้  0.755  สมมติฐาน
ข้อที่  3  ปัจจัยด้านทักษะการปฏิบัติงาน มีผลต่อความ
พร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ในเขตอ าเภอเมือง  
จั งหวัดร้อยเอ็ด   หาค่ า   S.D ได้   0 .620  ค่าที่ ได้ มี 
การกระจายตัวน้อยมีค่าไม่ถึง  1  แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง  43  คน  มีความคิดเห็นตรงกันว่าปัจจัย 
ด้านความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล  ปัจจัย
ด้านกระบวนการท างานขององค์กร  ปัจจัยด้านทักษะ 
การปฏิบัติงาน มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชียุค
เศรษฐกิจดิจิทัล  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
อยู่ในระดับมาก 

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการศึกษาความพร้อมของนักบัญชี

ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากนักบัญชีผู้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานบัญชี  จ านวน  43  คน  โดยมีประเด็นใน 
การอภิปรายผลการศึกษาได้  ดังนี้   

1. ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความรู้ความเข้าใจใน
ระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล  (Digital  Economy)  อยู่ใน
ระดับมาก  ซึ่งนักบัญชีต้องปรับตัวให้ทันในยุคดิจิทัลและ

ต้องเข้าใจว่าการท างานด้วยเทคโนโลยีหรือเครื่องมือ
ดิจิทัล  ท าให้เกิดความสะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ วริยา ปานปรุง (2561) 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชีในยุดไทย
แลนด์ 4.0 พบว่า สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมี
ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 
4.0  ในด้านการคิดวิเคราะห์และด้านการใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่ งนักบัญชีที่มีการคิดวิเคราะห์และด้านการใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยให้การปฏิบัติงาน
ง่ายขึ้นเมื่อมีเครื่องมือเทคโนโลยีโปรแกรมต่าง ๆ มาช่วย
ในการท างาน และสามารถท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว
ทันเวลาที่ก าหนด  และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ (2561) ได้วิจัยศึกษาเรื่องโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม่ การพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีความเช่ียวชาญทางการบัญชี
อย่างมืออาชีพท่ีมีต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของ
นักบัญชีในประเทศไทย พบว่า การประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีปฏิบัติงานสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในประเทศ
ไทย เมื่อนักบัญชีมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  การ
ปฏิบัติงาน การตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชีง่ายขึ้น และสามารถ
ท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็วทันเวลาที่ก าหนด และยัง
สอดคล้องในเรื่องมีการสร้างทักษะในการเรียนรู้เครื่องมือ
ใหม่  ๆ  ทั้งในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือทีมงานผ่าน
การประชุมออนไลน์  ท าให้เกิดการพัฒนา  และการ
ปรับปรุงงานบัญชี  มีการท างานผ่านโปรแกรมระบบบัญชี
จะช่วยบริหารจัดการงานด้านต่าง  ๆ  ของกิจการได้มาก  
เช่น  การจัดสรรงาน  การควบคุมความก้าวหน้าของงาน  
และการท างานบัญชีในยุคดิจิทัล  จะสะดวกขึ้นในการ
เข้าถึงและง่ายในการติดต่อหรือท ารายการ  เช่น  การจ่าย
ภาษีผ่านทางออนไลน์แอปพลิเคชันต่าง  ๆ โดย ฉัตรรัชดา 
วิโรจน์รัตน์ (2561) พบ       ในงานวิจัยว่า การประยุกต์ใช้
นวั ตก ร รมและ เทค โน โ ลยี ปฏิ บั ติ ง านสมั ย ใหม่ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของ  
นักบัญชีในประเทศไทย เมื่อนักบัญชีมีความคิดสร้างสรรค์ 
และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
การปฏิบัติงาน การวางแผนในการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
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ขั้นตอนตามระบบ และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายสู่จุดหมายส าเร็จ  

2. ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยกระบวนการท างานของ
องค์กร  อยู่ในระดับมาก  โดยองค์กรต้องเปิดโอกาสให้
ทีมงานเสนอแนวคิดใหม่  ๆ  และแนวทางแก้ปัญหาเพื่อ
การพัฒนางานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของ
องค์กร  จัดให้มีโครงการใหม่  ๆ  ในการทดลองเรียนรู้ที่
จะผิดพลาดแล้วสามารถน าบทเรียนมาพัฒนา  สร้าง
วัฒนธรรมในองค์กรให้เปิดกว้าง  โดยทีมงานทุกคนมี
โอกาสแสดงความเห็น  การรับฟังปัญหาเชิงลึกที่เกิดขึ้น
จากการท างาน  มีการส่งเสริมให้ทีมงานบัญชีได้รับข้อมูล
สารสนเทศที่ เพียงพอ  และน่า เ ช่ือถื อ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับแนวคิดของ  
Deming  (1986)  ซึ่งกล่าวว่า  การจัดการอย่างมีคุณภาพ
เป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผล
ผลิตและบริการที่มีคุณภาพ  โดยหลักการนี้เรียกว่า  วงจร
คุณภาพ  (PDCA)  หรือวงจรเดมมิ่ง  ซึ่งประกอบด้วย  
4   ขั้นตอน  คือ  การวางแผน การปฏิบัติตามแผน   
การตรวจสอบ  และการปรับปรุงแก้ไข   

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านทักษะการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบด้วยทักษะด้านวิชาชีพบัญชี   
ทักษะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี  ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และทักษะด้านการสื่อสาร  มีผล
ต่อความพร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ในเขต
อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  อยู่ ในระดับมากที่สุด  
สอดคล้องกับ  กมลภู  สันทะจักร  (2562)  ที่ท าการศึกษา
เรื่องปัจจัยของนักบัญชียุคดิจิทัลที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในประเทศไทย  โดย
เก็บข้อมูลจ านวน  376  ชุด  ว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยของนักบัญชียุคดิจิทัล  ได้แก่  ด้านความรู้ทาง
วิชาชีพบัญช ี ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี  ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ด้านภาษาอังกฤษ  ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี  และด้านการวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา  อยู่ในระดับมากท่ีสุด   

4. ผลจากการหาค่า  S.D  เพื่อทดสอบสมมติฐานทั้ง
3  ข้อ  มีการประจายตัวน้อยโดยค่าที่ได้ไม่ถึง  1  แสดง
ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง  43  คน  มีความคิดเห็นตรงกัน
ว่าปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจยุค
ดิจิทัล  ปัจจัยด้านกระบวนการท างานขององค์กร  ปัจจัย
ด้านทักษะการปฏิบัติงาน  มีผลต่อความพร้อมของนัก
บัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  สอดคล้องกับ  กมลภู  สันทะจักร  (2562)  
ได้ผลการทดสอบสมมติฐานว่า  ปัจจัยของนักบัญชียุค

ดิจิทัล  ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี  ด้านภาษาอังกฤษ  
และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี  มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  ยกเว้นด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  มีอิทธิพลเชิงลบต่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 

9. ข้อเสนอแนะ
9.1  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการศึกษาไปใช้

การศึกษาความพร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล    ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีผู้ให้
ข้อเสนอแนะตามรายละเอียดในแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 

  9.1.1  นักบัญชียุคดิจิทัลควรเพิ่มพูนความรู้   
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  และศึกษาการใช้
งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
อ านวยความสะดวกในการท างาน  รวมทั้งควรจะพัฒนา
ตนเองให้มีทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานอยู่เสมอ  และ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ  ในยุคดิจิทัล 

  9.1.2  นักบัญชีควรเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่   ๆ  ตลอดเวลา  เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  และสามารถปฏิบัติงานได้หลายรูปแบบมาก
ขึ้น 

 9.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
           9.2 .1  ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงต่อความพร้อมของนัก
วิชาชีพบัญชียุคดิจิทัล  ตามความต้องการของส านักงาน
บัญชีโดยพัฒนาทักษะด้านความรู้   และทักษะด้าน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบัญชีในยุคดิจทิลั  
(Digital  accounting)  ในอนาคต 

9.2.2  ควรศึกษาความพร้อมของนักบัญชียุค
เศรษฐกิจดิจิทัลในกลุ่มตัวอย่างอื่น  ๆ  เช่น  หน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  กิจการส่วนบุคคล  หรือผู้ส าเร็จ
การศึกษาทางด้านบัญชีที่สามารถจะประกอบอาชีพใน
หน่วยงานต่าง  ๆ  เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มตัวอย่าง  และ
น าผลที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบกัน 

10. เอกสารอ้างอิง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์.  (2554). 

ข้อมูลผู้ประกอบการ.  สืบค้น  5  มกราคม 
2563,  จาก 
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/m
enu/est/1.html 

387

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/menu/est/1.html
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/menu/est/1.html


การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5    
5 th National Conference on Vocational Innovation and Technology

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. 
พ.ศ. 2560.  (2560).  ราชกิจจานุเบกษา. 
 เรียกใช้เมื่อ  12  มกราคม  2563  จาก 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/
PDF/2560/A/010/1.PDF. 

วิทยานิพนธ์ 
กมลภู  สันทะจักร.  (2562).  ปัจจัยของนกับัญชียุค

ดิจิทัลที่มีผลต่อผลสมัฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานราชการในประเทศไทย.  คณะ
บัญชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม  ถนนพหลโยธิน  
เขตบางเขน 

ฉัตรรัชดา วิโรจนร์ัตน์.(2561).โมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ 
 เทคโนโลยีปฏิบัติงานบัญชีสมัยใหม,่ การ
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญช,ี 
ความเชี่ยวชาญทางการบัญชีอยา่งมืออาชีพ 
ที่มีต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของ
นักบัญชีในประเทศไทย.วารสารวทิยาการ
จัดการสมัยใหม,่ 11(1), 

วริยา ปานปรุง, ทิวัฒน์ มณี โชติ, ชัชสรัญ รอดยิม้, 
นัฐพงศ์ ส่งเนียม. (2561). ความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทย
แลนด์ 4.0.มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร.  
ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 "GRADUATE SCHOOL 
CONFERENCE 2018" (U. 694-703). 
กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 

388



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5                
5 th National Conference on Vocational Innovation and Technology 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยชุดสาธิตเสมือนจริง เร่ือง ความสัมพันธ์
ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล 

Study of the Students’ Learning Achievement by Using a Virtual 
Demonstration Material: Relationship of Power Generation from Fluid 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค์  1)  เพื่อสร้ างและหา
ประสิทธิภาพของชุดสาธิตเสมือนจริง เรื่อง ความสัมพันธ์
ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล 2) เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษา โดยกลุ่มศึกษาท่ีใช้ในการวิจัย
นี้เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
จ านวน 14 คน และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เครื่องมือที่
ใช้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) ใบงานการทดลอง 3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ  4 ) 
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า ชุดสาธิต
เสมือนจริงมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 81/80 สามารถสร้าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นแก่นักศึกษาได้ โดยมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และถ้า
พิจารณาความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในด้านการออกแบบ และด้านการใช้งานอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก     

ค าส าคัญ : ชุดสาธิตเสมือนจริง, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to 
create and find the efficiency of a virtual 
demonstration material: relationship of electric 
power generation from fluids, 2) to study 
students' academic achievement, and 3) to study 
students’ satisfaction. The study group used in 
this research consisted of 14 students in the High 

Vocational Certificate and 3 experts. The 
instruments used were 1) learning management 
plans, 2) experimental worksheets, 3) 
achievement test and 4) satisfaction 
questionnaire. The result of this research found 
that, the virtual demonstration material was 
effective at 81/80 and student's academic 
achievement after learning the virtual 
demonstration material was higher than before 
statistically significant at the 0.05 level. The 
students’ satisfaction on the virtual 
demonstration material was at a high level. 

Keywords : demonstration Materials, academic 
achievement 

1. บทน า
ในปัจจุบัน พลังงานไฟฟ้าจัดเป็นพลังงานรูปแบบ

หนึ่ งที่มีความส าคัญมากในการด ารงชีวิต โดยถ้า
พิจารณาในภาคอุตสาหกรรม พบว่า ในช่วง 4 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2564 มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 46% เพิ่มขึ้น 
1.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกับภาค
ครัวเรือนที่มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
(กระทรวงพลังงาน, 2564) โดยการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ของประเทศไทยถูกผลิตจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ ซึ่งใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ก าลังการผลิตของ กฟผ. 

OE017 
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ได้มาจากแหล่งพลังงานความร้อนร่วมมากที่สุดคิดเป็น 
17.92% รองลงมาเป็นพลังงานความร้อน พลังงาน
หมุนเวียน พลังงานอื่น ๆ และพลังงานดีเซล คิดเป็น 
8%, 6.63%, 2.17% และ 0.07% ตามล าดับ (กฟผ., 
2564) 
 พลังงานน้ าจัดเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกหนึ่งที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ปลดปล่อยมลพิษ มีความยืนหยุ่น
ในกระบวนการผลิตสูง และมีการ Startup โรงไฟฟ้าได้
รวด เร็ ว  เขื่ อนจึ งถูกก าหนดให้ เป็นจุ ด เริ่ มต้ นใน
กระบวนการกู้ระบบไฟฟ้า หากเกิดไฟฟ้าดับในวงกว้าง  
(กฟผ., 2561) โดยโรงไฟฟ้าพลังงานน้ ามีหลักการท างาน 
คือ อาศัยพลังงานจลน์ของน้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของพลังงานศักย์จากที่สูงเพื่อหมุนกังหันน้ า และเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า โดยพลังงานที่ได้จะขึ้นอยู่กับปริมาณของ
น้ า ความแตกต่างของระดับน้ า และประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ต้นก าลัง (TRECA, 2564)  
 การจัดการเรียนรู้ของวิชากลศาสตร์ของไหลและ 
อุณหพลศาสตร์จัดเป็นวิชาชีพพื้นฐานหนึ่งของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน 
โดยเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของของไหล สถิต
ศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีของปาสคาลและอาร์คิมิดิส 
สมการพลังงาน สมการของแบนูลลี่  ตัวเลขเรโนล์ 
ประสิทธิภาพพลังงาน ความดันและอุณหภูมิของแก๊ส 
สารท างาน ความดันจ าเพาะ การจ าแนกพลังงานของ
แก๊ส การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้
งานเทอร์โมไดนามิกส์กับงานในอุตสาหกรรมพลังงาน 
(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2563)   
 การศึกษาความสัมพันธ์ของการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากของไหล จัดเป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งที่น่าสนใจ และ
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการท างานในอนาคต แต่
จากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาเกิด
ความเบื่อหน่าย และไม่สามารถมองภาพจริงของการ
เรียนรู้ดังกล่าวได้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยการเรียนรู้ผ่าน
อุปกรณ์ชุดสาธิตจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ โดยจาก
การวิจัยที่ผ่านมา พบว่า การเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยชุด
ทดลองหรืออุปกรณ์จ าลองจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีให้แก่นักศึกษาได้ (นันทนัช วัฒนสุ
ภิญโญ, 2560) และท าให้นักศึกษาเห็นผลการทดลองที่
ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเทียบกับค่าทฤษฎี (ขวัญชนก ประทุม
ศาลา และคณะ, 2561)   

 ในงานวิจัยนี้มีความสนใจในการสร้างและหา
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ชุ ด ส า ธิ ต เ ส มื อ น จ ริ ง  เ รื่ อ ง 
ความสัมพันธ์ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล 
และท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่
ผ่ านการ เรี ยนด้ วย ชุดสาธิ ต เสมื อนจริ ง  รวมถึ ง
ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดสาธิต
เสมือนจริง 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดสาธิต

เสมือนจริง เรื่อง ความสัมพันธ์ของการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากของไหล 
 2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ที่ ผ่ า นก า ร เ รี ย น ด้ ว ย ชุ ดส า ธิ ต เ ส มื อ นจ ริ ง  เ รื่ อ ง 
ความสัมพันธ์ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล 
 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ผ่านการ
เรียนด้วยชุดสาธิตเสมือนจริง เรื่อง ความสัมพันธ์ของ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล 

3. สมมติฐานของการวิจัย
ชุดสาธิตเสมือนจริง เรื่อง ความสัมพันธ์ของการผลิต

พลังงานไฟฟ้าจากของไหล มีประสิทธิภาพมากกว่า 
80/80 และสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ ดีขึ้นแก่
นักศึกษาที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และสร้างความพึงพอใจ
แก่นักศึกษาอยู่ในระดับพึงพอใจมากขึ้นไป 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสร้างชุดสาธิตเสมือนจริง

เรื่อง ความสัมพันธ์ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของ
ไหล โดยท าการหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตเสมือนจริง 
และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รวมถึง
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ผ่านการใช้ชุดสาธิตเสมือนจริง 
โดยสามารถสรุปกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 

การสอนดว้ยชุด
สาธิตเสมอืนจริง 

เรื่อง ความสมัพันธ์
ของการผลิต

พลังงานไฟฟ้าจาก
ของไหล 

ประสิทธภิาพของชุดสาธิตฯ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความพึงพอใจของนักศกึษา 
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5. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีสอนด้วยชุดสาธิตเสมือนจริง 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพชุดสาธิตเสมือนจริง, 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและความพึง
พอใจของนักศึกษา 

 
6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักศึกษาด้วยชุดสาธิตเสมือนจริง เรื่อง ความสัมพันธ์
ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล โดยผู้วิจัยได้
วางแผนวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 6.1 กลุ่มศึกษาที่ใช้ในงานวิจัย 
  ในงานวิจัยนี้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพ ช้ันสู ง  สาขาการจัด
การพลังงาน ช้ันปีที่ 1 จ านวน 14 คน ที่ลงเรียนวิชา
กลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์ ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ส่วนผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัย
ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ เ ช่ียวชาญ คือ บุคคลที่มี
ประสบการณ์การท างานในสาขาพลังงานอย่างน้อย 1 ปี 
จ านวน 3 คน  
 6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  6.2.1 ชุดสาธิตเสมือนจริง เรื่อง การศึกษา
ความสัมพันธ์ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล 
  6.2.2 แผนการจัดการเรียนรู้สาระวิชากลศาสตร์
ของไหลและอุณหพลศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง สาขาการจัดการพลังงาน จ านวน 6 คาบ 
  6.2.3 ใบงานการทดลอง เรื่อง ความสัมพันธ์ของ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล 
  6.2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชากลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์  เรื่ อ ง 
ความสัมพันธ์ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล 
ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
  6.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการใช้ชุดสาธิตเสมือนจริง 
 6.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย 
  6.3.1 การสร้ า ง ชุดสาธิ ต เ สมื อนจริ ง  เ รื่ อ ง 
การศึกษาความสัมพันธ์ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
ของไหล มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
    

 
   6.3.1.1 ท าการศึกษาจุดประสงค์รายวิชา 
สมรรถนะการเรียนรู้ และค าอธิบายรายวิชากลศาสตร์ของ
ไหลและอุณหพลศาสตร์ 
   6.3.1.2 ท าการออกแบบเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล  
ของวิชากลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์ 
   6.3.1 .3 ท าการออกแบบโครงสร้ าง 
อุปกรณ์ และเครื่องมือวัดต่าง ๆ ผ่านโปรแกรม Sketch 
Up โดยชุดสาธิตเสมือนจริงที่ออกแบบไว้มีความกว้าง 80 
เซนติเมตร ยาว 140 เซนติเมตร และสูง 140 เซนติเมตร
ซึ่งประกอบด้วยกล่องบรรจุน้ าจ านวน 2 กล่อง ซึ่งถูก
ติดตั้งไว้ด้านบนและด้านล่างของชุดสาธิต โดยระบบน้ าจะ
ใช้เป็นระบบน้ าวนที่ใช้เครื่องสูบน้ าขนาด 36 วัตต์ เป็น
อุปกรณ์ขับเคลื่อน และท าการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
จ านวน 3 เครื่อง ขนาดเครื่องละ 16 วัตต์ หากพิจารณา
ในส่วนแสดงผล ชุดสาธิตเสมือนจริงนี้ได้ติดตั้งมิเตอร์วัด
กระแสไฟฟ้า และมิเตอร์วัดแรงดันที่ได้จากเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า รวมถึงติดตั้งหลอดไฟเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์แสดงผล
ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ส่วนระบบความปลอดภัย  
ชุดสาธิตเสมือนจริงนี้ได้ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 16 
A จ านวน 1 ตัว 
   6.3 .1.4 น า ชุดสาธิตเสมือนจริ งที่ ได้
ออกแบบไว้ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อท าการประเมินผล
การออกแบบ 
   6.3.1.5 ปรับปรุงการออกแบบชุดสาธิต
เสมือนจริงตามข้อเสนอข้อผู้เชี่ยวชาญ  
   6.3.1.6 ท าการจัดหาวัสดุประกอบตามที่
ได้ออกแบบไว้ 
   6.3.1.7 ท าการประกอบ และสร้างชุด
สาธิตเสมือนจริงตามการออกแบบ โดยรายละเอียดจะ
แสดงได้ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที ่1 ชุดสาธิตเสมือนจริงท่ีใช้ในงานวิจัยนี ้
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 6.3.2 แผนการจัดการเรียนรู้สาระวิชากลศาสตร์
ของไหลและอุณหพลศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล มีขั้นตอนการสร้าง
ดังนี ้

6.3.2.1 ศึกษารายละเอียดของสาระ
รายวิชากลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาการจัดการพลังงาน 

6.3.2.2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้สาระ
วิชากลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์  เรื่ อ ง 
ความสัมพันธ์ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล โดย
เรียนผ่านชุดสาธิตเสมือนจริงน้ี 

6.3.2.3 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่อ
ฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาความถูกต้อง และความสมบูรณ์
ของแผนการเรียนรู้ 

6.3.2.4 ท าการปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของฝ่ายวิชาการ 

6.3.2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่าน
การพิจารณาแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

 6.3.3 ใบงานการทดลอง เรื่อง ความสัมพันธ์ของ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล มีขั้นตอนการสร้าง
ดังนี ้

6.3.3.1 ศึกษาเนื้อหาสาระการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
ของไหล 

6.3.3.2 ศึกษากระบวนการท างานของชุด
สาธิตเสมือนจริง เรื่อง ความสัมพันธ์ของการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากของไหล 

6.3.3.3 ออกแบบใบงานการทดลองของ
ชุดสาธิตเสมือนจริง เรื่อง ความสัมพันธ์ของการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากของไหล ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การหา
ความสัมพันธ์ของความสูงกับอัตราการไหลในท่อ 2) 
ความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์การเปิด - ปิดวาล์วกับอัตรา
การไหลภายในท่อ และ 3) การหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสูง อัตราการไหล และปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

6.3.3.4 ออกแบบค าถามท้ายใบงานการ
ทดลอง ซึ่งประกอบไปด้วยการค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทดลอง 

6.3.3.5 เสนอใบงานการทดลองแก่ฝ่าย
วิชาการ และผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบงานการทดลอง 

6.3.3.6 ท าการปรับปรุงใบงานการทดลอง
ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของฝ่ายวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

6.3.3.7 น าใบงานการทดลองที่ผ่านการ
พิจารณาแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

 6.3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชากลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์  เรื่ อ ง 
ความสัมพันธ์ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล 
ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

6.3.4.1 ศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
เรื่อง ความสัมพันธ์การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล 

6.3.4.2 ท าการออกแบบตามผังการ
ออกแบบแบบทดสอบ (Test Blueprint) โดยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เป็น
แบบทดสอบชุดเดียวกัน แต่มีการสลับข้อและสลับ
ตัวเลือก แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

6.3.4.3 ท าการประเมินค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
3 คน โดยผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
ของแบบทดสอบเฉลี่ยอยู่ที่ 0.78  

6.3.4.4 ท าการปรับปรุงแบบทดสอบตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ 

6.3.4.5 น าแบบทดสอบที่ได้ไปใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัย 

 6.3.5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อชุดสาธิตเสมือนจริง มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

6.3.5.1 ศึกษาข้อมูล รายละเอียด และ
หลักการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  

6.3.5.2 ท าการสร้างแบบประเมินความพึง
พอใจ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้าน
การออกแบบ และ 2) ด้านการใช้งาน โดยใช้มาตรวัด
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 

ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง  
ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย  
ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด  
6.3.5.3 ท าการประเมินค่าคุณภาพของ

แบบประเมินความพึงพอใจ (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 คน โดยค่าอยู่ระหว่าง 0.8 - 1 

6.3.5.4 ท าการปรับปรุงแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตามข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ 

6.3.5.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจไป
ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
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6.4 ขั้นตอนการวิจัย 
 ในงานวิจัยนี้ได้แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 

6 ข้ันตอน ซึ่งมรีายละเอียด ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่  1 สร้างชุดสาธิตเสมือนจริง เรื่อง 

ความสัมพันธ์ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล 
โดยท าการออกแบบชุดสาธิตที่ใช้ระบบน้ าวนในการ
ทดลอง ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ า 1 เครื่อง มิเตอร์วัด
ไฟฟ้า 3 ตัว และเกตวาล์ว 3 ตัว โดยผู้วิจัยได้จัดท าวีดีโอ
การสอน คู่มือการใช้งานเครื่อง และใบงานการทดลอง ติด
ไว้ที่ ชุดสาธิต เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ของชุดสาธิต
เสมือนจริงน้ี 

 ขั้นตอนที่ 2 ท าการทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
ของนักศึกษา โดยท าการจัดท าแบบทดสอบชนิด 
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยให้นักศึกษาท าการเลือกข้อ
ที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 

ขั้นตอนที่ 3 ท าการจัดการเรียนรู้ผ่านชุดสาธิต
เสมือนจริง เรื่อง ความสัมพันธ์ของการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากของไหล โดยให้นักศึกษาท าการทดลอง และท าใบงาน
การทดลองที่มอบหมายไว้ในช้ันเรียน โดยท าการประเมิน
ประสิทธิภาพของชุดเสมือนจริ ง  ซึ่ งพิจารณาจาก
พฤติกรรมต่อเนื่องของผู้เรียน ประกอบไปด้วย การท าการ
ทดลอง การบันทึกผล การวิเคราะห์ผล การสรุปผล และ
การตอบค าถาม และพฤติกรรมสุดท้าย ประกอบด้วย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา งานวิจัยนี้
ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ท่ี 80/80  

 ขั้นตอนที่ 4 ท าการทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
ของนักศึกษา โดยท าการจัดท าแบบทดสอบ ชนิด 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยให้นักศึกษาท าการเลือกข้อที่
ถูกต้องเพียงข้อเดียว 

 ขั้นตอนที่ 5 ท าการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา โดยจะท าการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา จ านวน 14 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินมาวิเคราะห์ทางสถิติ ส่วนการแปลผลระดับความ
คิดเห็นจะแปลผลดังนี้ 

คะแนน 1.00 – 2.00 แปลว่า น้อยที่สุด 
คะแนน 2.00 – 3.00  แปลว่า น้อย 
คะแนน 3.00 – 4.00 แปลว่า ปานกลาง 
คะแนน 4.00 – 5.00 แปลว่า มาก 
คะแนน เท่ากับ 5.00 แปลว่า มากที่สุด 
 ขั้นตอนที่ 6 ท าการวิเคราะห์ผล ในงานวิจัยนี้จะ

ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และจะใช้ Non-parametric Statistics  

ชนิด Wilcoxon Signed Ranks Test เป็นสถิติอ้างอิง 
โดยโปรแกรม SPSS ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

7. ผลการวิจัย
ในการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาด้วยชุดสาธิตเสมือนจริง เรื่อง ความสัมพันธ์
ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล ได้ท าการสร้างชุด
สาธิตเสมือนจริง และท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาการจัดการพลังงาน จ านวน 14 คน 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ซึ่งได้ผลการวิจัย ดังน้ี    
 7.1 ท าการหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตเสมือนจริง 
โดยท าการประเมินจากคะแนนการท าการทดลอง 
การบันทึกผล การวิเคราะห์ผล การสรุปผล และการตอบ
ค าถาม และท าการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลั ง เ รี ยนของนักศึ กษา  โดยจากการวิ จั ย  พบว่ า 
ประสิทธิภาพของชุดสาธิตเสมือนจริ งอยู่ที่  81/80 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่  1   ผลการประเมินประสิทธิภาพของนักศึกษา
ด้วยชุดสาธิตเสมือนจริง 

การวัดผล ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 20) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ปวส. 
- ผลการประเมินในระหว่างการ
เรียนรู้ 

16.10 2.34 

- ผลการเรียนรู้หลังเรียน 16.07 0.80 

 7.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักศึกษา โดยท าการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาการจัดการพลังงาน จ านวน 14 คน ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีไออาร์พีซี ทั้งก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุด
สาธิตเสมือนจริง เรื่อง ความสัมพันธ์ของการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากของไหล โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน โดยผล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสามารถ
แสดงได้ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่  2   ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด
สาธิตเสมือนจริง 

การวัดผล ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 20) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

z α 

ก่อนเรียน 7.71 1.98 - 3.302 0.05 
หลังเรียน 16.07 0.80 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนของนักศึกษาเฉลี่ยอยู่ท่ี 7.71 คะแนน โดยมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.98 และผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนหลังเรียนของนักศึกษาเฉลี่ยอยู่ท่ี 16.07 คะแนน 
โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 โดยมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยจะเห็นได้ว่า 
ชุดสาธิตเสมือนจริงนี้สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ดี ให้แก่
นักศึกษาได้ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 7.3 ผลการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา โดยท าการประเมินความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบ และด้านการใช้งานของสื่อการเรียนเสมือนจริง
จากนักศึกษาจ านวน 14 คน ได้ผลตารางที่ 2 จะแสดงผล
การศึกษาการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
ชุดสาธิตเสมือนจริงนี ้

ตารางที่ 3   ผลการศึกษาการประเมินความพึงพอใจ 
ของนักศึกษา 

รายละเอียด ผลการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดบัความ

คิดเห็น 
1. ด้านการออกแบบ

.1 1 มี ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ วั ส ดุ ท่ี
เหมาะสมกับการออกแบบ  

4.93 0.26 มาก 

1.2 มีความแข็งแรง ทนทาน 4.64 0.61 มาก 
1.3 มีความปลอดภัยในการใช้
งาน 

4.36 0.61 มาก 

1.4 มีความสะดวกในการ
เคลื่อนย้าย 

4.14 0.91 มาก 

1.5 การตรวจสอบและการ
บ ารุงรักษา 

4.21 0.86 มาก 

2. ด้านการใช้งาน
2.1 มีประโยชน์ในการเรียนรู ้ 4.57 0.62 มาก 
2.2 มีความเหมาะสมในการ
ใช้งาน 

4.36 0.81 มาก 

2.3 ใ ช้ ง า น ไ ด้ ต า ม
วัตถุประสงค์ 

4.43 0.62 มาก 

2.4 มีความสะดวกในการใช้
งาน และใช้งานง่าย 

4.64 0.48 มาก 

2.5 ความมีคุณค่าของช้ินงาน 4.50 0.63 มาก 

 จากตารางที่ 3 เป็นผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาจ านวน 14 คน ในด้านการออกแบบและด้าน 
การใช้งานชุดสาธิตเสมือนจริง โดยหากพิจารณาด้านการ
ออกแบบ พบว่า ผลการประเมินเฉลี่ยในด้านการออกแบบ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 โดยนักศึกษาส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในรายการการเลือกใช้วัสดุที่
เหมาะสมกับการออกแบบมากที่สุด ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 
ส่ วนรายการที่นักศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่ สุด 
คือ ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 และหาก
พิจารณาด้านการใช้งาน พบว่า ผลการประเมินเฉลี่ย 
ในด้านการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 
ซึ่งรายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความสะดวก
ในการใช้งาน และใช้งานง่าย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 และรายการ 
ที่นักศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีความเหมาะสม
ในการใช้งาน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 

8. สรุปผลการวิจัย
ในงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาด้วยชุดสาธิตเสมือนจริง เรื่อง ความสัมพันธ์
ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล  สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 8.1 ชุดสาธิตเสมือนจริงมีประสิทธิภาพ 81/80 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 8.2 ชุดสาธิตเสมือนจริงนี้สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 
 8.3 นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านการออกแบบและ
ด้านการใช้งานของชุดสาธิตเสมือนจริงอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก  

9. อภิปรายผลการวิจัย
ในงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาด้วยชุดสาธิตเสมือนจริง เรื่อง ความสัมพันธ์
ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล ได้สร้างชุดสาธิต
เสมือนจริง และท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ เรียนด้วยชุดสาธิตเสมือนจริ งนี้  รวมทั้ ง
ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อชุดสาธิต 
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เสมือนจริง โดยสามารถแบ่งการอภิปรายผลการวิจัยเป็น 
3 ส่วน ดังนี ้
 9.1 ประสิทธิภาพของชุดสาธิตเสมือนจริงอยู่ที่ 81/80 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก
นักศึกษามีความสนใจในการเรียนรู้ในรายวิชากลศาสตร์
ของไหลและอุณหพลศาสตร์มากขึ้น โดยจากการสังเกต
พบว่า นักศึกษามีความสนุกกับการทดลอง และการใช้งาน
อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยนักศึกษามีการใช้งานอย่างระมัดระวัง 
และนักศึกษาสามารถน าทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ 
กับชุดสาธิตเสมือนจริงได้ นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับ
อาจารย์และเพื่อนร่วมเรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของทวีศักดิ์ วรจักรและคณะ (2561) นันทนัช 
วัฒนสุภิญโญ (2560) และอุรชาติ หนูนุ่น และคณะ 
(2562) ที่ได้สร้างชุดสาธิตและชุดการทดลองเพื่อใช้เป็น
สื่อการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ซึ่ งพบว่า 
ชุดสาธิตมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว ้   
 9.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักศึกษา ชุดสาธิตเสมือนจริงนี้สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน อาจเป็น
เพราะว่าการเรียนผ่านชุดสาธิตเสมือนจริงท าให้นักศึกษา
มองเห็นภาพจากนามธรรมเป็นรูปธรรมได้ และมีความ
เข้าใจทฤษฎีและการค านวณเกี่ยวกับการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากของไหลมากขึ้น โดยจากการสังเกต พบว่า 
นักศึกษาสามารถน าผลจากการค านวณและผลจาก 
การทดลองมาเปรียบเทียบกันได้ มองเห็นข้อผิดพลาด 
ของตนเอง และมีการปรับแก้ข้อผิดพลาดของตนเองได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุรชาติ หนูนุ่น และคณะ 
(2562) ที่ได้สร้างชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวัสดุเส้นใย
ธรรมชาติเพื่อใช้ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยสามารถสร้าง
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก่กลุ่มตัวอย่างได้ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของทวีศักดิ์ วรจักรและคณะ 
(2561) ที่ได้พบว่า ชุดสื่อการสอนสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์
ที่ดีแก่นักศึกษาได้ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และจากการ
สังเกต พบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยชุดสาธิตเสมือนจริงมี
ความตั้งใจเรียนมากขึ้น และมีความมุ่งมั่นในการหา
ผลลัพธ์จากการทดลองมากข้ึน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนันทนัช วัฒนสุภิญโญ (2560) ที่ได้พบว่า ชุดทดลอง
สามารถช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในการเรียนมาก
ขึ้นกว่าเดิม 
 9.3 ผลการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการใช้ชุดสาธิตเสมือนจริง หากพิจารณาใน
ด้านการออกแบบ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ 

ใช้ชุดสาธิตเสมือนจริงอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษาได้ให้
ความคิดเห็นว่า วัสดุที่เลือกใช้มีความเหมาะสม และ
ทนทานต่อการใช้งานเป็นอย่างดี แต่ ช้ินงานมีขนาด
ค่อนข้างใหญ่ จึ งท าให้ เคลื่อนย้ายค่อนข้างล าบาก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิ่งแก้ว บรรลุผลสกุล และ
คณะ (2559) ที่ได้พบว่า หากใช้ชุดทดลองในการเรียน 
นักเรียนจะมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก และถ้า
พิจารณาในด้านการใช้งาน พบว่า นักศึกษามีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า นักศึกษามีความ 
พึงพอใจต่อชุดสาธิตในการเรียนรู้อยู่ ในระดับดีมาก 
โดยนักศึกษาได้ให้ความคิดเห็นว่า ชุดสาธิตเสมือนจริงมี
ความน่าสนใจในการเรียนรู้ และสามารถเทียบค่าการ
ค านวณกับค่าการทดลองได้อย่างชัดเจน แต่ในการทดลอง
จะให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าค่อนข้างน้อย ถ้าหากสามารถ
ปรับปรุงให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น จะเป็น
ประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษาได้มากขึ้นด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของคมกริช แสงสุรินทร์ (2558) ที่
ได้สร้างและพัฒนาชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์
ควบคุมมอเตอร์   

10. ข้อเสนอแนะ
 จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาด้วยชุดสาธิตเสมือนจริง เรื่อง ความสัมพันธ์
ขอ งกา รผลิ ตพลั ง ง าน ไฟฟ้ า จากของ ไหล  ผู้ วิ จั ย 
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 10.1 ในการวิจัยนี้ พบว่า ชุดสาธิตเสมือนจริงสามารถ
สร้างผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก่นักศึกษาได้ ดังนั้น ควรใช้ชุดสาธิต
เสมือนจริงนี้ในการเรียนรู้ของนักศึกษาในครั้งต่อ ๆ ไป 
 10.2 ควรมีการปรับปรุง ชุดสาธิตเสมือนจริงให้
สามารถปรับเปลี่ยนกังหันน้ าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ 
เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพมากขึ้นในการเรียนรู้การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากของไหล  
 10.3 ควรมีการเพิ่มเครื่องมือวัดต่าง ๆ เช่น อัตราการ
ไหล ความดัน และอุณหภูมิ เพื่อใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือวัดของไหลได้ 
 10.4 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษากลุ่มศึกษา
อื่น ๆ ที่มากขึ้น เพื่อท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุด
สาธิตเสมือนจริงนี ้     
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอนออนไลน์งานเชื่อมและโลหะแผ่น
เบื้องต้น เรื่อง ความปลอดภัยในงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วย
มือ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาวิชาช่างยนต์  2) ศึกษาประสิทธิภาพของการเรียน
ด้วยชุดการสอนงานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง
ความปลอดภัยในงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ และ 3) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน
งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง ความปลอดภัย          
ในงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ช้ันปีที่ 
2/1 กลุ่ม 2 ปีการศึกษา 1/2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบคือ ชุด
การสอนแบบออนไลน์ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อน
เรียนหลังเรียน สื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัด ใบ
ความรู้และใบงานการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ค านวณหา
ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ ค่าดัชนีประสิทธิผล ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลจากการวิจัย พบว่า ชุดการสอนออนไลน์งาน
เช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่องความปลอดภัยในงาน
เช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 

74.11/88.82 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.57 ตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนมี
ความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด  (x ̅ = 
4.56, SD. = 0.58) 

 ค าส าคัญ : งานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 

Abstract 
The objectives of this research were to 

1)create and find efficiency on instructional
package online of welding and sheet metal 
"safety in manual metal arc welding" for students 
of the certificate of vocational education in 
industrial trades in the field of mechanic 2) study 
effective index of learning by instructional 
package online and 3) study students’ satisfaction 
toward to instructional package online. The 
samples in this research were 17 students, class 
2/1, group 2, academic year 1/2564 Chanthaburi 
Technical College. Tool is used to instructional 
package online compose pre-test, post-test,  
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teaching material, exercise, knowledge sheet and 
worksheet. study the instructional package online 
of welding and sheet metal "safety in manual 
metal arc welding". The data were using statistical 
analysis by / ,effectiveness Index,mean and 
standard deviation.  
 The result of the study revealed that 1) the 
instructional package online had the  efficiency 
74.11/88.82. 2) the instructional package online 
had the valued effectiveness Index of 0.57. 3) The 
students’ satisfaction toward to instructional 
package online had a highest level   

Keywords : Manual Metal arc Welding 

1. บทน า
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจากพระราชบัญญัติ

การอาชีวศึกษา  พ.ศ .  2551 ในมาตรา๖ การจั ด 
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องเป็นการจัด
การศึกษาในด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนใน
ด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 
รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สู งขึ้น  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน า
ความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากล และภูมิปัญญาไทยมา
พัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทาง
ปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพ 
ในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้  
(ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา , 2551) 
โดย ประหยัด (2561) ได้ศึกษาพบว่าการศึกษาไทยใน
ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาตามบริบทของการจั ด
การศึกษาอันเป็นไปตามแผนการศึกษาของชาติคือ พัฒนา
คน พัฒนาครูอาจารย์ พัฒนาสังคม ในหลากหลายรูปแบบ
ที่ เน้นการมีส่วน ร่วมขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
เป็นการจัดการศึกษาท่ีเน้นด้านอาชีวศึกษามากขึ้น  
  ใ น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ช่ า ง
อุตสาหกรรม  วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
มีค าอธิบายรายวิชาทีความส าคัญในการประกอบอาชีพ
ของนักเรียน เกี่ยวเนื่องในการประกอบอาชีพ จาก
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๗  ให้มีการประเมินเพื่อรั บรองความรู้
ความสามารถสาขางาน 

ต าแหน่งงานหรือลักษณะงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
เป็นสาขาเป็นอันตรายต่อสาธารณะ  ผู้ประกอบอาชีพโดย
ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและผู้จ้างงาน 
จ้างผู้ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามรถฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีความผิดจากที่กล่าวมา
ข้างต้นเรื่อง(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 2557) “การเช่ือม
อาร์กโลหะด้วยมือ” นักศึกษาต้องเรียนรู้และท าความ
เข้าใจทั้งทางทฤษฎีและในด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งยากต่อ
การเรียนรู้และท าความเข้าใจและน าไปใช้งานอย่างผิดวิธี
อาจจะท าให้เกิดความเสียหายขึ้นกับช้ินงานหรืองานท่ีเป็น
สาธารณะได้   
 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-
19 ไปทั่วโลก รัฐบาลได้มีการเพิ่มระดับความเข้มข้นของ
มาตรการป้องกันตั้งแต่การเว้นระยะห่างทางสังคมจนถึง
ประกาศมาตรการปิดโรงเรียน มาตรการนี้ส่งผลให้เกิดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  วิทยา, อภิรดี, ฉัตรสุด, 
จรรยา (2563) ได้ศึกษาพบว่า การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: 
COVID-19) ท าให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่  
(New Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่ไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ จึงจ าเป็นต้องใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้การเรียนรู้
เกิดความต่อเนื่อง การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา สื่อการเรียน
และแหล่งเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้  ระบบการ
ติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวัดและการประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอนมี
หลากหลายวิธี ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันได้การพิจารณาองค์ประกอบและรูปแบบที่
สอดคล้อง เหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบทของ
ผู้เรียนจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
 จากปัญหาและพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ดังกล่าว  วิธีการเรียนการ
สอนควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ออกไป มีความรู้ความสามารถที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ท าให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาวิชาทางด้านเทคนิค ดังนั้นเพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนและให้การจัด 
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การเรียนการสอนของวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น
เบื้องต้น เรื่อง ความปลอดภัยในงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วย
มือให้มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้สร้างนวัตกรรมการสอน
ชุดการสอนขึ้น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ออนไลน์ ประกอบไปด้วย แบบทดสสอบก่อนเรียน สื่อ
การเรียนการสอน ใบความรู้  ใบงาน  แบบทดสอบหลัง
เรียน ชุดการสอนเหล่านี้ได้น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่ง 
เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2/1 ก.2 
แผนกวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษา 1/2564 จ านวน 17 คน  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอนออนไลน์งาน

เช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง ความปลอดภัยในงาน
เ ช่ื อมอาร์ ก โลหะด้ วยมื อ  ส าหรั บนั ก เ รี ยนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์  
 2.2  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดการ
สอนงานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่องความ ปลอดภัย
ในงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 
 2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย
ชุดการสอนงานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่องความ 
ปลอดภัยในงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ  

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1  ชุดการสอนการสอนที่สร้างขึ้น สามารถน าไปใช้

ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ก าหนด 70/70 
 3.2  นักเรียนที่ เรียนด้วย ชุดการสอนมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
  ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม

ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวความคิด 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาการวิจัยครั้งนี้โดยด าเนินการสังเคราะห์

การสร้างชุดการสอนของ (จิรารัตน์ และลาวัณย์ม2560; 
เจริญ, 2563; เมธา, ผดุงชัย และชิตพล, 2561) เป็นการ
วิจัยเ ชิงกึ่ งทดลอง (Quasi Experimental Research) 
มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี ้

5.1  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
5.1.1 ประชากรคือ นักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2/1 ก.1และก.2 แผนก
ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบรุี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 35 คน 

5.1.2  กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี 2/1 ก.2 แผนกช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา
2564 จ านวน 17 คน ได้มาโดยวิธกีารสุ่มแบบเป็นกลุม่
(Cluster sampling) 
 5.2 เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอน
ออนไลน์และแบบประเมินความพึงพอใจนักเรียนต่อชุด
การสอนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง ความ
ปลอดภัยในงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือที่สร้างขึ้นนี้ได้จาก
การวิเคราะห์เนื้อหาวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
รหัสวิชา 20100-1004 ประกอบด้วย เรื่องความปลอดภัย
ในงาน เ ช่ื อมอาร์ ก โลหะด้ วยมื อ  หลั กสู ต ร ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการ
สื่อสารทั้งหมดระหว่างเบราว์เซอร์ และเว็บไซต์ สร้างใน 
Google Site โดยจะมีการเข้ารหัส HTTPS โดยสามรถ
สืบค้นชุดการสอนออนไลน์ได้จาก (วรชัย, 2564) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี ้

 5.2.1  แบบทดสอบก่อนเรี ยน ชุดการสอน
ออนไลน์วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง ความ
ปลอดภัยในงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ  สร้างจาก
แบบฟอร์มออนไลน์ (วรชัย, 2564) 

 5.2.2  สื่อการเรียนการสอน ชุดการสอนออนไลน์
วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง ความปลอดภัย
ในงานเ ช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ  สร้ างจากเว็บไซต์
ซอฟต์แวร์น าเสนอ ออนไลน์ (วรชัย, 2564) 

5.2.3 แบบฝึกหัดชุดการสอนออนไลน์วิชางาน 
เช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง ความปลอดภัยในงาน
เช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือเป็นเครื่องมือส าหรับให้นักเรียน
พยายามฝึกท าแบบทดสอบ เพื่อให้ได้เกิดการเรียนรู้โดยไม่
เกิดความเบื่อหน่ายโดยใช้กิจกรรม ฝึกการเรียนรู้เป็นทีม 
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แข่งขันกัน หรือแบบเดียวเพื่อแข่งขันได้ จากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียนระหว่างการเรียนเป็นการจัดกการ
เรี ยนรู้ เ ชิงรุก  (Active Learning) สร้างจากเว็บไซต์
ซอฟต์แวร์แบบทดสอบออนไลน์ (วรชัย, 2564) 

 5.2.4 ใบความรู้ ชุดการสอนออนไลน์วิชางาน
เช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง ความปลอดภัยในงาน
เช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ เป็นใบความรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบผู้ เรียนสร้างจากสร้างจากเว็บไซต์ซอฟต์แวร์
แบบทดสอบออนไลน์ (วรชัย, 2564) 

5.2.5 ใบงานชุดการสอนออนไลน์วิชางานเช่ือม
และโลหะแผ่นเบื้องต้นเรื่อง ความปลอดภัยในงานเชื่อม
อาร์กโลหะด้วยมือ เป็นใบงานท่ีคล้ายๆกับใบความรู้ที่มี
การปฏสิัมพันธ์โตต้อบกับผูเ้รียนได้ โดยสร้างจาก สร้าง
จากเว็บไซต์ซอฟต์แวร ์(วรชัย, 2564) 

 5.2.6 แบบทดสอบหลั ง เ รี ย น ชุดการสอน
ออนไลน์วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง ความ
ปลอดภัยในงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ  สร้างจาก
แบบฟอร์มออนไลน์ (วรชัย, 2564) 
 5.3 การสร้างเครื่องมือในการวิจัยการสร้างชุดการ
สอนออนไลน์ ได้ศึกษาจาก ล้วน และอังคณา (2541) 
ในเรื่องการหาคุณภาพชุดการสอน  ศึกษาจาก ธานินทร์ 
(2551) ในเรื่องแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อชุดการสอนออนไลน์ที่สร้างขึ้นนี้  โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์
เนื้อหาและความพึงพอใจชุดการสอนออนไลน์วิชางาน
เชื่อมและโลหะแผ่นเบื่องต้น รหัสวิชา 20100-1004 เรื่อง
ความปลอดภัยในงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ดังนี้  

5.3 .1  ผู้ วิ จั ย ได้ วางแผนการจัดการ เรี ยนรู้
ท าการศึกษารายละเอียดชุดการสอนเพื่อวิชางานเช่ือม
และโลหะแผ่นเบื่องต้น เรื่องความปลอดภัยในงานเช่ือม
อาร์กโลหะด้วยมือ เป็นล าดับขั้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล  การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยได้ศึกษาใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ MIAP จาก
เจริญ (2563) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติด้วยกระบวนการสอน 
รูปแบบ MIAP 

 5.3.2  สร้างชุดการสอนออนไลน์ที่สร้างขึ้นนี้ได้
จากการวิเคราะห์เนื้อหาและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้นเรื่อง ความปลอดภัย
ในงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ  สร้างใน Google Site  

ซึ่งประกอบไปด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน ใบเนื้อหา 
แบบฝึกหัด ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบหลังเรียน ที่
กล่าวมานี้ 

5.3.3  น าร่างชุดการสอนออนไลน์และแบบ
ประเมินความพึงพอใจนักเรียนต่อชุดการสอนที่สร้างขึ้น 
ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น
เบื้องต้นเรื่อง ความปลอดภัยในงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วย
มือ ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพื่อขอ
ค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง ได้แก่ 
1) ด้านชุดการสอน2) ด้านการสอน  3)ด้านการวัด และ
ประเมินผล 

 5.3.4 ด าเนินการสร้างและปรับปรุงชุดการสอน
ออนไลน์งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่องความ
ปลอดภัยในงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือแล้ว น าไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพ ชุดการสอน แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลัง
เรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุด
การสอนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง ความ
ปลอดภัยในงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ   ล้วน และ
อังคณา (2541) เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง
( Validity) ความเที่ยง (Reliability) ความเป็นปรนัย
(Objectivity) ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ด้วย
ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง  (Index of Item Objectives 
Congruence : IOC ) การวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้อง
ของชุดการสอนที่สร้างขึ้นนี้ได้รวบรวมความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาค านวณค่าดัชนีความ ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.8 

 5.3.5 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียน
ศึกษา นักเรียนหลักสูตรระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ใช่นักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 20 คน 

 5.3.6 น าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนที่ได้มา
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ( p ) มีค่า 0.66 ค่าอ านาจ
จ าแนก ( r ) มีค่า0.45 และแบบทดสอบหลังเรียน 
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ( p ) มีค่า 0.64 ค่าอ านาจ
จ าแนก ( r ) มีค่า 0.38 

 5.3.7 น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่
มีค่าความยากง่าย และอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ หาความ
เที่ยง ความเช่ือมั่น(Reliability)ของแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 

20rk
ได้

ค่าแบบทดสอบก่อนเรียน
20r 0.66k  และแบบทดสอบ

หลังเรียน 
20r 0.61k 
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5.3.8  น าชุดการสอนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น
เบื้องต้น เรื่อง ความปลอดภัยในงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วย
มือ ที่สร้างขึ้นนี้โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 
3 คน  และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 จ านวน 9  คน เพื่อการแก้ไข
ปรับปรุงชุดการสอน  

 5.3.9 หาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานเช่ือม
และโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง ความปลอดภัยในงานเช่ือม
อาร์กโลหะด้วยมือ โดยทดลองใช้กับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2/1 ก.2 แผนกช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 17 คน หาค่า

1E  และค่า 
2E

 1E   หมายถึง  ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่นักเรียน
ท าได้จากแบบทสอบก่อนการใช้ชุดการสอน 
 2E  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่นักเรียนท า
ได้จากแบบทดสอบหลังการใช้ชุดการสอน 

5.3.10  หาประสิทธิผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนี 
 ประสิทธิผล (Effectivenesss Index: . .E I ) ของชุดการ
สอนออนไลน์วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง 
ความปลอดภัยในงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ หลังจากที่
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้  

5.3.11  น าแบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน 
ต่อชุดการสอนออนไลน์วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น
เบื้องต้น เรื่อง ความปลอดภัยในงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วย
มือฉบับสมบูรณ์ จ านวน 5ด้าน 25ข้อ เพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป  

ภาพที่ 1 ภาพวิธีการด าเนินการวิจัย 

6. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจัยได้วิ เคราะห์ผลชุดการสอน

ออนไลน์วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื่องต้น เรื่องความ
ปลอดภัยในการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ โดยเสนอผลการ 
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วิเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดับ ในลักษณะตารางประกอบค า
บรรยายดังนี้ 
 6.1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวนการ
และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ของชุดการสอนออนไลน์
วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื่องต้น เรื่องความปลอดภัย
ในการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือที่ใช้กลุ่มตัวอย่างในการ
ทดลองคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 
2/1 ก.2 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จ านวน 17 คน ผู้วิจัยได้
รวบรวมคะแนนระหว่างเรียนแบบและแบบทดสอบหลัง
เรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการและ  1E

และน าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมาหาประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์   2E โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 70/70 
ที่ตั้งไว้  ปรากฏผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่  1   ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุด 
การสอน

N 

ประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการ 

  1E  

ประสิทธิภาพ 
ของผลลัพธ ์ 

 2E  

คะแน
นเต็ม
แบบท
ดสอบ
ก่อน
เรียน 

คะแนน
รวม

แบบทด
สอบ
ก่อน
เรียน 

 1E

คะแน
นเต็ม
แบบท
ดสอบ  
หลัง
เรียน 

คะแนน
รวม

แบบท
ดสอบ
หลัง
เรียน 

 2E

17 10 126 74.11 10 151 88.82 

 จากตารางที่1ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพชุด
การสอนออนไลน์เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีที่ 2/1 ก.2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา 2564กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 17 คน ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ปรากฏว่ามี
ประสิทธิภาพเท่ากับ74.11/88.82  
 6.2 ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทาง
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
ชุดการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื่องต้น เรื่อง
ความปลอดภัยในการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ผู้วิจัยได้หา
ค่าดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 
2/1 ก.2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564จ านวน17 คน ปรากฏผล
ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุด 
การสอน

จ านวนนัก 
ศึกษา 

คะแนน
เต็ม 

ผลรวมคะแนน 
ค่าดัชนี

ประสิทธิผล 
 ( . .E I .) 

ทดสอบ
ก่อนเรียน 

ทดสอบ
หลังเรียน 

17 10 126 151 
0.57 ร้อยละ 74.11 88.82 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ใน
การหาประสิทธิผลของชุดการสอนวิชางานเชื่อมและโลหะ
แผ่นเบื่องต้น เรื่องความปลอดภัยในการเช่ือมอาร์กโลหะ
ด้วยมือโดยการใช้ค่าดัชนีประสิทธิผล( . .E I ) ผลคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลรวมของการทดสอบ
ก่อนเรียน ของนักเรียนจ านวน 17 คน เท่ากับ 126 
คะแนน  ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังเรียนรวมของ
นักเรียนทุกคน เท่ากับ 151 คะแนน คะแนนเต็มรวมของ
นักเรียนทุกคน เท่ากับ 170 คะแนน เมื่อค านวณค่าดัชนี
ประสิทธิผล ( . .E I ) เท่ากับ 0.57 หมายความว่านักเรียนมี
ก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 0.57  
 6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
ด้วยชุดการสอนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื่องต้น เรื่อง
ความปลอดภัยในการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ผู้วิจัยได้รับ
ผลการประเมินจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีที่ 2/1 ก.2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564จ านวน 17 คน  ใน
ด้านบทบาทผู้สอน ด้านบทบาทผู้เรียน ด้านวิธีการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านประโยชน์ที่
ผู้เรียนได้รับ จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์ ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 3 
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ตารางที่  3   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ี 
เรียนด้วยชุดการสอนวิชางานเชื่อมแลโลหะ 
แผ่นเบื่องต้น เรื่องความปลอดภัยใน 
การเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 

องค์ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ย 
X

ค่า 
. .S D

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านบทบาทผู้สอน 4.45 0.51 มากที่สุด 
2. ด้านบทบาทผู้เรียน 4.49 0.54 มาก 
3. ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ 4.74 0.55 มากที่สุด 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 4.55 0.57 มาก 
5.ด้านประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับ 4.59 0.64 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.56 0.58 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีที่ 2/1  ก.2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จ านวน 
17 คน ประเมินความพึงพอใจในด้านบทบาทผู้สอน ด้าน
บทบาทผู้เรียน ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและ
ประเมินผล และด้านประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ  มีความพึง
พอใจต่อชุดการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื่องต้น 
เรื่องความปลอดภัยในการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ หลัง
การจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 

7. สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ

ที่ใ ช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดการสอนออนไลน์และแบบ
ประเมินความพึงพอใจนักเรียนต่อชุดการสอนวิชางาน
เช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้นเรื่อง ความปลอดภัยในงาน
เช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือที่สร้างขึ้นนี้ ได้จากการวิเคราะห์
เนื้อหาวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 
20100-1004 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา สร้างใน Google Site 
ซึ่งประกอบไปด้วยแบบทดสสอบก่อนเรียน สื่อการเรียน
การสอน ใบความรู้  ใบงาน  แบบทดสอบหลังเรียน สืบค้น
ได้จาก (วรชยั, 2564)  
 7.1 สรุปผลกการหาประสิทธิภาพการสร้างชุดการ
สอนออนไลน์โดยสรุปจากขอบเขตของการวิจัย และกลุ่ม
ประชากรของการวิจัยดังนี ้
 กลุ่มเป้าหมาย ทดสอบหาประสิทธิภาพเพื่อทดลองใช้
ชุดการสอนออนไลน์เป็นนักศึกษระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีที่ 2/1 ก.2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 17 คน 
ผลการหาประสิทธิภาพ ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 
74.11/88.82 มีค่าสูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ก าหนด 
70/70 สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 7.2 สรุปผลการหาดัชนีประสิทธิผล ชุดการสอน
ออนไลน์วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื่องต้นเรื่อง งาน
เช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือพบว่าผลคะแนนทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน ผลรวมของการทดสอบก่อนเรียน ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2/1 ก.2 
แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 17 คน เท่ากับ ผลจากการ
วิจัยพบว่าค่าดัชนีประสิทธิผล  ( . .E I ) เท่ ากับ 0.57 
หมายความว่า  นักเรียนมีก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้น 
ร้อยละ 57 สูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 7.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
ด้วยชุดการสอนออนไลน์วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื่อง
ต้น เรื่องความปลอดภัยในการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
ผู้ วิ จั ย ไ ด้ รั บ ผล กา รป ระ เ มิ น จ าก นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2/1 ก.2 แผนกช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 17 คน  ในด้านบทบาทผู้สอน ด้านบทบาท
ผู้ เรียน ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้  ด้ านการวัดและ
ประเมินผล และด้านประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ  พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58   

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการทดลองใช้ชุดการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะ

แผ่นเบื่องต้น เรื่องความปลอดภัยในการเช่ือมอาร์กโลหะ
ด้วยมือ ของนักเรียนหลักสูตรระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
แผนกช่างยนต์ 2/1 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ผลจากการวิจัยชุดการสอนออนไลน์ที่
สร้างขึ้นในครั้งนี้ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 
74.11/88.82  มีค่าสูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ก าหนด 
70/70 สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้  ค่าดัชนปีระสิทธิผล 
ของนักเรียนจ านวน17คน พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผล( . .E I ) 
เท่ากับ 0.57 หมายความว่านักเรียนมีก้าวหน้าทางการ
เรียนสูงขึ้นร้อยละ 57 สูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อชดการสอนออนไลน์พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.56  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58  สูงกว่า 
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สมมติฐานท่ีตั้งไว้ ผู้วิจัยได้สร้างนชุดการสอนกโดยยึดตาม
ทฤษฎีการสอนด้วยกระบวนการเรียน MIPA มีการก าหนด
ขั้นตอนในการเรียนรู้ การจัดท าใบเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา ก าหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
และมีการจัดท าใบงานให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น  สอดคล้องกับ เจริญ (2563) 
ได้ท าการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
ชุดฝึกทักษะปฏิบัติด้วยกระบวนการสอน รูปแบบ MIAP 
ร่วมกับ ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง มอเตอร์อย่างง่าย 
หลังจากนั้นน าชุดปฏิบัติหาประสิทธิภาพ ผลจากการวิจัย
ปรากฏว่า ชุดการสอนที่สร้าง 80.84/80.08 สุดท้ายน าไป
ทดลองใช้กับประชากรตัวอย่าง ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลพระพุทธ บาท จ านวน 17 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7169 แสดงว่าผู้ เรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 0.7169 หรือ คิด เป็นร้อยละ 71.69และ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.25  รวมถึงสอดคล้อง
กับงานวิจัย จิรารัตน์ และลาวัณย์ (2560) ได้ท าการวิจัย 
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามกระบวนเรียนรู้แบบ 
MIAP เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรมสะ
แครช ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ผลการวิจัย
พ บ ว่ า  1)ไ ด้ บ ท เ รี ย น มั ล ติ มี เ ดี ย เ รื่ อ ง ก า ร ส ร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch จ านวน 16 
องค์ประกอบ 2) บทเรียนมัลติมีเดีย มีความเหมาะสม
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก 3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนมัลติมีเดีย มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับสูง (0.59) คิดเป็นร้อยละ 59% และ 4) นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน การสอนด้วยบทเรียน
มัลติมีเดีย 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

9. ข้อเสนอแนะ
จากการทดลองใช้ชุดการสอนออนไลน์วิชางานเช่ือม

และโลหะแผ่นเบื่องต้น เรื่องความปลอดภัยในการเช่ือม
อาร์กโลหะด้วยมือ  ของนักเรียนหลักสูตรระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม แผนกช่างยนต์ 2/1 วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี ครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในแต่ละด้านไว้ดังนี้ 

9.1 ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   9.1.2 จากการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ชุดการ

สอนออนไลน์วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื่องต้น เรื่อง
ความปลอดภัยในการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ  ของ
นักเรียนหลักสูตรระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พุทธศักราช 2562 ประภทวิชาช่างอุตสาหกรรม แผนก
ช่างยนต์ 2/1 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ช่ึงส่งผล
ให้เกิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์
การแพร่ระบาด  ครูควรเปลี่ยนให้ทุกๆที่ให้กลายเป็น
ห้องเรียน  หากต้องการให้ชุดการสอน การจัดการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจนสามารถน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด สิ่งที่ครูผู้สอนควร
ปฏิบัติก่อนน าแผนการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ครูผู้สอนต้องท าความเข้าใจเนื้อหาและวิธีใช้สื่อ
ประกอบการสอนเป็นอย่างดี เพื่อความสัมพันธ์ของเนื้อหา
และสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้อง
วางแผนในการใช้ระยะเวลา ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะจากใบ
งาน ใบทดสอบ ให้เหมาะสม เมื่อจบภาคทฤษฎีแล้ว
ผู้เรียนจะได้มีโอกาสน าความรู้ไปใช้ฝึกปฏิบัติได้อย่ าง
ถูกต้อง       

 9.1.2 ก่อนการจัดการเรียนการสอนชุดการสอน
ออนไลน์วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื่องต้น เรื่องความ
ปลอดภัยในการเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ครูผู้สอนควร
เตรียมตัวให้พร้อม  ต่อการจัดการเรียนรู้ เช่นการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ 
การด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ 
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 9.1.3 ก่อนการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน
ควรช้ีแจงการใช้งานชดการสอนและวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้ถ่องแท้ และเพื่อให้นักศึกษาทราบถึง
บทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยให้นักศึกษามีอิสระด้านการ
คิดภายใต้ขอบข่ายเนื้อหาวิชา วิไลภรณ์ (2562) ได้กล่าว
ว่าการช้ีแนะการสอน มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ ผ่านการสอนของ
ครู โดยครูผู้สอนมีหน้าที่คอยช้ีแนะให้ค าปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด 

9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 9.2.1 ควรพัฒนาออกแบบวิธีการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิผล ทางการเรียนด้วย
กระบวนการเรียน MIPA ผสมผสานการสอนจากโค้ชที
จากที่ วิชัย และมารุต (2562) ได้กล่าวถึงการโค๊ชเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  เพื่อให้ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล สูงขึ้น  มนต์ชัย (2554) ได้กล่าวไว้ว่าการ
เรียนรู้ หมายถึง การเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ท า 
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ให้บุคคลสามารถเรียนรู้ขึ้นได้ตามวัตถุประสงค์ของ
บทเรียนที่ก าหนดไว้ ส่วนการเรียนรู้  คือการที่บุคคล
สามารถกระท าอย่างหนึ่งการด าเนินตามขั้นตอนการ
เรียนรู้4ขัน้ได้แกM่otivation,Information ,Application 
และ Progress หรือ MIAP 

 9.2.2 ควรมีการออกแบบและพัฒนาสร้างชุด
การสอนออนไลน์วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื่องต้น 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องงานเช่ือมอาร์กโลหะ
ด้วยมือให้ครบทุกหน่วย จนสามารถพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้ทดสอบ ประเมินความรู้ความสามารถ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อรับรองความรู้ความสามารถสาขางาน
ต าแหน่งงานหรือลักษณะงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ 
ต่อไป 
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การประเมินโครงการคุณธรรมพัฒนาจิตอาสานักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดู่ 
The Moral Project Assessment: Students Volunteering Development, 

Wat Pa Pradu School 

ฉลาด สมพงษ์1* 
Chalad Somphong1* 

*1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออก
*1 Department of General, Rayong Technical College, Institute of Vocational Education: Eastern region

บทคัดย่อ : 
    การประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
โครงการคุณธรรมพัฒนาจิตอาสา ด้วยรูปแบบซิปป์โมเดล 
(CIPP Model) กลุ่มครู นักเรียน จ านวน 204 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามประเมินโครงการแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท จ านวน 33 
ข้อ สถิติที่ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม โครงการคุณธรรม 
หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาการจัด
บรรยากาศและการประสานงานระหว่างบุคลากรท าให้เกิด
การร่วมมือในการด าเนินโครงการ มีความเหมาะสมปฏิบัติ
ได้จริง โดยรวมระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ด้าน
ปัจจัยน าเข้า โดยรวมระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 
ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร  โ ด ย ร ว ม ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ด้านผลผลิต โดยรวมระดับมากที่สุด 
มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  4 . 6 0  แ ล ะ ด้ า น ผ ล 
การประ เมิ น โคร งการคุณธรรมนั ก เ รี ยนจิ ตอาสา 
ในภาพรวม ผลหลังการด าเนินโครงการโดยรวมระดับมาก
ที่สุดมีค่าเฉลี่ยทั้งโครงการเท่ากับ 4.59 แยกเป็นรายด้าน
พบว่า ข้อที่ 1 ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม มี
ผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.61 

ค าส าคัญ :  คุณธรรม จริยธรรม พัฒนา นักเรียนจิตอาสา 

Abstract : 
   The moral project assessment of this report was to 
evaluate the morality development volunteer project by 
using the CIPP Model. The sample group of 204 teachers 
and students selected by purposive sampling in 

academic year 2018. The tool used to collect the data 
was a five-rating scale according to the Likert model with 
33 items. The statistics used were percentage ,mean, and 
standard deviation. The results were found that the 
environment Moral Project Principles, objectives, goals, 
timeline, setting the atmosphere and coordination 
among personnel to lead to cooperation in project 
implementation. is suitable for practice aspect overall, at 
the highest level the mean was 4.61, the inputs aspect 
overall, at the highest level the mean was 4.57, the 
process aspect overall, at the highest level the mean was 
4.58, and the productivity aspect overall, at the highest 
level the mean was 4.60 and the overall evaluation 
results of the student volunteer spirit project. Results 
after the implementation of the project overall, at the 
highest level ( =4.59) , when consider separated by 
aspects the evaluation results of the project assessment 
on the environment was higher than other, at the highest 
level. ( =4.61) 
Keyword : Morality, Ethics, student Volunteering 
Development 

1. บทน า
       ในปั จจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม
สังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมากขึ้น
กว่าอดีต  ที่ผ่านมา สืบเนื่องกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้
สังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในทุกด้าน 
สา เหตุ ส่ วนหนึ่ ง มาจากสภาพแวดล้ อมและ ความ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน รวมทั้งแนวคิด 
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เชิงทุนนิยมและปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคน
ในสังคม ส่งผลถึงเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมให้ 
หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน   ขาดระเบียบวินัย 
ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชน  และประชาชนในสังคม
ที่จะต้านทานกับปัญหาต้องขาดความมั่นคง จนเกิดปัญหา
ต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท ปัญหาการแพร่ระบาด ของยาเสพติด ปัญหาการ 
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหา การติดเกมในเด็กและ
เยาวชน ส าหรับประชาชนทั่วไป เกิดปัญหาการท างาน 
ที่ไม่มีความสุข ปัญหาขาดความสามัคคีในองค์กรเป็นต้น 
(เปรมวราพร พิณจิรวิทย์,2558) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ  พุทธศักราช 2542 และ  ที่ แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม 
(ฉบับที่  2)  พุทธศักราช 2545 ได้ก าหนดหลักการจัด
การศึกษาว่าจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณภาพ 
มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้
อย่างมีความสุข และการจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญ
ทั้งความรู้และคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณา
การความรู้ต่างๆ เ ช่น ความรู้ เกี่ยวกับตนเอง ทักษะ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ทักษะในการประกอบอาชีพและ
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยผสมผสานสาระความรู้
เหล่านั้นให้ได้สัดส่วน สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
และจัดการประเมินนักเรียน โดยพิจารณาพัฒนาการ      
ของนักเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวน    
การเรียนการสอน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับ    
และรูปแบบการศึกษา (กุลทิพย์  ศาสตระรุจิ ,2551) 
ส่วนการมีจิตสาธารณะต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นักเรียน 
จะต้องการตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการ
ค านึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน เป็นการรู้จัก
เอาใจใส่ เป็นธุระเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่ เป็น
ประโยชน์ ต่อประเทศชาติ มีความส านึกยึดมั่นในระบบ
คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความ
เรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์ 
กับ ธ ร รมชาติ  ก า รพัฒนาจิ ต ส า นึ ก ส า ธ า รณะนั้ น 
มีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของสังคมภายใต้กระแส 
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ
จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม     
จากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ 

สถานศึกษา ครูผู้สอน ครูประจ าช้ัน ผู้ปกครอง และชุมชน
ต้องร่วมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะดังกล่าว  ให้เกิดขึ้น 
แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงต้องพิจารณาถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่สถานศึกษาก าหนดให้จัดขึ้นแล้ว ส่งผลต่อการพัฒนา
นักเรียนให้มีจิตสาธารณะ(กระทรวงศึกษาธิการ ,2552) 
โดยการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระและ
จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดโครงการเพื่อพัฒนาจิต
สาธารณะ ด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมและปลูกฝังสิ่งดี
งามจนเป็นนิสัย โดยการสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวัน 
(กรมวิชาการ ,2542) ประกอบกับโรงเรียนวัดป่าประดู่ 
มีความยอดนิยมแข่งขันสูง ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความ
สนใจสมัครเข้ามาเรียนในแต่ละปีการศึกษาเป็นจ านวนมาก 
จึงมีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ห้องเรียน 
ห้องประชุม สนาม เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอด 
ปีการศึกษา แต่นักเรียนยังขาดจิตส านึกในการดูแลสมบัติ
ของส่วนรวม การให้บริการและการดูแลของครู เวร
ประจ าวัน   ก็ไม่เพียงพอของในแต่ละวัน จากสภาพ
ดังกล่าวจึงจ าเป็นจะต้องหาวิธีการพัฒนานักเรียนอันจะ
ส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความกระตือรือร้น 
เอาใจใส่ เกิดความรัก ในการบริการเสียสละ การรักษา
ความสะอาด สภาพแวดล้อมห้องเรียน อาคารเรียน สนาม 
สาธารณสมบัติตลอดจนฝึกนักเรียนให้มีความช่วยเหลือ
บุคคล ชุมชนในท้องถิ่นของตน เป็นการเรียนรู้   ที่ไม่จ ากัด
อยู่แต่ในห้องเรียน นักเรียนได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริง 
ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ลงมือแก้ปัญหา ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้  ดั งนั้นผู้ประเมินจึงได้   น าคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มาวิเคราะห์ ก าหนดแนวคิดทิศทาง 
ในการจัดท าโครงการคุณธรรมพัฒนาจิตอาสานักเรียน 
โรงเรียนวัดป่าประดู่  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับโครงการเยาวชนไทย“ท าดีถวาย ในหลวง” โครงการ
ค่ายน้องใหม่ใฝ่คุณธรรม โครงการสอนธรรมศึกษาตรี 
โทและเอกที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
มาแล้วหลายปี จึงมีแนวคิดส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้ 
คู่คุณธรรมการพัฒนาจิตอาสา เพิ่มขึ้นและ เป็นการ
ช่วยเหลืองานโรงเรียนในการแบ่งเบาภาระของครูและ
บุคลากร   ทางการศึกษา โดยมีส่วนส าคัญในการพัฒนา 
ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา ท าความ
สะอาดห้องเรียน บริเวณอาคารเรียน สนาม มีจิตอาสา
รักษาสาธารณสมบัติของส่วนรวม และวัตถุประสงค์ของ 
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การด าเนินงาน เพื่อประเมินโครงการคุณธรรมจิตอาสา
นักเรียน โรงเรียนวัดป่าประดู่ด้วยรูปแบบการประเมินแบบ
ซิปป์โมเดล   (CIPP  Model)  

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
       เพื่อประเมินโครงการคณุธรรมจิตอาสานักเรียน 
โรงเรียนวดัป่าประดู่ ด้วยรูปแบบการประเมิน  แบบซิปป์
โมเดล (CIPP  Model)  

3. กรอบแนวคิด กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ความรู้พ้ืนฐานคุณธรรม 
       แนวคิดของวิลเลียม เอ็ดเวิดส์ เดมมิ่ง (Edward 
Deming) การบริหารตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)  

รูปแผนภาพ ที่ 1 วงจรเดมมิ่ง PDCA (Deming Cycle) 

กรอบแนวคิดการประเมินโครงการคุณธรรมพัฒนาจิต
อาสานักเรียน โรงเรียนวัดป่าประดู่ 

       กระบวนการด าเนินงาน ผู้ประเมินได้ด าเนินการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยใช้วงจรเดมมิ่ง  (Deming: 
PDCA) ดังนี ้
ขั้นการวางแผน (Plan) ผู้ประเมินได้เตรียมการดังนี้ 

1.ศึกษาวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา สภาพที่ตั้ง
บริเวณของสถานศึกษาและชุมชน 
       2.จัดท าโครงการคุณธรรมพัฒนาจิตอาสานักเรียน 
โรงเรียนวัดป่าประดู่ 
       3.จัดเตรียม งบประมาณ วัสดุ  อุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบการด าเนินงานตามโครงการ 
ขั้นการด าเนินงาน (DO) ผู้ประเมินได้ด าเนินการดังนี ้

1.ประชุม ครู นักเรียน เพื่อแจ้งโครงการคุณธรรม
พัฒนาจิตอาสานักเรียน โรงเรียนวัดป่าประดู่ 

2.ด างานตามโครงการคุณธรรมพัฒนาจิตอาสา
นักเรียน โรงเรียนวัดป่าประดู่ 
ขั้นการตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ผู้ประเมินได้
ตรวจสอบติดตามการดังนี้ 

1.การนิเทศ ติดตามแผนการปฏิบัติงานโครงการ
คุณธรรมพัฒนาจิตอาสานักเรียน โรงเรียนวัดป่าประดู่ 
         2.การตรวจสอบ ประเมินผล กิจกรรมโครงการ
คุณธรรมพัฒนาจิตอาสานักเรียน โรงเรียนวัดป่าประดู่ 
ขั้นการปรับปรุงแก้ไข (Action) ผู้ประเมินได้ด าเนินการ
ดังนี ้

  1.การน าผลประเมินมาร่วมกันวิเคราะห์ ปรับปรุง 
          2.การน าผลประเมินท่ีเป็นกิจกรรมดีเด่น ไปพัฒนา
ต่อยอดให้มีความยั่งยืน 

รูปแผนภาพ ที่ 2 รูปแบบการประเมินผลโครงการ CIPP 
Model 

รู ป แบบก า รป ร ะ เ มิ น ผล โค ร งก า ร  CIPP Model
โดย แดเนียล สตัฟเฟิลบีม (Daniel Stufflebeam) 
    การบวนประเมินตามรูปแบบซิปป์โมเดล ประกอบด้วย 
4 ด้าน ดังน้ี 

  1.ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 
2.ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation)
3.ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)
4.ด้านผลผลิต (Product Evaluation)

(สมคิด พรมจุ้ย,2550) 
กลุ่มผู้ให้ข้อมลู 
       กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย จ านวน 2,647 คน 

 ครูและบุคลากรโรงเรยีนวัดป่าประดู่ จ านวน 168  คน 
       กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนจิตอาสา จ านวน 136 คน 
จากนักเรียนทั้งหมด 2,647 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
เฉพาะนักเรยีนหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง 

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวดัป่าประดู่ 
จ านวน 68  คน เลือกจากครูทั้งหมด 168 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง  
     กลุ่มตัวอย่าง ครู นักเรียน จ านวน 204 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง ปีการศึกษา 2561 

Context  
Evaluation

Input Evaluation

Product 
Evaluation

Process 
Evaluation
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รูปแผนภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการ
คุณธรรมพัฒนาจิตอาสานักเรียน โรงเรียนวัดปา่ประดู่ 

กรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการคุณธรรมพัฒนา
จิตอาสานักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดู่ 

การวางแผนด าเนินงาน 
1.ขั้นเตรียมการ (PLAN)

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานจัดกิจกรรมตาม
โครงการคณุธรรมพัฒนาจติอาสานักเรียนโรงเรียน       
วัดป่าประดู ่
   1.2 ประชุมหารือคณะกรรมการด าเนินงานแบ่งหน้าท่ี
การปฏิบัติงาน ช้ีแจงรูปแบบ  การด าเนินกิจกรรมจิต
อาสาของนักเรียนโรงเรยีนวัดป่าประดู ่
   1.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย  4 กลุ่มงาน งบประมาณ วิชาการ บุคคล 
และบรหิารทั่วไป 

2.ขั้นด าเนินการ (DO)
2.1 จัดท าแผนกิจกรรมคณุธรรมพัฒนาจิตอาสา

นักเรียนโรงเรียนวดัป่าประดู ่
   2.2 จัดกิจกรรมให้นักเรยีนรณรงค์เก็บขยะรักษาความ
สะอาดภายในห้องเรยีนและโรงเรยีน 
    2.3 การจัดกิจกรรม นักเรียนจติอาสาช่วยกันดูแลสา
ธารณสมบัติของโรงเรียน 

3.ขั้นตรวจสอบ ทบทวน  ประเมิน (CHECK)
3.1 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การสร้างขวัญก าลังใจ

ในการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งของ
โรงเรียนเป็นระยะระหว่างการปฏบิัติงาน 
   3.2 ตรวจสอบ ทบทวน ประเมนิโครงการคณุธรรม
พัฒนาจิตอาสานักเรียนโรงเรยีนวัดป่าประดู ่

4.ขั้นการปรับปรุงแก้ไข พัฒนา (ACT)
4.1 สรุปผลการตรวจสอบ  ทบทวนและ นิเทศงาน

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
   4.2 น าผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงาน 

4. วิธีการประเมินโครงการ
 ผู้ประเมินโครงการคุณธรรมมีวิธีด าเนินการดังนี้ 

ขั้นวางแผน 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการคุณธรรม

พัฒนาจิตอาสา 
2.วิเคราะห์การจัดกิจกรรมนักเรียนจิตอาสา อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3.ประชุมช้ีแจงและรับฟั งความคิด เห็นของครู

นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ  
       ผู้ประเมินด าเนินโครงการคุณธรรมพัฒนาจิตอาสา
นักเรียน โรงเรียนวัดป่าประดู่ โดยใช้รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาด้วยวิธี 3 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมการท าแผนโครงการคุณธรรมพัฒนา
จิตอาสานักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดู่ 
       การจัดท าแผนกิจกรรมคุณธรรมพัฒนาจิตอาสา
นักเรียน เริ่มจากแผนกิจกรรมโฮมรูมของครูประจ าช้ัน      
ทุกห้องเรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตอาสา มีระเบียบวินัย เน้น
ให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา ท าความสะอาดห้องเรียน โรงเรียน
และการช่วยกันดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียน ท าให้
นักเรียนเกิดความหวงแหนและถือว่าเป็นสมบัติของตน 
ที่จะต้องช่วยกันรักษาไว้ให้สะอาดเรียบร้อย สภาพดีและ
คงทน คือ  ขั้นวางแผน (PLAN) เป็นการวางระบบที่เป็น
องค์ประกอบส าคัญ ขั้นด าเนินการ (DO) เป็นการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของทุกคน โดยน าแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ
คุณธรรมพัฒนาจิตอาสานักเรียน โรงเรียนวัดป่าประดู่  ให้
ความรู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ขั้นเริ่มต้นเน้นความ
เสียสละ ความสมัครสมานสามัคคี การบ าเพ็ญประโยชน์  
เพื่อส่วนรวม และการท างานให้เกิดทักษะกระบวน การ
ปฏิบัติงานร่วมกันของจิตอาสา  
ขั้นตอนที่ 2 ความรู้หลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  
กิจกรรมความรู้ ที่ 1  

1.ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าท่ีการงาน
อย่างต่อเนื่อง 

2.ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน
สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า  

3.ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์
เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากเล่ห์กลคดโกง 

4.มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ
และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง 
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5.มีน้ าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเอง
หรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อน
มนุษย์   
กิจกรรมความรู้ ที่ 2   

6.เรื่ องของความสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้วย
พฤติกรรมทางกาย วาจา และการใช้อินทรีย์ต่าง  ๆ  คือ ตา 
หู  จมูก ลิ้น กาย การเห็น การได้ยิน ฯลฯ สัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางวัตถุและสิ่งแวดล้อมทางสังคมเรียกสั้น ๆ  ว่า ศีล 

7.เรื่องของปัญญา ความรู้ ความคิด เป็นตัวช้ีทางว่า
เราท าพฤติกรรมของเราไปตามความรู้  ความเข้าใจ และ
ภาย ในขอบเขตของความรู้ นั้ น  ซึ่ ง เ รี ยกว่ าปัญญา 
ความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อกัน
ระหว่างพฤติกรรม จิตใจ อารมณ์ และปัญญา ดังนั้น ในการ
พัฒนามนุษย์ จึงเป็นการพัฒนาชีวิตที่ด าเนินไปพร้อมกันท้ัง 
3 ด้าน (พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุต.โต),2546)  
กิจกรรมความรู ้ที่ 3  
       8.การพัฒนาด้ านความสัมพันธ์กับสิ่ งแวดล้อม 
ทางวัตถุ หรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ  การพัฒนา
ร่างกาย ให้แข็งแรงเจริญเติบโต สะอาด มีสุขภาพดี รู้จัก
เลือกเฟ้นบริโภคใช้สอยปัจจัย 4 อุปกรณ์และเทคโนโลยี 
เพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ รู้จักเลือกใช้อย่างรู้คุณค่า
ประหยัด คิดก่อนใช้ ด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
ทางสังคมกับเพื่อนมนุษย์ ตั้งแต่การอยู่ร่วมกันในครอบครัว 
มีวินัยในการด ารงชีวิต   ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต 
มีความสามัคคี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน 
ให้ความช่วยเหลือ   เกื้อกูลกัน แก้ปัญหาและขจัดความ
ขัดแย้งได้ การพัฒนา ด้านจิตใจ เรื่องของคุณธรรม ความดี 
สมรรถภาพจิตใจ  ความเข้มแข็ง ขยันหมั่นเพียร อดทน 
มีสติ มีสมาธิ มีความสุข สดช่ืน เบิกบาน สุภาพเรียบร้อย 
อ่อน โยน  ละมุนละม่อม   มี กิ ริ ย ามารยาทที่ ดี ง าม 
มีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ มีจิตใจกว้างขวาง เสียสละ โอบอ้อม
อารี การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ การคิดหาเหตุผล 
เน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริง สามารถน าความรู้มาใช้ใน
การคิดแก้ปัญหาและ  ดับทุกข์ได้ (พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตโต),2548) 
กิจกรรมความรู ้ที่ 4  
       แนวทางที่ควรปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิด  
กับนักเรียนจิตอาสา โดยเฉพาะในวัยเด็ก จะไม่เน้นที่ 
การท่องจ า แต่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 
ไม่ว่าจะเป็นการเล่น การท างานฝีมือ การเคลื่อนไหว
ร่างกาย การท าอาหาร ตลอดจนการสนทนาพูดคุยให้เข้าใจ 

เมื่อเด็ก มีประสบการณ์ตรงต่อสิ่งที่เขาเรียนรู้ ก็จะเกิด 
การจดจ าได้ดีกว่าท่องจ าจากหนังสือหรือค าบอกของผู้ใหญ่ 
เมื่อเด็กได้เรียนรู้สิ่งที่ตนเองมีประสบการณ์ในมิติต่าง ๆ 
จากการตั้ งค าถามและการเ ช่ือมโยงของครูผู้ สอน 
เด็กจะสามารถ คิดพิจารณาใคร่ครวญด้วยตนเองได้ว่า 
ฅเขาสามารถน าการเรียนรู้ที่ได้รับไปใช้ในวิถีชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างไรบ้าง อะไรคือคุณค่าที่แท้ และอะไรคือคุณค่า 
ที่เทียม เมื่อเด็กสามารถจ าแนกแยกแยะคุณค่าแท้ออกจาก
คุณค่าเทียมได้  เด็กก็จะสามารถพัฒนาทักษะการคิด 
การตัดสินใจ ตลอดจนการกระท าและการปฏิบัติสิ่งต่าง  ๆ 
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้ในที่สุด 
(ชยสาโรภิกขุ,2546) 
ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมการลงมือปฏิบัติ 
       การปฏิบัติงานดูแลท าความสะอาดของห้องเรียน 
บริเวณอาคารเรียน สนามและรักษาสาธารณสมบัติส่วนรวม
ของโรงเรียนวัดป่าประดู่ ช่วงเวลาเช้า และเวลาพักกลางวัน 
กิจกรรมความรู้  ที่  5 แนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนางาน 
       1.ขั้นตรวจสอบหรือประเมิน (CHECK) เป็นการ
ตรวจสอบผลงาน ประกอบด้วย การติดตาม ตรวจสอบผล  
การปฏิบัติงาน เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย ประชุม
พบปะเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติและประมวล
ข้อคิดเห็น ข้อบกพร่องผิดพลาดต่าง ๆ  
       2.ขั้นสรุปปรับปรุงแก้ไข (ACT) เป็นการน าผล           
มาวิเคราะห์ พิจารณา หาข้อมูล สาเหตุ  ข้อบกพร่อง        
การระดมสมองเพื่อการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอี ก 
การก าหนดเกณฑ์ข้อปฏิบัติร่วมกัน การตัดสินใจว่าขั้นตอน
การด าเนินงานที่ผ่านมาน่าจะถือเป็นมาตรฐานการท างาน
หรือแก้ไข ปรับปรุงอย่างไร ในการน าหลักการบริหาร 
(PDCA) ไปใช้  ในการบริหาร ใช้เป็นกิจกรรมพื้นฐาน 
ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐาน 
การด าเนินงานนี้ให้สูงขึ้นในแต่ละรอบของระบบ (PDCA) 
อย่างเป็นระบบที่ชัดเจน(สมคิด พรมจุ้ย,2550) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการ 
       แบบสอบถามการประเมินโครงการคุณธรรมพัฒนา  
จิตอาสานักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดู่ โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า Rating Scale  มี 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท 
(Likert) โดยใช้การประเมินแบบซิปป์โมเดล(CIPP Model) 
มี  4 ด้าน จ านวน  33  ข้อ 
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ค าช้ีแจง 1. แบบประเมินโครงการคุณธรรมพัฒนา 
จิตอาสานักเรียนโรงเรยีนวัดป่าประดู ่มีจ านวน 4 ตอน 
ดังนี ้ 
ตอนท่ี 1   ด้านสภาวะแวดล้อม(Context) จ านวน 5 ข้อ
ตอนท่ี 2   ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) จ านวน 5 ข้อ       
ตอนท่ี 3   ด้านกระบวนการ(Process) จ านวน 8 ข้อ     
ตอนท่ี 4   ด้านผลผลิต (Product) จ านวน 15 ข้อ  

2. วิธีการประเมินให้ท าเครือ่งหมาย  ลงในช่อง
ระดับการประเมิน 5 ระดับ ดังน้ี 
คะแนน 5  หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ มากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ มาก 
คะแนน 3 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ ปานกลาง 
คะแนน 2  หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ น้อย 
คะแนน 1  หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ น้อยที่สุด 

ตารางที่ 1 แบบประเมินโครงการคุณธรรมพัฒนาจิต
อาสานักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดู่ 

ตอนที่ 1 ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) จ านวน 5 ข้อ 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1.ด้านสภาวะแวดล้อม
(Context)  5 ข้อ 
1.1 โครงการคุณธรรมพัฒนา
จิตอาสานักเรียน สร้าง
คุณลักษณะที่ดีด้านจิตอาสา
อย่างยั่งยืน 
1.2 หลักการ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการมี
ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกัน 
1.3 การก าหนดเป้าหมาย 
วิธีการด าเนินการ และ
ระยะเวลาด าเนินการมีความ
เหมาะสมและปฏิบัติได้จริง 
1.4 การจัดบรรยากาศใน
การด าเนินงานเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการด าเนิน
โครงการ 
1.5 การประสานงาน
ระหว่างบุคลากรท าให้เกิด
ความร่วมมือในการด าเนิน
โครงการ 

ตอนท่ี 2   ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) จ านวน 5 ข้อ  
2.1 จ านวนบุคลากรที่ร่วม
ด าเนินการโครงการมีความ
เหมาะสมเพียงพอ 
2.2 มีคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ครู  และนักเรียน 
2.3 งบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานต้นสังกัดมี
ความเพียงพอ 
2.4 ได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง 
2.5 มีวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้  ในการ
ด าเนินโครงการเพียงพอ 
ตอนท่ี 3   ด้านกระบวนการ(Process) จ านวน 8 ข้อ  
3.1 การศึกษาสภาพปัญหา
และ       ความต้องการใน
การพัฒนา 
3.2 การจัดท ากรอบแนวคิด
และก าหนดจุดพัฒนาตาม
สภาพปัญหาและความ
ต้องการ 
3.3 การวางแผนด าเนิน
โครงการ 
3.4 การปฏิบัติงานตาม
โครงการ 
3.5 การด าเนินกิจกรรมที่
ก าหนด         ในโครงการ
ตามข้ันตอนทุกกิจกรรม 
3.6 การนิเทศติดตาม ก ากับ
การด าเนินโครงการตาม
ข้ันตอนที่ก าหนด 
3.7 การประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 
3.8 การวิเคราะห์และน าผล
การประเมิน มาพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 
ตอนท่ี 4   ด้านผลผลิต (Product) จ านวน 15 ข้อ 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.1 การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน       การจัด
กิจกรรม 
4.2 ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยความสนใจและต้ังใจ 
4.3 บรรยายกาศในการ
ท างาน มีความสุข 
สนุกสนาน 
4.4 การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ครู          และเพื่อน
นักเรียน 
4.5 การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล   การปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
4.6 ความมีวินัยในตนเอง 
และปฏิบัติ  ตามข้อตกลง
ของกลุ่ม 
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4.7 เห็นคุณค่าของการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
4.8 มีความเอื้ออาทร ให้
ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมี
โอกาส 
4.9 มีความเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 
4.10 มีกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง     และน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
4.11 ยอมรับความคิดเห็น
ของสมาชิก 
4.12 มีความสามัคคีในหมู่
คณะ 
4.13 ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์
4.14 การมีความสุขในการ
เรียนรู้       และการท างาน 
4.15 การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์
และสรรพสิ่ง 

การสร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล  มีขั้นตอน       
การด าเนินการดังนี้ 

1.ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ หลักการ แนวคิด
ที่ เกี่ยวข้องกับจิตอาสา เพื่อก าหนดกรอบข้อความ          
และลักษณะของแบบประเมิน  

2.สร้างแบบสอบถาม การประเมินโครงการคุณธรรม
พัฒนาจิตอาสา นักเรียน โรงเรียนวัดป่าประดู่  ชนิดมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating  Scales) แบบประเมินค่า 5 
ระดับ คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด            
ให้ข้อค าถามสอดคล้องกับองค์ประกอบการประเมิน       
แบบซิปป์โมเดล (CIPP Model)   
     ผู้ประเมินได้จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะ
แวดล้อม จ านวน 5 ข้อ ด้านปัจจัยน าเข้า จ านวน 5 ข้อ 
ด้านกระบวนการ จ านวน 8 ข้อ ด้านผลผลิตซึ่งแบ่งออก        
เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 5 ข้อ  ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ จ านวน 5 ข้อ ด้านอยู่ร่วมกับผู้อื่น จ านวน 
5 ข้อ รวมจ านวน 33 ข้อ ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่างในการด าเนินการ 

3.น าแบบสอบถามการประเมินโครงการคุณธรรม
พัฒนาจิตอาสานักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดู่ ที่สร้างขึ้น
เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อขอค าแนะน า ตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่อง ประกอบด้วย ผู้ เ ช่ียวชาญด้านการเขียน
โครงการ ผู้ เ ช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรมจิตอาสา 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินโครงการ 

4.น าแบบสอบถามการประเมินโครงการคุณธรรม
พัฒนาจิตอาสานักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดู่ ที่ผู้เช่ียวชาญ
ประเมินแล้วตรวจให้คะแนนและหาค่าเฉลี่ย โดยยึดเกณฑ์
ก า ร ตั ด สิ น ร ะ ดั บ ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย  3.50 ถึ ง  5.00 ไ ด้
แบบสอบถามการประเมินโครงการคุณธรรมพัฒนาจิต
อาสานักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดู่  ที่สมบูรณ์ พร้อม
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       การประเมินโครงการครั้งนี้ผู้ประเมินได้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

1.ด าเนินการส ารวจนักเรียนจิตอาสา โดยไม่บังคับ
และเต็มใจปฏิบัติ ทั้ง 3 กิจกรรม 

2.ต ร ว จ ส อ บ จ า น ว น แ ล ะ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง
แบบสอบถามการประเมินโครงการก่อนที่จะน าไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง 

3.น าแบบสอบถามการประเมินโครงการไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างและครูที่ปรึกษาประจ าช้ันที่ด าเนินงานทั้ง 3 
กิจกรรม 

4.เก็บข้อมูล รวบรวมแบบสอบถามที่จะน ามาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเก็บจากนักเรียน 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 136 คน กิจกรรมละ 100 คน 
และครูที่ปรึกษา จ านวน 68 คน กิจกรรมละ 20 คน 

5.น าผลการประเมินไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป 
การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 

1.วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช้ ค่าเฉลี่ย
(X)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)แล้วน าไปแปล
ความหมายเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย 

2.การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง มีการด าเนินการ

ในระดับมากท่ีสุด 
         คะแนน เฉลี่ ย  3.51–4.50  หมายถึ ง   มี ก า ร
ด าเนินการในระดับมาก 
         คะแนน เฉลี่ ย  2.51–3.50  หมายถึ ง   มี ก า ร
ด าเนินการในระดับปานกลาง 
         คะแนน เฉลี่ ย  1.51–2.50  หมายถึ ง   มี กา ร
ด าเนินการในระดับน้อย 
         คะแนน เฉลี่ ย  1.00–1.50  หมายถึ ง   มี ก า ร
ด าเนินการในระดับน้อยที่สุด(สมนึก ภัททิยธนี ,2546) 
และ (สุวิมล ติรกานันท์,2551) 
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5. ผลการประเมินโครงการคุณธรรมพัฒนาจิตอาสา
นักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดู่ 
       ผู้ประเมินโครงการได้น า เสนอผลการประเมิน
โครงการดังนี้ 
       ตอนที่   1 ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะ
แวดล้อม 

  ตอนท่ี  2 ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 
  ตอนท่ี  3 ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ 
  ตอนท่ี  4 ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต 

       ตอนที่ 5 ผลการประเมินโครงการคุณธรรมพัฒนา    
จิตอาสานักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดู่ในภาพรวม 

ผลการประเมินโครงการ 

       การประเมินผลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน
โครงการคุณธรรมพัฒนาจิตอาสานักเรียน โรงเรียน           
วัดป่าประดู่  ด้วยรูปแบบซิปป์ โมเดล (CIPP Model) 
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครู โรงเรียน วัดป่าประดู่  
จ านวน 68 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงจากครูทั้งหมด 
168 คน นักเรียน จ านวน 136 คน  โดยการเลือกแบบ
เจาะจงจากหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ในปีการศึกษา 2561 
จากนักเรียนทั้งหมด 2,647 คน แบ่งเป็น 3 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมด าเนินการวางแผน กิจกรรมให้ความรู้พื้นฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมปฏิบัติตามความสะอาด
ห้องเรียน อาคารเรียน และรักษาสาธารณสมบัติส่วนรวม
ของโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการคุณธรรม
พัฒ น า จิ ต อ า ส า นั ก เ รี ย น  โ ร ง เ รี ย น วั ด ป่ า ป ร ะ ดู่  
เป็นแบบสอบถาม การประเมินโครงการคุณธรรมพัฒนาจิต
อาสานักเรียน โรงเรียนวัดป่าประดู่  แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating  Scale)   มี 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท 
(Likert) จ านวน 33 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
(เยาวดี รางชัยกุล,2556) 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินโครงการ 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด 

แหล่ง 

ช้อมูล เครื่องมือ 

การ
วิเคราะ
ห์ผล ค่าเฉลี่ย 

สภาวะ
แวดล้อม 
(content) 

-หลักการ 
-วัตถุประสงค์ 
-เป้าหมาย 
 โครงการ 

-นักเรียน 
136 คน 
-ครู 68 คน 

-แบบสอบถาม 
ประเมิน
โครงการ 

-ระดับ
มาก
ท่ีสุด 

4.61 

ปัจจัยน าเข้า 
(input) 

-บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ์ 
-เครื่องมือท่ีใช้ 
-งบประมาณ 

-นักเรียน 136 
คน 
-ครู 68 คน 

-แบบสอบถาม 
ประเมิน
โครงการ 

-ระดับ
มาก
ท่ีสุด 

4.57 

กระบวนการ
(Process) 

-การด าเนิน
โครงการ 
-กิจกรรมตาม
โครงการ 
-การนิเทศติดตาม 
-การประเมินผล 

-นักเรียน 136 
คน 
-ครู 68 คน 

-แบบสอบถาม 
ประเมิน
โครงการ 

-ระดับ
มาก
ท่ีสุด 

4.58 

ผลผลิต 
(product) 

-ผลการด าเนิน
โครงการ 
-คุณภาพนักเรียน 

-นักเรียน 136 
คน 
-ครู 68 คน 

-แบบสอบถาม 
ประเมิน
โครงการ 

-ระดับ
มาก
ท่ีสุด 

4.60 

ผลการ
ประเมินท้ัง
โครงการใน
ภาพรวม 

ผลการประเมิน
โครงการทุก
กิจกรรมท้ัง
โครงการ 

-นักเรียน 136 
คน 
-ครู 68 คน 

-แบบสอบถาม 
ประเมิน
โครงการ 

-ระดับ
มาก
ท่ีสุด 

4.59 

6. การอภิปรายผลการประเมินโครงการ
       จากการประเมินโครงการ ผลปรากฏว่านักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อได้รับความรู้ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ความเสียสละ ความสมัครสมานสามัคคี 
การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และกระบวนการ
ปฏิบัติงานร่วมกันของจิตอาสา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
นักเรียนผ่านประสบการณ์ เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย 
“ท าดีถวายในหลวง” โครงการค่ายน้องใหม่ใฝ่คุณธรรม 
โครงการสอนธรรมศึกษาตรี โทและเอก ซึ่งเป็นกิจกรรมมี
มาอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายปี จึงท าให้การพัฒนา
คุณธรรม จิตอาสา มีความสนใจ กระตือรือร้น สนุกสนาน
ไปกับกิจกรรมมากกว่าเดิม และมีความสอดคล้องผลงาน
การวิจัยกับอังสนา  อัครพิศาลและคณะ(2556) จิตอาสา 
เป็นการกระท า  โดยไม่หวังผลตอบแทน เมื่อท าไปแล้วสิ่ง 
ที่ได้รับ คือความ รู้สึกดี มีความสุข มีทัศนคติที่ดี เป็นจิตที่
พร้อมจะให้หรือเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจและสติปญัญา 
เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและกระท าประโยชน์ต่อสังคม ประกอบ
กับโครงการคุณธรรมพัฒนาจิตอาสานักเรียนที่จัดท าขึ้น
ส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม 
ประเทศชาติ  ซึ่งความดีนี้จะติดตัวไปตลอดชีวิต นักเรียน 
จิตอาสา จึงเกิดความสนใจ แข่งขันกัน 
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ท ากิจกรรมจิตอาสา ท าคุณงามความดียิ่งขึ้น และจากการ
สังเกตผลการประเมินแบบสอบถาม  การวัดผลจากสภาพ
จริงภาคปฏิบัติ โดยใช้แฟ้มสะสมงาน ของนักเรียนส่วนใหญ่ 
ส าม า รถปฏิ บั ติ กิ จ ก ร รมต ามที่ ก า หนด ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ แม้จะเป็นผลงานที่ ไม่ดี เยี่ ยมทุกราย 
แต่นักเรียนทุกคนมีจิตใจ เอื้ออารี มีความพร้อมเพียง    
กลมเกลียวกัน ปรองดองกันร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล 
เกิดงานอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท         
ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน  เป็นการยอมรับความมีเหตุผล 
ความแตกต่างทางความคิด ความสามัคคีสมานฉันท์กันเป็น
ผู้ที่ เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้ บทบาท 
ของตน  ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
เพื่อให้การท างานส าเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความ
ขัดแย้งได้ แม้ต่างวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมท่ีจะ
ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีน้ าใจความจริงใจที่ไม่
เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตน แต่เห็นอก เห็นใจ 
เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ ให้ความสนใจในความต้องการ 
ความจ าเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือเป็นผู้อาสา   ช่วยสังคม รู้จักแบ่งปัน 
เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อท าประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ 
เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วย
แรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ  เพื่อบรรเทาปัญหา
หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้น  ในชุมชน ส่งผลให้
โครงการกิจกรรมได้รับรางวัลระดับชาติ“เยาวชนไทย 
ท าดีถวาย ในหลวง”ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(วลัยรักษ์  บุญมา,2553) กระบวนการสร้าง  จิตอาสา 
ของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล ต าบล  โพธิ์ไทร 
อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ากระบวนการ
สร้างจิตอาสาจะต้องท างานเพื่อส่วนรวม  ให้ตระหนักถึง
ปัญหาและผลกระทบ ที่เกิดขึ้นกับสังคม บุคคล ที่มีจิตอาสา
จะต้องสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมและท้องถิ่น หากทุกฝ่ายให้
ความส าคัญสนใจ ในการปลูกสร้างจิตส านึก ให้นักเรียน
ตั้งแต่เด็กแล้ว เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มี คุณภาพ  ด้ านคุณธรรมจริ ธรรมของชาติ 
อันทรงคุณค่ายิ่ง ซึ่งการประเมินโครงการครั้งนี้ก็ เพื่อ       
การประเมินผลผลิตโครงการคุณธรรมจิตอาสานักเรียน 
เกี่ยวกับความรู้  คุณธรรม ความเสียสละ จิตอาสา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความพึงพอใจ ผลการ
ประเมินโครงการในภาพรวม  หลังการด าเนินโครงการอยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย  ทั้งโครงการเท่ากับ 4.59 แยก 

เป็นรายด้านพบว่า  ข้อที่  1 ผลการประเมินโครงการ 
ด้านสภาวะแวดล้อม มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น 
เพราะทุกคนตั้ งใจปฏิบัติการงานตามหน้าที่ที่ ได้ รับ
มอบหมาย ตามหลักการและเป้าหมายสูงสุด ด้วยความรัก
และเอาใจใส่อย่ างสม่ า เสมอทั่วหน้ากัน ซึ่ งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและ
พัฒนา,2560) พบว่าผลการศึกษาคุณลักษณะคุณธรรม
จริยธรรมของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)ในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภาพรวมและทุกรายด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  (นุชนภา เรืองเดชไชย,2561) พบว่าความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานส าหรับ
นักเรียน โรงเรียนบ้านหัววัง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินโครงการคุณธรรม
พัฒนาจิตอาสานักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดู่  เป็นอย่างดี
และไม่มีความแตกต่างกัน 

7. ข้อเสนอแนะการประเมินโครงการ
1.ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การประเมินโครงการนี้ ผู้ประเมินด าเนินการ
ในระยะเวลาเปิดภาคเรียนตลอดปีการศึกษา จึงได้เลือกวิธี
และรูปแบบการประเมินโครงการ CIPP Model เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจิตอาสานักเรียน ดังนั้นผู้สนใจที่จะน ารูปแบบนี้ไป
ใช้จึงควรพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์บริบทความ
พร้อมของสถานศึกษาหรือองค์กรให้ครบทั้ง 4 ด้านเพื่อ
ให้ผลการประเมินโครงการหรือการวิจัยมีความชัดเจนมาก
ขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป
2.1 ผลจากการประเมิน ด้านปัจจัยน าเข้า บุคลากร

งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ประกอบการ
ด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด แต่ก็ยังมีค่าเฉลี่ยที่ต่ า
กว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้นจึงควรท าการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ส่งเสริมแหล่งทุน งบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนจัด
กิจกรรมจิตอาสาที่เป็นสาธารณะกุศลแก่ชุมชนให้มากข้ึน 
         2.2 ควรส่งเสริมครู นักเรียน ร่วมกันจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาเกี่ ยวกับคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาที่
หลากหลายและท าการวิจัยประเมินผลหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันให้
มากขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
พลเมืองไทยให้เป็น   ที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและสังคมโลก 
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 2.3 ควรน ากิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
จิตอาสาในแต่ละระดับที่ประสบผลส าเร็จน าไปศึกษาวิจัย
และพัฒนาต่อยอดในทุกระดับการศึกษาและเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาสังคม
มนุษย ์

กิตติกรรมประกาศ 
       การประเมินโครงการฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงมาด้วยดี 
จึงขอขอบพระคุณผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนและให้ค าแนะน า
ประกอบด้วย ดร.ทวีสิทธิ์  อิศรเดช อดีตผู้อ านวยการ
เช่ียวชาญ  นายบ ารุง  ชูประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียน    
วัดป่าประดู่ นายมานพ  สัตย์อุดม อดีตรองผู้อ านวยการ
เช่ียวชาญ คณะรองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่  
ทุกกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทุกกลุ่มงาน ครูหัวหน้า
งานกิจกรรม เจ้าหน้าที่ส านักงานทุกกลุ่ม คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียน คณะนักการภารโรง คณะกลุ่มแม่บ้าน 
องค์กรภาคีเครือข่าย 4 องค์กรหลักของโรงเรียนและคณะ
ครู นักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการประเมิน
โครงการครั้งนี้ทุก ๆ ท่าน คุณครูสิริกัญญา  สมพงษ์ ผู้เป็น
ภรรย าที่ มี คุ ณธร รมสู ง  บุ ต ร ธิ ด าคอย ให้ คว ามรั ก 
ความห่วงใย และให้ก าลังใจด้วยดีเสมอมา ความดีทั้งหลาย
ที่ประกอบในครั้งนี้ ขอมอบให้แก่บุพการีและบรรพชนผู้ที่
ให้ก าเนิด ผู้อบรมสั่งสอน เลี้ยงดูแต่เบื้องต้น  และครู
อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิทยาเป็นอาวุธในกาลก่อน
มาแล้ว จงส่งผลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านจงถึงพร้อม
ด้วยความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีการงาน ผู้ประเมิน
รู้สึกซาบซึ้ง  จึงขอกราบขอบพระคุณทุก ๆ ท่านมา ณ 
โอกาสนี้ 
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การใช้เทคนิคดิจิตอลรูทในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือประเมินครูผู้สอนออนไลน์ 
Use of the Digital Root Techniques on Applications for Online Teacher  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีเพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันที่ใช้ภาษา 
PHP และ MySQL ในการประเมินครูผู้สอนออนไลน์ และ
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้งานที่มีต่อระบบ 
การประเมินครูผู้สอนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น โดยน าเทคนิค
ดิจิตอลรูท มาใช้ในการจัดกลุ่มการเลือกค าตอบของ
นักเรียน นักศึกษา ระบบสารสนเทศนี้พัฒนาขึ้นในรูปแบบ
เว็บแอพพลิเคช่ัน (Web Application) ที่ใช้ภาษา PHP 
ในการเขียนโปรแกรม และ MySQL มาจัดการฐานข้อมูล 
ในการประเมินประสิทธิภาพระบบ ใช้วิธีการทดสอบแบบ
แบล๊คบ็อก (Black-Box Testing) ที่แบ่งกลุ่มการทดสอบ
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง คือ ครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ จ านวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.34 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลการทดสอบความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวม
อยู่ ในระดับดีมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.60 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67   

ค าส าคัญ : ประเมินการสอน, เทคนิคดิจิตอลรูท 

Abstract 
This research aims to create a web application 

model using PHPand MySQL.To assess teachers 
online and to assess user satisfaction with the 
developed online teacher assessment system. By 
using digital root techniques to group students' 
answer selection. This information system is 
developed in the form of a Web application that 
uses PHP programming language and MySQL to 
manage the database. To evaluate the 
performance of this system, Black Box testing was 
employed which was divided into two groups:  
five experts and thirty end users. The sample 
group in this study was selected by purposive. 
The sample consisted of 30 teacher and students.
The statistics for analyzing the data were mean 
and standard deviation. The overall result  found 
the system to be at a good level of satisfaction, 
and users mena equaled  4.8 7  with satandard 
deviation at 0.34, and the experts mean equaled 
4.60 with standard deviation at 0.67.  

Keywords :  Teaching Assessment, Digital Root 
Technique 
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1. บทน า
         การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ท า ใ ห้ เ กิ ด
การปรับตัวเป็นฐานวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) 
การปรับใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาใช้
เพื่อให้การเรียนรู้เกิดความต่อเนื่อง การเรียนการสอน
แบบออนไลน์มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา 
สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสน 
เทศ การวัดและการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน 
มีหลายวิธีท่ีจะท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ได้ การพิจารณาองค์ประกอบและรูปแบบที่สอดคล้อง 
เหมาะสม กับลักษณะวิชา และบริบทของผู้เรียนจะน าไปสู่
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการจัดการเรียน
การสอน แบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ (วิทยา วาโย
,2563) 
         ซึ่งในปัจจุบันการประเมินครูผู้สอนยังไม่เป็นระบบ 
และไม่ครบทุกรายวิชา จึงท าให้เกิดความไม่น่าเช่ือถือใน
การได้มาซึ่งคะแนนการประเมิน โดยครูผู้สอนจะเป็น
ผู้ออกแบบประเมิน และแจกแบบประเมิน ในการประเมิน
แต่ละครั้ งมีนักเรียนนักศึกษาจ านวนมากที่ ไม่อ่าน
แบบสอบถาม นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
กระบวนการประเมินการสอน ส่งผลให้นักศึกษาไม่ให้
ความสนใจและตั้งใจในการท าแบบประเมินการสอน 
(Harrington, C.F., & Reasons, S.G.,2005) 
         ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นน าเทคโนโลยีมาช่วยใน
การพัฒนาระบบการประเมินครูผู้สอนออนไลน์ เพื่อให้
นักเรียนนักศึกษาท าการประเมินได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
วิเคราะห์ ออกรายงานได้อย่างเป็นระบบ โดยมีดูรายงาน
แบบประเมินที่แสดงถึงพฤติกรรมในการประเมินของผู้
ประเมิน เอาไว้ให้ผู้ท าวิจัยพิจารณาในการที่จะเลือกใช้
ข้อมูล เพื่อให้มีคะแนนการประเมินท่ีได้มีความน่าเชื่อ (จีร
กาญจน์ เต็มพรสิน,2549) 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
         2.1  เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันที่ใช้ภาษาPHP 
และ MySQL ในการประเมินครูผู้สอนออนไลน์ 
         2.2  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อ
ระบบการประเมินครูผู้สอนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้น 

3. สมมติฐานของการวิจัย
         3.1  ประสิทธิภาพของระบบการประเมินครูผู้สอน
ออนไลน์โดยใช้เทคนิคดิจิตอลรูท มีประสิทธิภาพในระดับดี  
       3.2  ความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบการ

ประเมินครผูู้สอนออนไลน ์อยู่ในระดับด ี 

4. กรอบแนวคิดของการวิจัย
         ตัวแปรต้น คือ เว็บแอพพลิเคช่ันในการประเมิน
ครูผู้สอนออนไลน์ 
         ตัวแปรตาม คือ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบประเมินครูผู้สอนออนไลน์จากผู้เช่ียวชาญ และผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
 5.1  ออกแบบและพัฒนาระบบ 

         ออกแบบระบบการสร้างแบบประเมินให้มีความ
ยืดหยุ่นเพื่อรองรับการท างานของผู้ใช้ได้อย่างหลากหลาย
แพตฟอร์ม และท าการพัฒนาระบบให้สามารถท างานผ่าน
ระบบการประเมินออนไลน์ มุ่งเน้นความส าคัญในการ
จัดเก็บข้อมูลของการประเมินที่ครบถ้วนและถูกต้อง
น่าเชื่อถือ  (ผุสดี บุญรอด,2545)  

 5.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
         การวิเคราะห์เริ่มจากการใช้รูปแบบของดิจิตอลรูท 
มาหาค่าเลขโดด ซึ่งเป็นการหาค่าของตัวแปรที่ก าหนด 
เพื่อจะก าหนดจุดน าไป  plot ลงในกราฟ  ใ ช้ในการ
พิจารณาจัดรูปแบบของเทคนิคดิจิตอลรูท ซึ่งส าคัญของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินน่าเชื่อถือ  
              5.2.1  เทคนิคดิจิตอลรูท โดยน าค่าของตัวเลข
มาบวกกัน แล้วบวกกันจนถึงหลักเดียว จะได้ค่าที่มีความ
สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นแนวนอน แนวตั้ง และมีการ
ก าหนดรูปแบบต่าง ๆ กันไป ท้ังการบวก การลบ การหาร 
การคูณ แต่ด้วยความมหัศจรรย์ของเลขโดดค่าที่ได้จะ
ออกมาเท่ากันตัวเลขตัวเดียวที่อยู่ประจ าหลักที่ n ใด ๆ 
พิจารณาจ านวนนั้น ๆ  ทีละหลักและยังหมายถึงค่าเลขโดด
มูลฐานของจ านวนนั้นๆที่เกิดจากการบวกกันของเลขโดด
ในแต่ละหลัก (digital root) โดยที่ ค่าเลขโดดมูลฐานต้อง
ไม่เท่ากับ 0 (Teknomo, Kardi,2005) 
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ภาพที่ 1 รูปแบบเลขโดดที่ได้จากการบวก x + y 

         จากภาพท่ี 1 เป็นรูปแบบเลขโดดที่ได้จากการบวก 
x + y โดยต าแหน่งของตัวเลขจะแสดงในแนวทแยงมุมกับ
แกน x และ แกน y 

ภาพที่ 2 รูปแบบเลขโดดที่ได้จากการลบ x – y 

         จากภาพที่ 2 รูปแบบเลขโดดที่ได้จากการลบ x – 
y  โดยต าแหน่งของตัวเลขจะแสดงในแนวทแยงมุมด้าน
ตรงข้ามกับ เลขโดดที่ได้จากการบวก 

ภาพที่ 3 รูปแบบเลขโดดที่ได้จากการคูณ x*y 

         จากภาพที่ 3 รูปแบบเลขโดดที่ได้จากการคูณ x*y 
โดยต าแหน่งของตัวเลขจะแสดงค่าเป็นการเพิ่มค่า และ
แสดงในลักษณะเป็นกลุ่มตัวเลขที่นับเพิ่มกันไปในแต่ละ
แถว 

ภาพที่ 4 รูปแบบเลขโดดที่ได้จากการหาร  x / y 

         จากภาพท่ี 4 รูปแบบเลขโดดที่ได้จากการหาร  x / 
y  โดยต าแหน่งของตัวเลขจะแสดงค่าเป็นการลดค่า และ
แสดงในลักษณะเป็นกลุ่มตัวเลขที่นับเพิ่มกันไปในแต่ละ
แถว 

 5.3  การทดสอบระบบ 
         จากการพัฒนาระบบ เลือกการทดสอบระบบโดย
การประมวลผลทางสถิติหาประสิทธิภาพของระบบ โดย
รวบรวมข้อมูลและทดสอบสมมุติฐาน  ทดสอบแบบ
Acceptance Testท าการวิจัยแบบ Black box Testing 
แบ่งการทดสอบเป็น 2 ส่วน คือ 1. ทดสอบด้วยตัวเอง 
(AlphaTesting) 2. ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้งาน 
(BetaTesting)) 

6. ผลการวิจัย
         หลั งจากที่พัฒนาระบบและท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ  โดยสามารถผลการ
ด าเนินงานออกเป็นรายละเอียดดังนี้ 
         6.1 ได้รูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ันที่ใช้ภาษาPHP
และMySQL ในการประเมินครูผู้สอนออนไลน์ ดังภาพท่ี 5 

ภาพที่ 5  หน้าแรกการใช้งาน 

         6 .2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ประเมินครูผู้สอนออนไลน์จากผู้ เ ช่ียวชาญ จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งใช้ หลักทางสถิติโดยเกณฑ์การแปล
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ความหมายของระดับ  คะแนนความพึงพอใจโดยใช้
ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็นตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์มี รายละเอียดดังนี้  

 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจ  
   4.50 - 5.00 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 3.50 - 4.49 ระดับความพึงพอใจมาก  
 2.50 - 3.49 ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
 1.50 - 2.49 ระดับความพึงพอใจน้อย  
 1.00 - 1.49 ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
 โดยการทดสอบระบบด้านความสามารถท างาน

ตามความต้องการของผู้ใช้ (Functional  Requerement 
Test) ดังตารางที่ 1  

ตารางที่  1  ผลการประเมินระบบด้านความสามารถ 
    ท างานตามความต้องการของผูใ้ช้งานโดย 
    ผู้เชี่ยวชาญ 

จากตารางที่  1 ด้านความสามารถท างานตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญ 
พบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.90 โดยความสามารถของระบบในการเพิ่ม ลบ 
แก้ไข ค้นหา ข้อมูล  ความสามารถของระบบในการเพิ่ม 
ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลครู  ความสามารถของระบบในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และความสามารถของระบบในการ
แสดงผลในรูปแบบกราฟ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 

  การทดสอบระบบการท างานตามหน้าที่ของระบบ
(Functional  Test) เป็ นการประ เมิ นความถูกต้ อ ง 
ดังตารางที่ 2 

ตารางที่  2  ผลการประเมินระบบด้านการท างานตาม 
    หน้าท่ีของระบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความถูกต้องของระบบในการ
เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูล
นักเรียน 

5.00 0.00 ดีมาก 

2 .ความถูกต้องของระบบในการ
เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลครู 

4.80 0.45 ดีมาก 

3. ความถูกต้องของระบบในการ
เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูล
รายวิชา 

5.00 0.00 ดีมาก 

4. ความถูกต้องของระบบในการ
ประเมินการสอน 

4.80 0.45 
ดีมาก 

5. ความถูกต้องของระบบในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

5.00 0.00 ดีมาก 

6. ความถูกต้องของระบบในการ
ออกรายงาน 

5.00 0.00 ดีมาก 

7. ความถูกต้องของระบบในการ
แสดงผลในรูปแบบกราฟ 

5.00 0.00 ดีมาก 

8. ความถูกต้องของระบบโดย
ภาพรวม 

5.00 0.00 ดีมาก 

สรุปการประเมิน 4.95 0.22 ดีมาก 

 จากตารางที่ 2 ด้านประเมินระบบด้านการท างานตาม
หน้าที่ของระบบ จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญ พบว่า
ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.95 โดยความถูกต้องของระบบในการเพิ่ม ลบ แก้ไข 
ค้นหา ข้อมูลนักเรียน ความถูกต้องของระบบในการ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย SD 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. ความสามารถของระบบใน
การเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูล 5.00 0.00 ดีมาก 

2. ความสามารถของระบบใน
การเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูล
ครู 

5.00 0.00 ดีมาก 

3. ความสามารถของระบบใน
การเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูล
รายวิชา 

4.60 0.55 ดีมาก 

4. ความสามารถของระบบใน
การประเมินการสอน 

4.60 0.55 ดีมาก 

5. ความสามารถของระบบใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.00 0.00 ดีมาก 

6. ความสามารถของระบบใน
การออกรายงาน 

4.60 0.55 ดีมาก 

7. ความสามารถของระบบใน
การแสดงผลในรูปแบบกราฟ 

5.00 0.00 ดีมาก 

8. ความสามารถของระบบโดย
ภาพรวม 

4.80 0.45 ดีมาก 

สรุปการประเมิน 4.90 0.30 ดีมาก 
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เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลรายวิชา ความถูกต้องของ
ระบบในการวิเคราะห์ข้อมูล ความถูกต้องของระบบใน
การออกรายงาน ความถูกต้องของระบบในการแสดงผล
ในรูปแบบกราฟ และความถูกต้องของระบบโดยภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 

 การทดสอบระบบด้านการใช้งานของโปรแกรม
(Usability  Test) เป็นการประเมินลักษณะการใช้งานของ
โปรแกรมว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด ดัง
ตารางที่ 3 

ตารางที่  3  ผลการประเมินระบบด้านการใช้งานของ 
    ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย SD 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ความง่ายและความสะดวกต่อ
การใช้งานของผู้ใช้งาน 5.00 0.00 ดีมาก 

2.ความเหมาะสมในการเลือกใช้
ชนิดตัวอักษร 

5.00 0.00 
ดีมาก 

3.ความเหมาะสมในการเลือกใช้
ขนาดตัวอักษร 5.00 0.00 ดีมาก 

4.ความเหมาะสมในการเลือกใช้สี
ตัวอักษร 

5.00 0.00 
ดีมาก 

5.ความเหมาะสมในการเลือกใช้สี
พื้นหลัง 

5.00 0.00 
ดีมาก 

6.ความเหมาะสมในการใช้
ข้อความเพื่อสื่อความหมาย 

4.60 0.55 ดีมาก 

7.ความเหมาะสมในการวาง
ต าแหน่งของส่วนประกอบต่างๆ 
บนจอภาพ 

5.00 0.00 ดีมาก 

8.ความเหมาะสมของระบบในการ
โต้ตอบกับผู้ใช้ 

4.80 0.45 
ดีมาก 

9.ความเป็นมาตรฐานเดียวกันใน
การออกแบบหน้าจอ 

4.80 0.45 ดีมาก 

 จากตารางที่ 3 ด้านการใช้งานของโปรแกรมจากการ
ประเมินของผู้เช่ียวชาญ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 โดยความง่ายและความ
สะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน ความเหมาะสมในการ
เลือกใช้ชนิดตัวอักษรความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาด
ตัวอักษร ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีตัวอักษร 
ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีพื้นหลังความเหมาะสมใน

การวางของส่วนประกอบต่าง ๆ บนจอภาพ  และความ
เหมาะสมของระบบที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 
 การทดสอบระบบด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบ  (Security  Test) เป็นการประเมินระบบในด้าน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใด ดังตารางที่ 4 

ตารางที่  4  ผลการประเมินระบบด้านการรักษามั่นคง 
    ความปลอดภัยของระบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย SD 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การประเมินประสิทธิภาพด้าน
ความสามารถท างานตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

4.90 0.30 ดีมาก 

2. การประเมินประสิทธิภาพด้าน
การท างานตามหน้าที่ระบบ 

4.95 0.22 ดีมาก 

3. การประเมินประสิทธิภาพด้าน
การใช้งานของโปรแกรม 4.90 0.30 ดีมาก 

4. การประเมินประสิทธิภาพด้าน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบ 

4.85 0.34 ดีมาก 

สรุปรายการประเมิน 4.87 0.34 ดีมาก 

    จากตารางที่ 4 ด้านระบบด้านการรักษามั่นคงความ
ปลอดภัยของระบบโดยผู้ เ ช่ียวชาญ  พบว่าระบบมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 โดย
ความเหมาะสมในการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ และ
ความถูกต้องในการล็อกอินใช้งานระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
5.00 

     ดังนั้นสรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ประเมินครูผู้สอนออนไลน์จากผู้เช่ียวชาญ ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  สรุปผลการหาคุณภาพของระบบโดยเช่ียวชาญ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย SD 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.ความเหมาะสมในการก าหนดสิทธิ์
ผู้ใช้งานในระบบ 5.00 0.00 ดีมาก 

2.ความถูกต้องในการล็อกอินใช้งาน
ระบบ 

5.00 0.00 ดีมาก 

3.ความม่ันคงในการเข้าถึงฐานข้อมูล 4.75 0.50 ดีมาก 

4.ความม่ันคงของระบบโดยภาพรวม 4.75 0.50 ดีมาก 

สรุปการประเมิน 4.85 0.34 ดีมาก 

 จากตารางที ่5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ประเมินครูผู้สอนออนไลน์จากผู้เช่ียวชาญ พบว่าระบบมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 โดย
ด้านการประเมินประสิทธิภาพด้านการท างานตามหน้าที่
ร ะบบ  ค่ า เ ฉลี่ ย เ ท่ า กั บ  4 . 95  ด้ า นกา รประ เ มิ น
ประสิทธิภาพด้านความสามารถท างานตามความต้องการ
ของผู้ ใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 ด้านการประเมิน
ประสิทธิภาพด้านการใช้งานของโปรแกรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.90 และด้านการประเมินประสิทธิภาพด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 

 4.3  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมี
ต่อระบบการประเมินครูผูส้อนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้น ดัง
ตารางที่ 6 

ตารางที่  6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจระบบโดย
ผู้ใช้งานระบบ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย SD 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความง่ายและความสะดวกต่อ
การใช้งานของผู้ใช้ 4.80 0.41 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้
ชนิดตัวอักษร 

4.73 0.58 ดีมาก 

3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้
ขนาดตัวอักษร 4.77 0.57 ดีมาก 

4. ความเหมาะสมในการเลือกใช้
สีตัวอักษร 4.40 0.72 ดี 

5. ความเหมาะสมในการเลือกใช้
สีพื้นหลัง 4.50 0.82 ดี 

6. ความเหมาะสมในการใช้
ข้อความเพื่อสื่อความหมาย 4.60 0.77 ดีมาก 

7. ความเหมาะสมในการวาง
ต าแหน่งของส่วนประกอบต่างๆ 
บนจอภาพ 

4.57 0.68 ดีมาก 

8. ความเหมาะสมของระบบใน
การโต้ตอบกับผู้ใช้ 4.53 0.68 ดีมาก 

9. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันใน
การออกแบบหน้าจอ 4.30 0.84 ดี 

10. ความเหมาะสมของข้ันตอน
ในการแก้ไขข้อมูล 4.60 0.62 ดีมาก 

11. ความเหมาะสมและถูกต้อง
ในการแสดงผลข้อมูล 4.60 0.67 ดีมาก 

12. ความเหมาะสมและความ
ถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 4.63 0.67 ดีมาก 

13. ความเหมาะสมของระบบที่
พัฒนาข้ึนโดยภาพรวม 4.67 0.55 ดีมาก 

14. ความเหมาะสมในการแจ้ง
เตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 4.70 0.53 ดีมาก 

15. ความเหมาะสมของระบบ
โดยภาพรวม 4.53 0.82 ดีมาก 

สรุปการประเมิน 4.60 0.67 ดีมาก 

 จากตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ
โดยผู้ ใ ช้งานระบบโดยผู้ใ ช้งานระบบ พบว่าระบบมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 โดย
โดย ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจใน 3 ล าดับแรกได้แก่ 
ล าดับที่ 1 ความง่ายและความสะดวกต่อการใช้งานของ
ผู้ใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ล าดับที่ 2 ความเหมาะสมใน
การเลือกใช้ขนาดตัวอักษร มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และ
ล าดับที่ 3 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษร 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73  
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7. อภิปรายผลการวิจัย
         จากการพัฒนาระบบ ท าการทดสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ โดยแบ่งเป็น
การหาคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ และการหาความพึงพอใจ
โดยผู้ ใ ช้ งานระบบ  ผู้ วิ จั ยขออภิปรายผลการวิ จั ย 
ตามประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจต่อไปนี้ 

         7.1  ผลการประเมินผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบประเมินครูผู้ สอนออนไลน์  เป็นไปตาม
สมมติฐาน และพบว่าสามารถน าไปพัฒนาต่อรูปในแบบ
แอพพลิเคช่ันให้เกิดประโยชน์ได้ อีกทั้งประสิทธิภาพด้าน
การท างานตามหน้าที่ระบบ และประสิทธิภาพด้าน
ความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน อยู่ 
ในล าดับที่ 1 และล าดับที่ 2 เนื่องมาจากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ 
น ามาใช้ในการออกแบบนั้นเป็นข้อมูลจริง ซึ่งถ้าน ามา
พัฒนาต่อในรูปแบบแอพพลิ เค ช่ันจะมีส่ วนช่วยให้
นักศึกษาสะดวกรวดเร็ ว ในการประเมินครูผู้ สอน 
ลด ปริมาณการใช้ทรัพยากรประเภทกระดาษได้อีกด้วย  
         7.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบเป็นไปตามสมมติฐาน และพบว่ากลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
และได้รับประโยชน์ถ้าน าไป ประยุกต์ใช้จริง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของธเนศ ตั้งจิต เจริญเลิศ และณัฏฐกันย์ 
เจริญวัฒธนากุล โดยได้จัดท า วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ 
อาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ สิสว่างวุฒิ ใยสมุทร, 
อวยไชย อินทรสมบัติ, และธานิล ม่วงพูล โดยได้จัดท า 
วิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
บนแอนดรอยด์. ผลการศึกษาความพึงพอใจ ต่อการใช้
งานแอปพลิเคชันส าหรับด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับ ดี และ
เป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ ใหม่ๆ อีก
ทั้งยังมีการจัดหมวดหมู่การแสดงข้อมูลที่ เหมาะสมและ
ตรงความต้องการซึ่งท าให้ผู้ใช้สามารรถใช้ งานง่ายและไม่
ซับซ้อน 

8. ข้อเสนอแนะ
       8.1  น าไปพัฒนาแบบแอพพลิเคชั่นเพ่ือใช้งานได ้

จริงในอนาคต 
       8.2  ควรเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูลนักศึกษาของ

วิทยาลัย เพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการเก็บข้อมูล 
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การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 

และทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างผลงาน 
Creative Knowledge-Based learning model (5S Model)  

To Develop Academic Achievement in Science for Business and Service 
subjects and Skills in Applying Knowledge for Productive Work 

ศักดิ์สกุล คลังชะนัง1* วราพร คลังชะนัง2 
Saksakun Klangchanang1* Waraphorn Klangchanang2 
*1 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

 2 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 
*1 Prachuap Khiri Khan Technical College Institute of Vocational Education: Central Region  5

 2 Banthungkled School 
 (เว้น 1 บ 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจ
และบริการของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน 2) เพื่อพัฒนาทักษะ
การประยุกต์ใช้ความรู้เชิงการสร้างผลงานของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้
เ ป็ น ฐ าน   กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง  ไ ด้ แ ก่  นั ก ศึ กษา ร ะดั บ
ประกาศนี ยบั ต ร วิ ช า ชีพ ช้ันสู ง  วิ ทยาลั ย เ ทคนิ ค
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 1 ร้องเรียน ได้แก่ สาขาวิชาการ

โรงแรม จ านวน 11 คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร ์
เพื่องานธุรกิจและบริการด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ แบบปรนัย 
5 ตัวเลือก และแบบประเมินทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
เชิงสร้างผลงาน ซึ่งการวิเคราะร์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สถิติที่ใช้เปรียบเทียบอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเทียบกับเกณฑ์การ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที่ ร้ อ ย ล ะ  80 ด้ ว ย ส ถิ ติ  t–test แ ล ะ
เปรียบเทียบคะแนนทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงการ
สร้างผลงาน ด้วยการเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อน
เรียนและรลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่องานธุรกิจและ
บริการ พบว่าคะแนนทดสอบรลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจ
และบริการ เทียบกับเกณฑ์ประเมินผล พบว่า คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจ
และบริ ก ารสู งกว่ า เ กณฑ์ประ เมิ นผล  3)  ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้าง
ผลงานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เทียบกับเกณฑ์
ประเมินผล พบว่า คะแนนทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
เชิงสร้างผลงานสูงกว่าเกณฑ์ ตรงาตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ค าส าคัญ  :การจัดการเรียนรู้แบบสรา้งสรรคค์วามรูเ้ป็นฐาน, 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ,ทักษะการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสรา้งผลงาน 

Abstract 
 This research aimed to compare the students' 
achievement in science subjects. and to develop 
students' skills in applying knowledge through a creative 
knowledge-based  learning management model. The 
results of the research found that 
 1 )  Comparison of scores before and after studying 
science for business and services, found   that the posttest 
scores were higher than before. 
 2 )  Comparison of Science Achievement  Scores for 
Business and Services Compared with the evaluation 
criteria, it was found that the achievement score in science 
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for business and service subjects was higher than the 
evaluation criteria. 

3) The results of the comparison of scores on skills
applying  knowledge  for productive work. Compared 
with the evaluation criteria, it was found    that the skill 
of applying knowledge for productive    work was higher 
than the criteria. 

Keywords : Knowledge-Based Creative learning 
management, Science learning achievement, 
Creative Knowledge Application Skills 

1. บทน า
การพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ใร้เป็นไปตามสมรรถนะอาชีพและสมรรถนะรายวิชาที่ได้
ก ารนดไว้ในรลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พ.ศ.2563 และเป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ จากแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ที่มีความมุ่งรมายใร้จัดการเรียนการสอนนั้น
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะพื้นฐานการสร้าง
องค์ความรู้ ใร้เกิดควบคู่กันไปนั้น เป็นการผสมผสาน
แนวคิดของการวิจัย การแสวงราความรู้ สร้างความรู้ใรม่
ช่วยใร้นักศึกษามีเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่เรมาะสมฝึก
ทักษะในการค้นคว้าราข้อมูลและสามารถใช้ข้อมูลที่ได้
น ามาสร้างเป็นองค์ความรู้ใรม่ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู้ผ่านช้ินงาน ซึ่งมีความเช่ือว่านักศึกษาสามารถ
สร้างสรรค์ความรู้ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
 ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน โดยใช้ทฤษฎี
การสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานและทฤษฎี AUTA 
(ศักดิ์สกุล คลังชะนัง, 2561) ที่สามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาได้ ในการวิจัยครั้ง
นี้จึงมีแนวคิดที่จะน าการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
ความรู้เป็นฐาน มาใช้ใน การจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึง ต้องการวิธีที่จะปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใร้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ต้องการลงมือรา
ความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการ
ประยุกต์ ใช้ความรู้  เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ของ
นักศึกษาอย่างยั่งยืน โดยใร้เป็นไปสอดคล้องกับทฤษฎี
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน ที่มุ่งเน้นใรน้ักศึกษาเรียนรู้ 

ด้วยการปฏิบัติผ่านการสร้างสรรค์ช้ินงาน ซึ่งมีพื้นฐานมา
จากทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน โดย Papert, 
S. (1999).  ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้
เดิมเช่ือมโยงสู่ความรู้ใรม่ และตรงตามนโยบายการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษา ที่ต้องการใร้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง 
และค้นราความรู้ด้วยตนเองรรือเรียนรู้จากการสรา้งสรรค์
ช้ินงานรรือท าโครงงาน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์ความรู้ เป็นฐาน จึงมีความส าคัญต่อการ
สร้างสรรค์ปัญญาของนักศึกษา มีความเรมาะสมอย่างยิ่ง
ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาวิชาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน 
 2.2 เพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงการ
สร้างผลงานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน 

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักศึกษากลุ่มตัวอย่างรลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียน
และสูงกว่าเกณฑ์ประเมินผลที่ก ารนด 
 3.2 ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างผลงานของ
นักศึกษากลุ่ มตั วอย่ างด้วยการจัดการ เรี ยนรู้ แบบ
สร้างสรรค์ความรู้เป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ที่ก ารนด 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจ

และบริการ โดยมีจุดเน้นในการเรียนรู้ในเรื่องของการ
เรียนรู้เนื้อราด้วยตนเอง ประกอบกับการเรียนรู้ร่วมในช้ัน
เรียน ส่วนการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
สร้างผลงานใร้เป็นไปตามใบกิจกรรม และมีการก ากับ
ติดตามตามระยะเวลาการสร้างองค์ความรู้ โดยการอาศัย
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน ประกอบกับ
ทฤษฎี AUTA เป็นขั้นตอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้  
ดังปรากฏตามตัวแปรต่อไปนี้ 
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5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
 แผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์เพ่ืองานธุรกิจและบริการ 
 แผนบูรณาการการจั ดการ เรี ยนรู้ ร ายวิชา

วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ โดยมีจุดเน้นในการ
เรียนรู้ ในเรื่องของการเรียนรู้ เนื้อราด้วยตนเองผ่าน 
Google Classroom ประกอบกับการเรียนรู้ร่วมในช้ัน
เรียน ส่วนการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
สร้างผลงานใร้เป็นไปตามใบกิจกรรม และมีการก ากับ
ติดตามตามระยะเวลา ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้นี้
ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล สื่อการเรียนรู้ 
และใบกิจกรรม จ านวน 4 แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภายในเนื้อราวิชา โดยมีขั้นตอนการสร้างแผนบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและ
บริการ มีดังน้ี 

1) ศึกษาทฤษฎีแนวคิด ที่ เกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน จากเอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ เรื่อง สร้างองค์
ความรู้ได้โดยการอาศัยวิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ตนเอง ประกอบกับแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ของอูต้า 
รวมทั้งได้มีโอกาสในการสืบค้นด้วยตนเองโดยอาศัย
เทคโนโลยีในการค้นคว้า โดยพัฒนาขึ้นเป็นขั้นตอนใน 
การจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนดังนี ้ขั้นปลุกเร้า (stimulate) 
ขั้นลึกซึ้ง (survey) ขั้นแก้ปัญรา (solve) ขั้นน าเสนอ 
(show) และขั้นสรุปใจความ (summary) 

ตารางที่ 1 แสดงเนื้อราและจ านวนช่ัวโมงในรายวิชา 
 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 

ล าดับแผนบูรณาการ 
การจัดการเรียนรู ้

เวลา (ชั่ว่มง)  

- ปฐมนิเทศ ท าความเข้าใจในวิธีการเรียนรู้ 4 
- การบรรยายเน้ือราสาระความรู้ตามค าอธิบายรายวิชา 12 
- การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ รัวข้อ บ้านแร่งรัก 12 
- การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ รัวข้อ เชฟกะทะเรล็ก 20 
- การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ รัวข้อ ผลิตภัณฑ์จับต้อง
ได้ 

12 

- การบรรยายสรุปเน้ือราสาระและความรู้ท่ีส าคัญ 8 
-สอบปลายภาค 4 

รวมท้ังรมด 72 

3) น าแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการที่สร้างขึ้น
น าไปใร้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อราและโครงสร้างความถูกต้องเรมาะสม รูปแบบ 
ภาษาที่ใช้ในแผนการเรียนรู้ 

4) ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ
จากผู้เช่ียวชาญ เพื่อใร้ได้แผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ ที่มีความ
สมบูรณ์ 

5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 5.2.1 ป ร ะ ช า ก ร  ไ ด้ แ ก่  นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

ประกาศนี ยบั ต ร วิ ช า ชีพ ช้ันสู ง  วิ ทยาลั ย เ ทคนิ ค
ประจวบคีรีขันธ์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
งานธุรกิจและบริการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่ง
แต่ละร้องเรียนท่ีมีลักษณะสาขาวิชาใกล้เคียงกันและมีผล
การเรียนเฉลี่ยรวมใกล้เคียงกัน 8 ร้องเรียน จ านวนรวม 
123 คน 

 5.2.2 กลุ่ มตั วอย่ า ง  ได้ แก่  นั กศึ กษาระดับ
ประกาศนี ยบั ต ร วิ ช า ชีพ ช้ันสู ง  วิ ทยาลั ย เ ทคนิ ค
ประจวบคีรีขันธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 
1 ร้องเรียน ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม จ านวน 18 คน
ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม 

5.3 เคร่ืองมือวิจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบด้วย 
 5.3.1 แผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 
 5.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิรายวิชา

วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบรกิาร 

ตัวแปรตาม 
   - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
งานธุรกิจและบริการ 
    - ทักษะการประยุกต์ใช้ความรูเ้ชิงสร้างผลงาน 

ตัวแปรต้น 
การจัดการเรยีนรู้แบบสร้างสรรคค์วามรู้เป็นฐาน 

(5S Model) 
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 5.3.3 แบบประเมินทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
เชิงสร้างผลงาน 
 5.4 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ
วิจัย 

 5.4.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ รายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ืองานธุรกิจและบริการ 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  จ านวน 1 ฉบับมี
ข้อสอบ 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 5ตัวเลือก 
โดยใร้คะแนนตอบถูกได้ข้อละ 1 คะแนน และตอบผิดได้
ข้อละ 0 คะแนน ใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบทดสอบ 
ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบจากเอกสาร ต าราที่
เกี่ยวข้อง 

2) ศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจาก
รลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา ชีพ ช้ันสู ง  เพื่ อสร้ า ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แสดงจ านวนแบบทดสอบ
จ าแนกตามระดับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 จ านวนแบบทดสอบของแบบทดสอบวัดผล 
 สัมฤทธ์ิจ าแนกตามระดับจุดประสงค์ 
 เชิงพฤติกรรม 

หัวข้อเนื้อหา จ านวนข้อสอบ (ข้อ)  

1. ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและส านักงาน 4 
2. การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง 4 
3. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 5 
4. สารละลาย 4 
5. ปฏิกิริยาเคมี 5 
6. สารเคมีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน และส านักงาน 5 
7. สารสังเคราะร์และผลิตภัณฑ ์ 3 

รวมท้ังรมด )ข้อ(  30 

 จากตารางที่ 2 พบว่า มีเนื้อราทั้งรมด 7 รัวข้อ
ย่อย มีข้อสอบ รวม 30 ข้อ โดยพิจารณาตามจ านวนของ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามค่าน้ ารนักของจ านวน
จุดประสงค์ 

3) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นใร้ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อราและความ
ถูกต้องด้านภาษา โดยพิจารณาว่าแบบทดสอบมีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์รรือไม่ โดยใช้เกณฑ์ก ารนด 

คะแนนค่าความสอดคล้อง ( Index of Consistency: 
IOC) 

4) น าผลไปราค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระรว่างแบบทดสอบกับสมรรถนะที่ต้องการวัด โดยผู้วิจัย
ได้คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ใน
เกณฑ์ว่าข้อสอบนั้น  มีความตรงเชิงเนื้อรา ผลการ
ตรวจสอบค่าความสอดคล้องตามความคิดเร็นของ
ผู้เช่ียวชาญสามารถน าแบบทดสอบไปใช้ได้ทั้ง  30 ข้อ 
รลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ได้รับมา
ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบใร้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

5) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่ปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try 
Out) เพื่ อราคุณภาพของข้ อสอบกับนักศึ กษา ช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการโรงแรม 
วิทยาลั ย เทคนิ คประจวบคี รี ขั น ธ์  ภ าค เ รี ยนที่  1 
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและได้เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการมาแล้ว จ านวน  27 คน 

6) วิเคราะร์ข้อสอบรายข้อ คือราค่าความ
ยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบทดสอบ
รายข้อ คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความยากง่ายระรว่าง 
0.50 – 0.10 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.39 – 0.10 
และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยวิธีดูเดอร์ 
ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) สูตร KR-20 มีค่าเท่ากับ 
0.933 

7) น าข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไป
จัดท าเป็นแบบทดสอบรลังเรียน จัดพิมพ์เป็นฉบับจริงเพ่ือ
น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 5.4.2 แบบประเมินทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้เชิงสร้างผลงาน 

 แบบประเมินทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
สร้างผลงาน เป็นแบบประเมินวัดทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้เชิงสร้างผลงาน โดยเป็นการความสามารถในการ
ด าเนินการสร้างรรือท าใร้มีซึ่งผลงาน ซึ่งองค์ประกอบที่
ส าคัญในการพิจารณา คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ 
การน าเสนอและความส าเร็จของผลงาน โดยที่ทักษะการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างผลงานเป็นผลที่เกิดขึ้นจากจาก
การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและ
บริการ  ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน 
ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้ เชิงสร้างผลงาน จ านวน 20 ข้อ โดยมีขั้นตอน 
การสร้างดังนี้ 
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   1) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวกับทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างผลงาน 
   2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินทักษะ
การประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างผลงาน 
   3 ) ย ก ร่ า ง แบบ ประ เ มิ น ทั กษ ะกา ร
ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างผลงาน ซึ่งเป็นแบบประเมินที่
เป็นแนวทางในการที่จะน าไปใช้ในการประเมินผลงานโดย
มีเกณฑ์คะแนนแบบรูบริคส์ มีข้อรายการประเมิน จ านวน 
20 ข้อ แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 4 ด้าน คือ การวางแผน การ
ลงมือปฏิบัติ การน าเสนอและความส าเร็จของผลงานซึ่ง
คะแนนท่ีได้จากการประเมินใร้คะแนนนั้น ค านวณแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ในแต่ละด้านจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน  และโดยรวมทุกด้าน  จะต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 
   4) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อรา 
(Content Validity) ภาษาที่ใช้และรัวข้อการประเมินที่
ถูกต้อง และน ามาราค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 
โดยก ารนดเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
แล้วน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเร็นของผู้เช่ียวชาญ
มาค านวณราค่า IOC โดยรายการประเมินที่สามารถใช้
ประเมินความสามารถสร้างผลงานต้องมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
   5) รลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินใร้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 5.5 รายละเอียดในการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  โดยน า
เครื่องมือในการวิจัยไปท าการสอนกับนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผู้วิจัย
เป็นครูผู้สอนในรายวิชาโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  5.5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เพื่อช้ีแจง
จุดประสงค์และวิธีการเรียน และท าการทดสอบก่อนเรียน  
  5.5.2 ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยเป็นครูผู้สอน
กลุ่มตัวอย่าง ใช้การจัดการเรียนรู้ตามแผนบูรณาการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและ
บริการ ตามจุดเน้นท่ีสร้างขึ้น 
  5.5.3 เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก ารนดของการ
ทดลองแล้ว ท าการทดสอบรลังเรียน และด าเนินการวัด
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างผลงานของนักศึกษา
ด้วยแบบประเมินทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้าง
ผลงาน (เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินจากงานวิจัย เรื่อง  

 
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐานเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  ของผู้วิจัย    
ปีการศึกษา 2561 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราค 
0.95) 
  5.5.4 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะร์ข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน        
การสร้างผลงาน คือ คะแนนก่อนเรียน, คะแนนรลังเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ จากการใช้
แบบทดสอบก่อนเรียนและรลังเรียน และคะแนนทักษะ
การประยุกต์ใช้ความรู้ เ ชิงสร้างผลงาน ที่ใ ช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สถิติที่ใช้เปรียบเทียบ 
 
6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานธุรกิจและบริการของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน  
  จากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและรลัง
เรียนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบว่า นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย  เท่ากับ 13.56 
คะแนน และมีค่าคะแนน รลังเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 21.50 
คะแนน เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีความแตกต่างกันเท่ากับ 
7.94 คะแนน และจากการทดสอบสถิติ t-test ผลคะแนน
ก่อนเรียนและรลังเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม 
พบว่า ค่า Significance ของการทดสอบ ค่า t = 9.479 
นั่นคือเมื่อเปรียบเทียบระรว่างคะแนนทดสอบทั้งสองครั้ง 
พบว่า  คะแนนทดสอบรลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ
   ทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
   ในการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน 
   กับรลังเรียนของนักศึกษา 
 

  
Mean S.D. 

ค่าเฉลี่ยของ
ผลต่าง 

T 
Sig  

1 tailed 
ก่อนเรียน 13.56 1.247 

7.94 9.479* 0.000 
รลังเรียน 21.50 3.536 
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 6.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานธุรกิจและบริการ ของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เทียบกับเกณฑ์ประเมินผล 

 จากการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการของ
นักศึกษานั้น พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 
76 . 19  คะแนน คิด เป็นร้ อยละ  76 . 19  และ เมื่ อ
เปรียบเทียบระรว่างเกณฑ์ประเมินผลกับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจ
และบริการของนักศึกษา  พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
ของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ประเมินผลอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ
ทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติใน 
การทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจ 
และบริการของนักศึกษากับเกณฑ์การประเมิน 

N 
คะแนน

เต็ม 
Mean S.D. 

% of 
Mean 

t 
Sig. 
(1-

tailed) 
รลังเรียน 18 100 76.89 4.969 76.89 5.88* 0.0000 

 6.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการประยุกต์ใช้
ความรู้เชิงสรา้งผลงานของนักศกึษากลุม่ตัวอย่างเทียบกับ
เกณฑ์ประเมินผล 

 จากการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้เชิงสร้างผลงานของนักศึกษาน้ัน พบว่า นักศึกษามี
คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 27.44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.41 
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์การประเมินกับคะแนน
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างผลงานของนักศกึษา 
พบว่า คะแนนทักษะกระประยกุต์ใช้ความรู้เชิงสร้าง  
ผลงานของนกัศึกษาสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทาง 
สถิติที่ระดับ 05  ดังแสดงตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ 
ทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติใน 
การทดสอบเปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 80 
กับคะแนนทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
เชิงสร้างผลงานของนักศึกษา 

N 
คะแนน

เต็ม 
Mean 

% of 
Mean 

t 
Sig. 
(1-

tailed) 
รลังเรียน 18 30 27.44 91.48 12.72* 0.0000 

t-table.05 = 2.1098 

7. สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์

ความรู้ เป็นฐาน (5 S Model) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริราร
และทักษะการประยุกต์ ใ ช้ความรู้ เ ชิ งสร้ างผลงาน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน  กับเกณฑ์
ประเมินผลที่ก ารนด เพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน ผู้วิจัยน าเสนอผลการ
วิเคราะร์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 7.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและรลัง
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ  ของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน จากการเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียนและรลังเรียนจากคะแนนเต็ม พบว่า คะแนน
ทดสอบรลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานทุกประการ 
 7.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เทียบกับเกณฑ์ประเมินผล พบว่า 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องาน
ธุรกิจและบริการของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ประเมินผล
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานทุกประการ 
 7.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้เชิงสร้างผลงานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเทียบกับ
เกณฑ์ประเมินผล การเปรียบเทียบคะแนนทักษะ 
การประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างผลงานของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง เทียบกับเกณฑ์ประเมินผล พบว่า คะแนนทักษะ 
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การประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างผลงานของนักศึกษาสูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีก ารนดไว้ 

8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ

รลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ ของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน  พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
ของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ประเมินผลอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานทุกประการ 
ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็น
ฐาน  ในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้นั้นมีความ
ต่อเนื่องและเช่ือมโยงกัน นักศึกษาได้มีการลงมือปฏิบัติ
ศึกษาราความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยจากประสบการณ์
เดิมและเพิ่มเติมความรู้ใรม่เข้าไป โดยการจัดการเรียนรู้
ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานนั้นได้
ปร ะยุ กต์ ใ ช้ ใ น ช่ั ว โ ม ง เ รี ย น  กล่ า วคื อ  น า ทฤษฎี 
การสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน  มาประยุกต์ใช้ในช่ัวโมง
เรียนทั้งรมดของวิชานั้น โดยครูใร้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ
และ เ ช่ือมโยงความรู้ ใร้ สั มพันธ์ กับทฤษฎีที่ เ รี ยน 
ท าใร้นักศึกษานั้นต้องสืบเสาะราความรู้ที่ต้องอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการใช้เทคโนโลยี  
โดยมีครู เป็นผู้ อ านวยความสะดวกในการ เรี ยนรู้  
ท าใร้นักศึกษาได้กระบวนการคิด และแก้ปัญราทุก
ขั้ น ตอน  ท า ใร้ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ 
และตอบสนองความต้องการของนักศึกษาที่มีต้องการที่จะ
เ รี ย น รู้ ใ น เ รื่ อ งที่ ต น เ อ ง สน ใจ  ส าม า รถน า ไ ป ใ ช้ 
ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งต้องการลงมือปฏิบัติราความรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของไชยเดช แก้ว
สง่า. (2559) ที่ท าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
นักศึกษาเป็นส าคัญ ตามแนวคิด  Constructionism 
รวมทั้งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสราวุธ เย็นเอง 
(2553) ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานนั้นจะมุ่งเน้นยึดรลักการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการศึกษา โดยเน้นรูปแบบ 
การสอนโดยใร้นักศึกษาแสวงราและค้นพบความรู้ด้วย
ตนเอง มีขั้นตอนใร้นักศึกษาเรียนรู้จากการคิด ปฏิบัติจริง 
จึงท าใรน้ักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  

 ในขั้นลึกซึ้ง เป็นขั้นที่ครูและนักศึกษาร่วมกันวางแผน
ส ารรับการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาพแวดล้อม
และความต้องการร่วมกัน การออกแบบการเรียนรู้จึงเป็น
กระบวนการที่มี เรตุผลเป็นตรรกะ  และมีล าดับขั้น 
จุดมุ่ งรมายของการออกแบบการเรียนรู้ เป็นไปเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของครูและนักศึกษาร่วมกัน 
โดยพิจารณาจากความต้องการ เพื่อก ารนดรายละเอียด
ของเนื้อราที่จะเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  และผลงาน 
ที่จะท าการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ 
พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา (2541)กล่าวว่า ทฤษฎี 
การสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานเป็นแนวคิดทฤษฎีที่
มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยนักศึกษาจะเรียนรู้ได้
ดีนั้ น เกิดจากการน า เรื่ อ งที่ เด็ กชอบมาใร้ เด็ กท า  
(Construct) 
 ส่วนในขั้นแก้ปัญรา เป็นขั้นที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ด้วย
การลงมือท าจริง ทั้งการราข้อมูล การทดลอง การสร้าง
ช้ินงาน รรือการพบปะเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญและสถานที่
จริงนักศึกษาจะได้สัมผัสและเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ได้อย่าง
ลึกซึ้ง มิใช่เพียงการเรียนรู้ตามทฤษฏีเท่านั้น รลังจากนั้น
นักศึกษาจะน าองค์ความรู้ที่ได้สร้างขึ้นมาน าเสนอ เพื่อเข้า
สู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระรว่างสมาชิกภายใน
กลุ่ม อีกทั้งครูยังตรวจสอบได้ว่าถูกต้องและครบถ้วน
รรือไม่ ถ้ายังไม่ถูกต้องรรือครบถ้วน ต้องใร้นักศึกษา
ย้อนกลับไปเริ่มต้น  ราข้อมูล ใรม่รรือ เพิ่ ม เติมอีก 
ครั้งจนกว่าจะสมบูรณ์  ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สุชิน เพ็ชรักษ์ (2544) ที่กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู้ผ่านช้ินงาน เป็นทฤษฎีที่นักศึกษาเป็นฝ่ายสร้าง
ความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครู และในการสร้าง
ความรู้นั้น นักศึกษาจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งรนึ่งขึ้นมา
โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งการสร้างสิ่งที่จับต้องได้
รรือสามารถมองเร็นได้จะมีผลท าใร้นักศึกษาต้องใช้
ความคิด มีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจัง 
 8.2 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้เชิงสร้างผลงานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เทียบ
กับเกณฑ์ประเมินผล การเปรียบเทียบคะแนนทักษะการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ เ ชิงสร้างผลงานของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง เทียบกับเกณฑ์ประเมินผล พบว่า คะแนนทักษะ
การประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างผลงานของนักศึกษาสูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก ารนดไว้  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สร้างผลงานของนักศึกษา ตลอดการจัดการเรียนรู้ตาม 
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องค์ประกอบที่ประเมินนักศึกษาตามด้านการพิจารณาทั้ง 
4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน , ด้านการลง
มือปฏิบัติ, ด้านการน าเสนอ และด้านความส าเร็จของ
ผลงาน แล้วใช้การแปลผลด้วยเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมแบบรูบริคส์ สะท้อน
ใร้เร็นเป็นไปตามปรัชญาของ จอร์น ดิวอี้  คือ การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และการ
สร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาอาชีวศึกษาได้  มากกว่าแบบเน้นกิจกรรม
เนื้อราวิชาตามชุดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม (ทิศ
นา แขมมณี, 2552) โดยอ้างอิงได้จากการผลส าเร็จของ
ผลงานที่ได้รับมอบรมาย และผลการประเมินความพึง
พอใจที่ มี ต่ อการจั ดการ เ รี ยนการสอนที่ ผู้ วิ จั ย ไ ด้
ท าการศึกษาไว้นอกเรนืองานวิจัยนี้ 
 
9. ข้อเสนอแนะ  
 9.1 การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน 
(5S Model) ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน 
และทฤษฎี AUTA เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นใร้
นักศึกษาได้ใช้กระบวนการการสืบเสาะราความรู้และต้อง
อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นรา ความรู้
ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญรา
เป็น ครูผู้สอนต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ใร้ถี่ถ้วนตาม
ความเรมาะสมในองค์ประกอบต่าง  ๆ ได้แก่ เนื้อรา 
กระบวนการ รูปแบบการสอน สื่อที่ต้องใช้ และพื้นฐาน
ทางด้านความรู้และทักษะทาง วิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ท าใร้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ 
การแก้ปัญราทางวิทยาศาสตร์เป็นไปเป้ารมาย 
 9.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่นอกเรนือจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
เชิงสร้างผลงาน เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ระรว่าง
ที่นักศึกษาลงมือปฏิบัติ กิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบ
การเรียนการสอน นักศึกษามีความกระตือรือร้นและ
สนุกสนานในการท ากิจกรรม  นักศึกษามีการน าเสนอ
แบบของช้ินงานตลอดจนรูปแบบวงจรไฟฟ้า และกิจกรรม
เกี่ยวกับการเกษตร ที่นอกเรนือจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
นักศึกษามีการใช้กระบวนการกลุ่ม  สามารถน าความรู้ไป
เช่ือมโยงกับเรื่องอื่นๆ ได้ แสดงใร้เร็นว่า กระบวนการ
กลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  น่าจะมีผล 
ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งอาจน าไปเป็นตัวแปร 
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

Policy Proposal for Academic Administration  
That Emphasizes the Participation of Personnel under  
the Institute of Vocational Education Central Region 1 

นนทพงศ์ ยอดทอง1* สมผัด อินทรมา2 สมนึก ภาศักดี3 ปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข4 สมชาติ บุญศรี5

Nontpong Yodthong1* Somphus Intarama2 Somnuek Phasakdee 3 Pramote Klinsrisuk4 Somchat Boonsri5 
* 14 3 2  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  1

5 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
*1 2 3 4 Institute of Vocational Education: Central Region 1

5 Department of Automotive Technology, Institute of Vocational Education: Central Region 1 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการ

บริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 และ 2) เพื่อสร้าง
ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารงานวิชาการที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา แล้วจึงได้วิจัยเพื่อ
ก าหนดข้อเสนอเชิงนโยบายโดยคณะวิจัย ผลการศึกษา
สภาพการบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พบว่า 
1) หลักสูตรขาดความเช่ือมโยงกับมาตรฐานอาชีพ
การจัดการเรียนการสอนยังขาดผู้เช่ียวชาญร่วมสอนใน
สถานศึกษา และสอนยังขาดเทคนิคกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่ ง เน้นกระบวนการคิด วิ เคราะห์  
สร้างสรรค์ ขาดนวัตกรรมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
มีปัญหาในในด้านนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาผู้สอน ผู้สอนขาดองค์ความรู้ แรงจูงใจและ
งบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย ขาดการบริการวิชาการ
วิชาชีพแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก บุคลากรในสถาบัน
ขาดองค์ความรู้ในระบบประกันคุณภาพ ขาดความร่วมมือ
กันกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ขาดครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนยังไม่
มีความชัดเจน ผลการก าหนดข้อเสนอเชิงนโยบายการ
บริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรสังกัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พบว่า มีข้อเสนอ 
เชิงนโยบายจ านวน 10 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตร
และการสอน 2) การบริหารจัดการเรียนรู้ 3) การพัฒนา
นวัตกรรมและแหล่งการเรียนรู้ 4) การพัฒนาผู้สอนและ
การนิเทศการศึกษา 5) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 6) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
แก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 7) การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 8) การพัฒนาความร่วมมือ 9) การส่งเสริม
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และ 10) การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ค าส าคัญ : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, งานวิชาการ 

Abstract 
 The objectives of this research are: 1) to study 
the condition of academic administration 
emphasizing the participation of personnel under 
The Institute of Vocational Education Central 
Region 1 and 2) to create a policy proposal for 
academic administration emphasizing the 
participation of personnel under The Institute of 
Vocational Education Central Region 1. Data were 
collected from group discussions and analyzed 
with content analysis. Research was conducted to 
formulate policy proposals by research teams. 
The results of a study on the condition of  
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academic administration emphasizing the 
participation of personnel under the TVE Central  
Region1 found that 1) The curriculum lacks 
connection with professional standards; 
2)Teaching management lacks experts to teach in
educational institutions ; 3) Teaching lacks 
techniques for teaching and learning processes 
that focus on the process of thinking, analyzing, 
creating; 4)Lacking innovations to facilitate 
learning management;5) Problems in supervision 
and monitoring of teaching, learning management 
and teacher development; 6) Teachers lack 
knowledge, intension and budgets to support 
research; 7) Lack of professional academic 
services to communities and external 
organizations; 8)Personnel in the institution lack 
knowledge in the quality assurance system; 
9)Lack of cooperation with enterprises in
continual teaching and learning management; 
10) Lack of modern equipment for teaching and
learning and 11) Uncertain activities to promote 
student development. The results of formulating 
policy proposals for academic administration 
emphasizing participation of personnel The 
Institute of Vocational Education Central Region 
1found that there are 10 policy proposals, 
namely: 1) Curriculum and teaching 
development; 2) Learning management ; 3) 
Innovation and learning resources development; 
4) Teacher development and educational
supervision; 5)  Education quality improving 
research; 6) Academic or professional knowledge 
to communities and external organizations 
promotion; 7) Quality assurance system 
development; 8) Cooperation development; 9) 
Educational equipment promotion and 10) 
Student development activities organizing. 

Keywords : Policy Proposals, Academic Affairs. 

1. บทน า
นโยบายยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคน

อา ชีวศึกษา  ในระยะ  15  ปี  (พ .ศ .  2555  - 2564 ) 
มุ่ งปรับปรุ งปัจจัยสนับสนุน  และกระบวนการจัด 
การอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพทั้งในด้านสารสนเทศ 
ให้ความส าคัญกับผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ โดยมุ่งเพิ่มพูนขีดความสามารถ 
ของผู้สอน ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง และเช่ือมโยงกับ 
สถานประกอบการ  โดยเป็นความร่วมมือในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน และเตรียมความ
พร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน กลไก
การขับเคลื่อน ที่ส าคัญของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา คือสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 สถาบัน 
ประกอบด้วย สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 สถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
จ านวน 4 สถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 
จ านวน 5 สถาบัน  สถาบันการอา ชีวศึ กษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 สถาบัน สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้  จ านวน 3 สถาบัน สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก จ านวน 1 สถาบัน สถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จ านวน 1 สถาบัน 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง จ านวน 1 
ส ถ า บั น  ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ ก ษ ต ร ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 1 สถาบัน สถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จ านวน 1 สถาบัน มีบทบาท
ส าคัญอย่ า งยิ่ งที่ จะการผลิตและพัฒนาก าลั งคน
อาชีวศึกษา ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้อง และเช่ือมโยงกับ สถานประกอบการที่
เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ ง (ส านักงาน
คณะกรรมการการาอาชีวศึกษา. 2564) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เป็นสถาบันใน
สังกัดส านักงานคณะการการการอาชีวศึกษา ที่มีภารกิจ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นสถาบันแห่งการบริการ
วิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มีพันธกิจด้านการค้นคว้า สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
สร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สู่ ชุมชน ผ่านการบริการวิชาการ โดยจัดการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
จ านวน 5 หลักสูตรได้แก่ 1) สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ยานยนต์ 2) สาขาวิชาการโรงแรม 3)สาขาวิชาการ 
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จัดการโลจิสติกส์ 4) สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 5) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์  6) สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า และ7) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
เป็นหลักสูตรที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนานักศึกษารู้จักการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
ผลงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน และสังคม จึงก าหนด
แนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการ  
การวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการผ่านรายวิชา 
ต่าง ๆ ในลักษณะโครงการ เพื่อน าผลงาน ของนักศึกษา
ไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมในสถานการณ์จริง 
และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ในการถ่ายทอด
ความรู้สู่ ชุมชน ผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษาและ
ฝึกอบรมแก่ชุมชน ท้ังด้านวิชาการ และวิชาชีพ ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 1 
 จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนัก
และเห็นความส าคัญในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จึงจัดท าข้อเสนอ
เชิงนโยบายด้านการบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1  
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ให้มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
ทีส่อดคล้อง และเช่ือมโยงกับสถานประกอบการ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการที่เน้นการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 1      
 2.2 เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารงาน
วิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
การบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 โดย คณะวิจัย 
มีขั้นตอนด าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 
 3.1 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการที่เน้นการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 1 โดยใช้การสนทนากลุ่ม  (Focus Group) 

   
  3.1.1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่บุคลากรสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ประกอบด้วย  ผู้บริหาร
จ านวน 11 คน หัวหน้าสาขาวิชา จ านวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 
20 คน  
           3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
คือ  แบบบันทึ กการสนทนากลุ่ ม  เ กี่ ย วกั บสภาพ 
การบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ประกอบด้วย 8 
ประเด็น ดังนี้  1)  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
2) การบริหารจัดการเรียนรู้ 3) การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และแหล่ งการ เ รี ยนรู้  4) การวัดและประ เมิ นผล  
5) การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาผู้สอน 6) การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) การส่งเสริมความรู้ 
ทางวิชาการแก่ชุมชน 8) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
           3.1.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการจัดท าประเด็นการสนทนากลุ่มออกเป็น       
8 ประเด็น และจัดท าแบบบันทึกการสนทนากลุ่ ม  
เสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
เนื้อหาและภาษา ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ      
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.56, S.D.=0.30) 
          3.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  1) สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมการ
สนทนากลุ่มพร้อมทั้งประเด็นการสนทนากลุ่มไปยังกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  2) ด าเนินการ
สนทนากลุ่ม วันท่ี 13 สิงหาคม พ .ศ  2564 เวลา 09.00 – 
12.00 น. ด้วยระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 
  3.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล คณะวิจัยน าบันทึกท่ีได้
จากการสนทนากลุ่มและจากการถอดเทปการสนทนากลุม่
มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis  มุ่งประเด็นการสนทนา) 
 3.2 การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการบริหารงาน
วิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
 3.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ คณะวิจัยจ านวน 11 คน
ทีส่ถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 แต่งตั้ง 
 3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสังเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
         3.2.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างแบบสังเคราะห์ข้อมูล เสนอผู้เช่ียวชาญ 5 คน  
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เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษา 
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด  (X̅=4.00, S.D.=0.29) 

3.2.4 แหล่งข้อมูล คือ ข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
กลุ่มในระยะที่  1 เกี่ยวกับสภาพและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 

3.2.5 การเก็บรวบรวบรวมข้อมูล คณะวิจัยน า
ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มในระยะที่ 1 วิเคราะห์เชิง
นโยบายการบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 

3.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล คณะวิจัยสร้างข้อเสนอ
เชิงนโยบายการบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
โดยคณะวิจัย 

4. ผลการวิจัย
น าเสนอผลการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย

การบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 น าเสนอเป็น  
2 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี    
 4.1 ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนา 
การบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1  ในครั้งนี้ ได้
ก าหนดประเด็นการสนทนากลุ่มไว้ 8 ประเด็น  จากการ
สนทนากลุ่ม มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ให้
ปรับและเพิ่มประเด็นการสนทนาให้สอดคล้องกับสภาพ
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 1 ตามสภาพจริง แบ่งออกได้เป็น 10 ประเด็น  ดังนี้                     
1) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 2) การบริหารจัดการ
เรียนรู้ 3) การพัฒนานวัตกรรมและแหล่งการเรียนรู้                     
4) การพัฒนาผู้สอนและการนิเทศการศึกษา 5) การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6) การส่งเสริมความรู้ 
ทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 
7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 8) การพัฒนาความ
ร่วมมือ 9) การส่งเสริมครุภัณฑ์ทางการศึกษา 10) การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีผลการสนทนากลุ่ม ดังนี้ 

 4.1.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ
ที่ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จากการสนทนากลุ่ม สรุปเป็น
ประเด็น ดังนี้  ประเด็นที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  

พบว่า 1) การพัฒนาหลักสูตรยังขาดความเช่ือมโยงกับ
มาตรฐานอาชีพ 2) บางสาขาวิชาไม่สามารถปรับปรุง
หลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด 3) หลักสูตรมีลักษณะ
มุ่งเน้นการยกระดับพนักงานของสถานประกอบการ 
ยังไม่ตอบสนองการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนักนวัตกรและ
การเป็นผู้ประกอบการ ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการ
เรียนรู้ พบว่า 1) ขาดการสนับสนุนจัดบุคลากรที่มีความ
เ ช่ียวชาญด้านอาชีพเชิงลึก เฉพาะด้าน จากสถาน
ประกอบการที่ท าความร่วมมือจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 2) ยังไม่มีความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
เครือข่ายในการส่งบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ร่วมจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 3) ผู้สอนยังขาด
เทคนิคกระบวนการจัดการเรี ยนรู้  ที่ มุ่ ง เน้น สร้ าง
กระบวนการคิดวิ เคราะห์ สร้างสรรค์  แก่ผู้ เรียนใน
หลักสูตร 4) ความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันของผู้เข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตร มีผลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทีมุ่่งพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร ประเด็น
ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมและแหล่งการเรียนรู้  พบว่า 
1) ขาดระบบบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เช่ือมโยงแหล่ง
ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก ภ า ย น อ ก สู่ ภ า ย ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า 
2) ขาดนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยได้
ม า ต ร ฐ า น ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ห ลั ก สู ต ร 
3) สภาพแวดล้อมในสถานศึกษายังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระดับปริญญาตรี  4) ขาดความร่วมมือใน
การใช้นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้จากมหาวิทยาลัย
เครือข่าย ประเด็นที่ 4 การพัฒนาผู้สอนและการนิเทศ
การศึกษา พบว่า 1) ผู้สอนไม่ได้รับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสาขาวิชาที่สอนในสถานประกอบการตาม
ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐาน 
ที่ก าหนด 2) ผู้บริหารในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีขาดความเข้าใจและความร่วมมือกับ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ในการนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนการสอน 4.3) ยังไม่มีการด าเนินการ
พัฒนาการนิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี ให้ แก่ ผู้ บริ ห ารสถานศึกษาและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเด็นที่ 5 การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  พบว่า 1) ผู้สอนขาดองค์ความรู้และ
ขาดงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอน 5.2) ผู้สอนขาดแรงจูงใจในการ
ท าวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และยกระดับการจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรีที่สอดคล้องกับการจัด 
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การศึกษาในหลักสูตร ประเด็นที่ 6 การส่งเสริมความรู้
ทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 
พบว่า 1) ทุกสาขาวิชายังขาดการให้บริการวิชาการหรือ
วิชาชีพแก่ชุมขนและองค์กรภายนอก 2) ยังขาดนโยบาย 
ที่ ชัดเจนของสถาบัน ในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่ ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 3) สถาบันยังขาดแนวปฏิบัติเรื่องของระเบียบ
การรับงานจ้างจากองค์กรภายนอกในการพัฒนางานวิจัย
หรืองานพัฒนาอื่น ๆ จากหน่วยงานภายนอก ประเด็นที่ 7 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ พบว่า 1) บุคลากร 
ผู้บริหาร ผู้สอนภายในสถาบันยังขาดความเข้าใจในระบบ
การประกันคุณภาพทั้งระดับสถาบันและระดับหลักสูตร 
2) ขาดกระบวนการวางแผนการด าเนินโครงการทั้งระดับ
สถาบันและระดับสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพในระดับปริญญาตรี 3) บุคลากรขาดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในการมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาตามกรอบ
ประกันคุณภาพทั้งระดับสถาบันและระดับหลักสูตร 
ประเด็นที่ 8 การพัฒนาความร่วมมือ พบว่า 1) ความ
ร่วมมือยังขาดความต่อเนื่อง ที่แสดงถึงความร่วมมือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันอย่างเข้มข้นและ
ต่อเนื่อง 2) ยังขาดกลไกความร่วมมือในการยกระดับ
มาตรฐานอาชีพให้กับผู้สอนในการฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการ และยกระดับการเป็นผู้สอนฝึกให้กับ
บุคลากรของสถานประกอบการที่ต่อเนื่องและชัดเจน 
ประเด็นที่ 9 การส่งเสริมครุภัณฑ์ทางการศึกษา พบว่า 1) 
ทุกสาขาวิชา ขาดแคลนครุภัณฑ์ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่ทันสมัย 2) บางสาขาวิชาใช้
ครุภัณฑ์ร่วมกันในระดับ ปวช. ปวส. ซึ่งไม่เพียงพอต่อ 
การจัดการเรียนการสอน 3) บางสาขาวิชาขาดการ
สนับสนุนงบประมาณ จากสถานศึกษาต้นสังกัด ในการ
จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับการฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา
บางรายวิชา ประเด็นที่ 10 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
พบว่า 1) กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนยังขาดรูปแบบการที่
ชัดเจน 2) การจัดกิจกรรม ไม่สอดคล้องกับสภาพความ
พร้อมของผู้เรียนที่ต้องฝึกอาชีพหรือท างานในสถาน
ประกอบการ 3) การจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนยังขาด
การส่ ง เสริมความเป็นผู้ น าและความเป็นวิชาการ 
4) การจัดกิจกรรมผู้เรียนยังขาดการส่งเสริมความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 4.1.2 ผลการสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายการ
บริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 โดยคณะวิจัยน าผลที่ 

ได้จากการสนทากลุ่มมาสังเคราะห์ และสร้างเป็นข้อเสนอ
เชิงนโยบายการบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
ดังนี ้ 

1) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ 
มีแนวปฏิบัติดังนี้ 1.1) มุ่งส่งเสริมให้สาขาวิชาพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะเช่ือมโยงมาตรฐานอาชีพ และ
สอดคล้องสัมพันธ์กันในแต่ละระดับการศึกษา ปวช. ปวส.
และปริญญาตรี 1.2) การพัฒนาหลักสูตรของสถาบันต้อง
มีส่วนร่วมของเจ้าของอาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่
เปิดสอน 1.3) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลิต
บัณฑิตเป็นนักนวัตกรและการเป็นผู้ประกอบการโดย
ท างานร่วมกับชุมชน    

2 )  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ให้พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
สมรรถนะวิชาชีพ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 2.1) ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาผู้สอนด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ มุ่งเน้นการ
เป็นนวัตกรและผู้ประกอบการ 2.2) สร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายและสถานประกอบการในการ
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญร่วมสอนในสถานศึกษาทุกภาคเรียน  

3) การพัฒนานวัตกรรมและแหล่งการ
เรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพตามหลักสูตรที่
หลากหลายและทันสมัย มีแนวปฏิบัติดังนี้  3.1) สร้าง
ศูนย์กลางคลังความรู้ที่ทันสมัยของสถาบัน ที่สามารถ
เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้จากภายนอกสู่การจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนของแต่ละสาขาวิชา 3.2) ส่งเสริมการผลิต
และใช้สื่ออิ เล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลาย 3.3) ส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาขาวิชา เช่น E-learning 
E-book และชุดฝึกอบรม 

4) การพัฒนาผู้ สอนและการนิ เ ทศ
การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะแก่ผู้สอน
และระบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีแนวปฏิบัติดังนี้ 4.1) ส่งผู้สอน
ผู้สอน-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนา
วิชาชีพในสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 
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อย่างน้อยปีละ 2 คน 4.2) พัฒนาคู่มือนิเทศติดตาม 
การจัดการเรียนการสอน 4.3) ส่งเสริมการฝึกอบรม
พัฒนาการเป็นผู้นิเทศการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
แก่ผู้บริหารและประธานหลักสูตรให้เข้าใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดหลักสูตร  คอศ.1-คอศ.6 4.4) จัดให้มี
คณะกรรมการนิเทศในภาพรวมของสถาบันที่มีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

5) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมพัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีมีแนวปฏิบัติดังนี้ 5.1) ส่งเสริมสนับสนุนผู้สอน
ระดับปริญญาตรีน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ เป็นที่
ยอมรับตามข้อก าหนด ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 5.2) 
สถาบันด า เนินการจัดการประชุมวิชา เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการท างานวิจัยของ คณะผู้สอน-อาจารย์  
ในสถาบัน ปีละ 1 ครั้ง 5.3) สถาบันจัดท าวารสารทาง
วิชาการ (Journal) อย่างน้อย ปีละ 1 ฉบับ 5.4) สร้าง
แรงจูงใจส่งเสริมความก้าวหน้าของทางวิชาการผู้สอนสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

6) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก มีแนวปฏิบัติดังนี้  
6.1) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อยกระดับและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงการ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการบนฐานเทคโนโลยี 6.2) 
จัดท าระเบียบข้อบังคับท่ีเอื้อต่อการรับงานจ้างจากองค์กร
ภายนอกในการพัฒนางานวิจัยหรือพัฒนางานสร้างสรรค์
อื่นๆ 6.3) ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษา
และสาขาวิชาบูรณาการการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชามุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่
ชุมชนและองค์กรภายนอก   

7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ มีแนวปฏิบัติดังนี้  
7.1) พัฒนานวัตกรรมการที่สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล
เช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
สถาบันและระดับหลักสูตร  เ ช่น ระบบการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร คอศ.1-คอศ.6 การประเมิน
ผู้ สอน ผ่ านระบบเครื่ อ งข่ ายหรื อ ระบบออนไลน์  
7.2) เร่งสร้างองค์ความรู้ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในด้านการประกับคุณภาพ 

สถานศึกษา 7.3) พัฒนาบุคลากรของสถาบัน ให้เป็นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับสถาบัน และ
ระดับหลักสูตร 7.4) การจัดท าแผนพัฒนาประจ าปีของ
สถาบัน และสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาท้ังระดับสถาบันและระดับหลักสูตร 

8) การพัฒนาความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้าง เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาผู้ เรียนให้มี
สมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชาตามมาตรฐานของ
หลักสูตร มีแนวปฏิบัติดังนี้  8.1) ส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศในการพัฒนาและยกระดับความรู้ของผู้สอน 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย รวมถึงการ
ฝึกอบรม Re-Skill, Up-Skill, New-Skill อย่างต่อเนื่อง 
8.2) ส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือสาขาวิชายกระดับการเป็น
ศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ในอาชีพที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 8.3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือ
สาขาวิชาสร้างความเข้มแข็งกับสถานประกอบการที่
ร่วมกันจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ในด้านการพัฒนา
หลักสูตร การสอน การฝึกอาชีพ การใช้วัสดุ-อุปกรณ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

9) การส่งเสริมครุภัณฑ์ทางการศึกษา
มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการจัดหา ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
ครุภัณฑ์  เครื่องมือ วัสดุ -อุปกรณ์ประจ าห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 9.1) ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดหาครุภัณฑ์ประจ าปีให้กับแต่ละสาขาวิชาส าหรับ
การฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาตามล าดับความจ าเป็น 
9.2) สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องทุกปี 9.3)  สนับสนุน
งบประมาณให้ผู้สอนและผู้เรียน ในการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีเพื่อจัดท าเป็นชุดฝึกที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา 

10 ) ก าร จั ด กิ จ กร รมพัฒนาผู้ เ รี ย น
มี วั ตถุ ประสงค์พัฒนา ความรู้ ค ว ามสา มารถและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามมาตรฐานของ
หลักสูตร มีแนวปฏิบัติดังนี้ 10.1) ส่งเสริมให้สถานศึกษา
หรือสาขาวิชาพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้ เรียน
สามารถด าเนินกิจกรรมได้เองจากแหล่งอื่นๆ ในสถาน
ประกอบการ 10.2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละสาขาวิชามี
เครือข่ายการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ร่วมกันผ่านรูปแบบชมรมวิชาชีพ หรือสโมสร 
10.3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาหรือสาขาวิชาจัด 
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กิจกรรมส่งเสริมการความเป็นผู้น าและความเป็นวิชาการ
ในรายวิชาหรือจัดกิจกรรมภาพร่วมของสถาบัน  

5. สรุปผลการวิจัย
 5.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการที่เน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 1 มีสภาพดังนี้  1) หลักสูตรยังขาดความ
เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ  2) การจัดการเรียนการสอน
ขาดผู้เช่ียวชาญร่วมสอนในสถานศึกษา ครูขาดเทคนิค
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นกระบวนการคดิ 
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ 3) ขาดนวัตกรรมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้  4) ขาดระบบนิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอนรวมถึงการพัฒนาผู้สอน 5) ผู้สอนขาดองค์ความรู้ 
แรงจูงใจและงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยบุคลากรใน
สถาบัน 6) ขาดกิจกรรมส่งเสริมความรู้วิชาการหรือ
วิชาชีพแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 7) ขาดองค์ความรู้
ในระบบประกันคุณภาพ 8) ขาดความร่วมมือกันกับสถาน
ประกอบการในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 9) ขาดครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการ
สอน 10) กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนยังไม่มีความ
ชัดเจน  
 5.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารงานวิชาการที่เน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 1 มีจ านวน 10 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนา
หลักสูตรและการสอน 2. การบริหารจัดการเรียนรู้ 3.การ
พัฒนานวัตกรรมและแหล่งการเรียนรู้ 4. การพัฒนาผู้สอน
และการนิเทศการศึกษา 5) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 6.การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
แก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 7.การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 8. การพัฒนาความร่วมมือ 9. การส่งเสริม
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และ 10. การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

6. อภิปรายผลการวิจัย
ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารงานวิชาการที่เน้น

การมีส่วนร่วมของบุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 1 พบว่า 1  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน         
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ ส่งเสริมให้สาขาวิชาพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะเช่ือมโยงมาตรฐานอาชีพ และสอดคล้อง
สัมพันธ์กันในแต่ละระดับการศึกษา ปวช. ปวส.และ
ปริญญาตรี หลักสูตรของสถาบันต้องมีส่วนร่วมของ
เจ้าของอาชีพ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลิตบัณฑิต 

เป็นนักนวัตกรและการเป็นผู้ประกอบการโดยท างาน
ร่วมกับชุมชน สอดคล้องกับ ธีระพร อายุวัฒน์ (2552) ที่
กล่าวว่า ผู้บริหารต้องใช้หลักสูตรเป็นตัวก าหนดนโยบาย 
ทิศทางการด าเนินงาน ตลอดทั้งแนวปฏิบัติงานด้าน
วิชาการและบริหารหลักสูตรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 2. 
การบริหารจัดการเรียนรู้ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาผู้สอนด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เน้น
การเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการ สร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย และสถานประกอบการในการ
สนับสนุนผู้เช่ียวชาญร่วมสอนในสถานศึกษา สอดคล้อง
กับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2560) 
ที่กล่าวว่า  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  คือการ
ด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพสูงสุด 3. การพัฒนานวัตกรรมและแหล่ง
การเรียนรู้ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ สร้างศูนย์กลางคลังความรู้ที่
ทันสมัยของสถาบันที่สามารถเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้จาก
ภายนอกสู่การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนของแต่ละ
สาขาวิชา ส่งเสริมการผลิตและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
เรียนการสอนอย่างหลากหลาย  ส่งเสริมการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
สาขาวิ ชา เ ช่น E-learning E-book และชุดฝึ กอบรม 
สอดคล้องกับ วีรเทพ เนียมหัตถี (2550) ที่กล่าวว่า การ
ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหาและการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและพัฒนา
งานวิชาการกับสถานศึกษา หน่วยงานและสถาบันอื่น 
4. การพัฒนาผู้สอนและการนิเทศการศึกษา มีแนวปฏิบัติ
ดังนี้ ส่งผู้สอนผู้สอน-อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร
ฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพในสถานประกอบการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 2 คน พัฒนาคู่มือนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการฝึกอบรม
พัฒนาการเป็นผู้นิเทศการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
แก่ผู้บริหารและประธานหลักสูตรให้เข้าใจเกี่ยวกับ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ห ลั ก สู ต ร  ค อ ศ . 1 - ค อศ . 6  จั ด ใ ห้ มี
คณะกรรมการนิเทศในภาพรวมของสถาบันที่มีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับ ศุภลักษณ์ เศษธะ
พานิช (2550) ที่กล่าวว่า การพัฒนาและการธ ารงรักษา
บุคลากร คือ สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน เสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจที่ท าให้บุคลากรท างานด้วยความสุขและพอใจใน
การท างาน และยังสอดคล้องกับ วิเศษ พลอาจทัน (2555) 
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ที่กล่าวว่า การจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและ 
การเรียนการสอนภายในสถานศึกษาในรูปแบบที่หลาย
หลายและเหมาะสมกับระดับการศึกษา 5. การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแนวปฏิบัติดังนี้  ส่งเสริม
สนับสนุนผู้สอนระดับปริญญาตรีน าเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่เป็นที่ยอมรับตามข้อก าหนด ปีการศึกษาละ 1 
เรื่อง สถาบันด าเนินการจัดการประชุมวิชาเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการท างานวิจัยของ คณะผู้สอน-อาจารย์ ใน
สถาบัน ปีละ 1 ครั้ง สถาบันจัดท าวารสารทางวิชาการ 
(Journal) อย่างน้อย ปีละ 1 ฉบับ สร้างแรงจูงใจส่งเสริม
ความก้าวหน้าของทางวิชาการผู้สอนสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ สอดคล้องกับ เหรียญชัย วีรวรรธ์กุล (2551) 
ที่กล่าวว่า สถานศึกษาควรมีการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้สอน
ท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาด้านการเรียนการสอน
ของผู้เรียน 6.การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
แก่ชุมชนและองค์กรภายนอก มีแนวปฏิบัติดังนี้ สร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ยกระดับและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงการส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการบนฐานเทคโนโลยี จัดท าระเบียบ
ข้อบังคับที่เอื้อต่อการรับงานจ้างจากองค์กรภายนอกใน
การพัฒนางานวิจัยหรือพัฒนางานสร้างสรรค์อื่นๆ 
ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาและสาขาวิชา
บูรณาการการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามุ่งถ่ายทอด
องค์ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชนและองค์กร
ภายนอก 7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีแนว
ปฏิบัติดังนี้ พัฒนานวัตกรรมการที่สนับสนุนการจัดเก็บ
ข้อมูลเช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับสถาบันและระดับหลักสูตร เช่น ระบบการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร คอศ.1-คอศ.6 การประเมิน
ผู้สอน ผ่านระบบเครื่องข่ายหรือระบบออนไลน์ เร่งสร้าง
องค์ ค วามรู้ ใ ห้ กับผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา  อาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลักสูตร ในด้ านการประกับคุณภาพ
สถานศึกษา พัฒนาบุคลากรของสถาบัน ให้เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับสถาบัน และระดับ
หลักสูตร การจัดท าแผนพัฒนาประจ าปีของสถาบัน และ
สถานศึกษาให้ เ ช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพ
กา ร ศึ ก ษาทั้ ง ร ะดั บ สถ าบั น แล ะ ระ ดั บ หลั ก สู ต ร 
8. การพัฒนาความร่วมมือ มีแนวปฏิบัติดังนี้ ส่งเสริมและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ง
ในและต่างประเทศในการพัฒนาและยกระดับความรู้ของ
ผู้สอน การพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย รวมถึง 

ก า ร ฝึ ก อบ ร ม  Re-Skill, Up-Skill, New-Skill อย่ า ง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือสาขาวิชายกระดับการ
เป็นศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ในอาชีพที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน ส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือสาขาวิชา
สร้างความเข้มแข็งกับสถานประกอบการที่ร่วมกันจัด
การศึกษาในระบบทวิภาคี ในด้านการพัฒนาหลักสูตร 
การสอน การฝึกอาชีพ การใช้วัสดุ-อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
9. การส่งเสริมครุภัณฑ์ทางการศึกษา มีแนวปฏิบัติดังนี้
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์ประจ าปีให้กับแต่ละ
สาขาวิชาส าหรับการฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาตามล าดับ
ความจ าเป็น สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องทุกปี สนับสนุน
งบประมาณให้ผู้สอนและผู้เรียน ในการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีเพื่อจัดท าเป็นชุดฝึกที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา  
10. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้
ส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือสาขาวิชาพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถด าเนินกิจกรรมได้เองจาก
แหล่งอื่นๆ ในสถานประกอบการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละ
สาขาวิ ช ามี เ ค รื อข่ า ยการด า เนินกิ จกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ร่วมกันผ่านรูปแบบชมรม
วิชาชีพ หรือสโมสร ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาหรือ
สาขาวิชาจัดกิจกรรมส่งเสริมการความเป็นผู้น าและความ
เป็นวิชาการในรายวิชาหรือจัดกิจกรรมภาพร่วมของ
สถาบัน   

7. ข้อเสนอแนะ
1. สถาบัน สถานศึกษา ควรน าสภาพและแนวทางการ

พัฒนาการบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ไปใช้ใน
การวา งแผนด า เนิ น งานพัฒนางานวิ ชาการ ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 

2. สถาบัน สถานศึกษา ควรน าข้อเสนอเชิงนโยบาย
การบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1และแนวปฏิบัติ
ไปพัฒนาแนวทางการด าเนินงานบริหารงานวิชาการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานต่อไป 
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ของนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงชั้นปีที่ 1 
A Study of Mathematical Problem Solving and Connection Abilities 

by Using Project-Based Learning on the Topic of Matrix for  
the First Year of Higher Vocational Certificate 

พิเชษฐ์ ทิพย์ไธสง1* เปรมปรี ยังคุ้มญาติ2 ธนวิชญ์ ชินรัตน์ 3 
Pichet Tiptisong1* Prampree Youngkoomyart2 Thanawich Chinnarat 3 

*1 2 หมวดคณติศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

*1 2 Program Mathematics, Angthong Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 2
3 Department of Electrical Power, Angthong Technical College, Institute of Vocational Education Central

Region 2 

บทคัดย่อ 
 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ พื่ อ  1) ศึ ก ษ า
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีที่ 1 เรื่อง
เมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นฐาน 
2) ศึกษาความสามารถในการเ ช่ือมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ช้ันปีที่ 1 เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบ
โครงงานเป็นฐาน และ  3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงช้ันปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จ านวน 33 คน ที่ได้มาด้วย
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัย ได้แก่  
แผนการจัดการเรียนรู้ใบกิจกรรมในช้ันเรียน แบบประเมิน
ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ร้อยละ 87.87 
ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
60 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2) นักศึกษามีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทาง

คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก และ 3) นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 4.12, 𝑆𝐷 = 1.13) 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน , 
คว า ม ส า ม า ร ถ ในก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง
คณิตศาสตร์, ความสามารถในการ 

 เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์, เมทริกซ์ 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study 
the mathematical problem solving abilities on 
Matrix of the first year high vocational certificate 
students by using project-based learning 2) to 
study the connection ability of mathematics 
knowledge on Matrix by using project-based 
learning for the first year high vocational 
certificate and 3) to study the student's 
satisfaction to mathematics learning on Matrix by 
using project-based learning .  The   sample were 
33 students of the first year high vocational 
certificate who studied in the first semester of 
academic year 2021 at Angthong Technical  
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college. This sample was obtained by cluster 
random sampling. The research instruments were 
teaching plan, worksheets , Mathematical 
Knowledge connection ability assessment form 
and satisfaction questionnaire. An analysis 
statistics were percentage, mean, standard 
deviation and t-test. 
            The study results revealed that 1) 87.87 
percent of total number of students have the 
mathematical problems solving ability after 
learning was higher than before learning  at 60 
percent of the the full scores with statistical 
significance at the level of .05 and 2) the 
students’ mathematical connection ability were 
at good level and 3) the students’ satisfaction to 
mathematics learning on Matrix by using project 
based learning was at a high level(X ̄=4 . 1 2 , 
S.D=1.13). 
Keywords : Project-Based Learning, 

Mathematical Problem Solving 
Ability, Mathematical Connection 
Ability, Matrix 

1. บทน า
การพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความส าคัญ

ยิ่ง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 
2564 ที่มุ่ งเน้นพัฒนาผู้ เรียน ให้มีทักษะความรู้และ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ด้วยการ
สง่เสริมให้มีการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ สามารถต่อยอดความรู้จนเกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่จากสภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ของประเทศไทยตั่งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ยังเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง 
ในลักษณะครูถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน จึงท าให้ผู้เรียน
ขาดโอกาสคิดในการออกแบบหรือพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ส่งผล
ให้ไม่สามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียน 
มากับการแก้ปัญหาในการท างานหรือปัญหาที่อยู่ในชีวิต
จริงได้ (วันเพ็ญ ผลอุดม, 2547) 

 กรอบคุณวุฒิอา ชีวศึ กษาแห่ งชาติ  พ .ศ .  2562 
ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทั้งทางด้าน หลักสูตร 
วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทุกระดับการ
เรียน สถาบันอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด
กร ะทร วงศึ กษาธิ ก า รมี หน้ า ที่ จั ด ก า รศึ กษา เพื่ อ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน การ
เรียนอาชีวศึกษาเป็นการเรียนเพื่อศึกษาวิชาชีพ มุ่งผลิต
บุคลากรที่มีทักษะและความรู้ทางด้านงานช่างสาขา ต่างๆ 
อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีของประเทศ โดยก าหนดมาตรฐาน อาชีวศึกษา
มาตรฐานที่  1 ว่ าผู้ ที่ ส า เร็ จการศึกษาและผู้ เ รี ยน
อาชีวศึกษาจะต้องมีความรู้เชิงวิชาการ มีทักษะใน วิชาชีพ
และทักษะชีวิตอันส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 
2562) ดังนั้นหน้าที่ของครูที่สอนคณิตศาสตร์ ต้องมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ให้เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกการปฏิบัติให้  
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่งที่นักการศึกษาได้น ามาใช้ในการแก้ปัญหา คือ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based 
Learning) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
เป็นวิธีการที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในหลกัการ
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง โดยที่ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจจากการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง (วรณัน ขุนศรี, 2546)   
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่
จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการได้ลง
มือปฏิบัติจริง  ในลักษณะของการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า 
ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นแนะน าให้
ค าปรึกษา  และการจัดกิจกรรมโครงงานเป็นกิจกรรมการ
เรียนการสอน ที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ
ให้แก่นักเรียน นอกจากจะมุ่งฝึกให้คิดเป็น ปฏิบัติได้จริง 
และแก้ปัญหาได้แล้ว ยังเป็นการประเมินความสามารถ
จริงของผู้ เรียนในองค์ความรู้ได้อีกด้วย งานวิจัยของ 
คันธวงศ์ ทองขาว (2561) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ 
โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน 
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่  1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรช้ันปีที่  1 วิทยาลัย
เทคโนโลยี จรั สพิชากร  หลั ง ใ ช้กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนใช้กิจกรรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และมีทักษะการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์จาก
การท ากิจกรรมโครงงานอยู่ในระดับดี  
 จากสภาพความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
และผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจน าแนวคิด
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน เรื่อง การศึกษาความสามารถใน
การแก้ปัญหาและความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน เรื่องเมทริกซ์ ของนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงช้ันปีที่ 1 เพื่อพัฒนาความสามารถในการน า
ความรู้ในเนื้อหาวิชา มาช่วยในการแก้ปัญหา และน า
ผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ช้ันปีที่ 1 เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน 
 2.2 เพื่อศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงช้ันปีท่ี 1 เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน  

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความสามารถในการ

แก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์  สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 60 
 3.2 นักศึกษามีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การท าโครงงาน อยู่ในระดับดีมาก 
 3.3 นักศึกษามีความพึ งพอใจต่อการเรี ยนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 5.1.1 ประชากร ที่ ใ ช้ในการศึกษาครั้ งนี้  คือ 

นักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่  1    
เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ที่ เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 30000-1407 จ านวน 
287 คน 

 5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีที่ 1 แผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ที่ก าลังศึกษาเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 2 ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 
รหัสวิชา 30000-1407 ที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) จ า นวน  1 ห้ อ ง เ รี ย น  
จ านวน 33 คน 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เมทริกซ์ โดย

ใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน จ านวน 11 
แผน ใช้เวลาแผนละ 60 นาที แต่ละแผนประกอบด้วย 
หัวข้อ เ รื่ อ ง  สมรรถนะประจ าหน่วย  สาระส าคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้   เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียน 

ความสามารถในการ
แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง
คณิตศาสตร์ 
ความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเปน็ฐาน 
 มี 4 ขั้นตอน ดังนี ้
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การสอน   สื่อและแหล่งการเรียนรู้   การวัดผลและ
ประเมินผล และ บันทึกผลหลังการสอน 

 5.2.2 เครื่องมือส าหรับการวัดผลและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 

   5.2.2.1 ใบกิจกรรมในช้ันเรียน  ซึ่ งเป็นแบบ
อัตนัยจ านวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน คะแนนเต็ม 20 
คะแนน   

  5.2.2.2 แบบประเมินความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ ซึ่งมีเกณฑ์
การประเมิน 4 ระดับ และก าหนดเกณฑ์การแปล
ความหมาย ดังนี้ 

 5.2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน จ านวน 5 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ระดับ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของไลเคิร์ท (Likert) โดยก าหนด 
เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้   

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.3.1 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
โดยด าเนินการจัดการเรียนรู้คาบละ 60 นาที สัปดาห์ละ 
3 คาบ จ านวน 4 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 12 คาบ 

5.3.2 ในแต่ละคาบผู้วิจัยให้นักศึกษาท าใบกิจกรรม
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่ องเมทริกซ์  เพื่ อ
ตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักศึกษาจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

 5.3.3 ผู้ วิ จั ยประ เมิ นความสามารถในการ
เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์จากการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์จากสิ่งประดิษฐ์ โดยประเมินผลจากการ
น าเสนอผลงานและสิ่งประดิษฐ์ท่ีเป็นช้ินงาน 

6. ผลการวิจัย 
6.1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน ของนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงช้ันปีที่ 1 ผู้วิจัยน าผลคะแนนจากใบกิจกรรม
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษามาหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที ่ 1  ค่ า เ ฉลี่ ย เ ล ขคณิ ต และส่ วน เบี่ ย ง เบน
มาตรฐานความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ จากคะแนนใบกิจกรรมในช้ัน
เรียน 

จากตารางท่ี 1 พบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากใบ
กิจกรรมในช้ันเรียน เท่ากับ 15.32 คิดเป็นร้อยละ 76.60 
ของคะแนนเต็ม 20 คะแนนและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.63 แสดงว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการ
จั ด กา ร เ รี ย นรู้ แบบโคร ง งาน เป็ น ฐาน  มี ค ะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉลี่ยสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 60  
ผู้วิจัยท าการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยโดยใช้การ
ทดสอบค่า t (t-test) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
ภายใต้สมมติฐานทางสถิติ ท่ีว่า 

H0 : μ0 ≤ 12        
H1 : 𝜇0 > 12   
หรือ 
H0 : ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความสามารถใน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่ ากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
60 

H1 : ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สงูกว่าร้อยละ 60 

แหล่งที่มาของคะแนน 
คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลี่ย 
เลขคณติ 

ค่าเฉลี่ย
เลขคณติ

คิดเปน็รอ้ย
ละของ

คะแนนเต็ม 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ใบกิจกรรมในช้ันเรียน 20 15.32 76.60 4.63 
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ตารางที่ 2   ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

*ที่ระดับนัยส าคัญ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.87 ของนักเรียนทั้งหมด และมีคะแนนความสามารถ
ในกา รแก้ ปัญหาทางคณิ ตศ าสตร์ เ ท่ า กั บ  15.32           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  4.63  และค่า Sig.(1 
tailed) = .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ )𝛼 = 0.05 ( 
แสดงว่าเป็นการปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 จึงสรุปได้ว่า ร้อย
ละ 80 ของนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน เรื่ องเมทริกซ์  สู งกว่า เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
6.2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

การวิเคราะห์ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบ
ประเมินโครงงานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เรื่อง เมท
ริกซ์ มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ผลการวิจัยแสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนที่ได้จากแบบ
ประเมินโครงงานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
เรื่อง เมทริกซ์ 

ล าดับ 
โครงงาน 

ค่าเฉลี่ยของ 
แต่ละโครงงาน 

1 .หากระแสไฟฟ้าด้วยเมทริกซ์ 4.00 

2.ความคุ้มทุนของบริษัท 3.50 
3.ระบบห่วงโซ่อาหาร 3.25 
4. การเลื่อนไหลของจราจร 3.75 
5. เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3.25 
6 .ธุรกิจแบบเมทริกซ์ 3.75 

เฉลี่ยรวม 3.58 

จากตารางที่ 3 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 
4.00 คะแนน  3 โครงงาน ซึ่งแปลผลได้ว่ามีโครงงานท่ีมี 

คุณภาพในระดับดีมาก จ านวน 3 โครงงาน คิดเป็นร้อยละ 
50.67 ของโครงงานทั้งหมด  มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 
2.51 – 3.50 คะแนน  3 โครงงาน ซึ่ งแปลผลได้ว่ามี
โครงงานที่มีคุณภาพในระดับดี จ านวน 4 โครงงาน คิด
เป็นร้อยละ 50.67 ของโครงงานทั้งหมด และมีคะแนน
เฉลี่ยรวมของทุกโครงงานเท่ากับ 3.58 คะแนน จึงสรุปได้
ว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการเช่ือมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
ที่เกี่ยวข้องกับเมทริกซ์ อยู่ในระดับดีมาก 
6.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างต่อวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเมทริกซ์ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

จากการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน จ านวน 5 ข้อ แสดง
ดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

ผลการ
วิเคราะห ์

คะแนนรวม �̄� 𝑺. 𝑫. แปลผล 

ภาพรวม 335 4.12 1.13 มาก 

จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานอยู่ในระดับมาก ( �̄� = 4.12, 𝑺. 𝑫 =

𝟏. 𝟏𝟑) 

7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ข อ งนั ก ศึ กษ า  พบว่ า  ร้ อ ยล ะ  80 ของนั ก ศึ ก ษ า 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 แสดงว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน ท าให้นักศึกษามีความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 7.2 ความสามารถในการเ ช่ือมโยงความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความสามารถ
ในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การท า
โครงงาน อยู่ในระดับดีมาก แสดงว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นท าให้ 

จ านวน 
นักเรียน 

 )คน(

จ านวน
นักเรียน 

ผ่านเกณฑ ์
(ร้อยละ)  

คะแนน 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การ
ทดสอบ
ค่า t 

Sig. 
(1 tailed) 

33 29(87.87%) 15.32 4.63 10.74 .000 ∗ 
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นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับ
สาขาวิชาของตนเองที่ก าลังศึกษาอยู่ได้ 

7.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก  (�̄� = 4.12, 𝑺. 𝑫 = 𝟏. 𝟏𝟑) 

8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 จากการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักศึกษา เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัด 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน พบว่ามีจ านวนนักศึกษา
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  87.87 ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ทั้ ง ห ม ด มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม 
โดยครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันวางแผน ระบุแนวทางการแก้ปัญหา และแปล
สถานการณ์เป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ จากนั้นหา
ค าตอบของตัวแบบทางคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งตรวจทาน
ความถูกต้องของค าตอบจากตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 
และแปลผลค าตอบของตัวแบบทางคณิตศาสตร์เป็น
ค าตอบของสถานการณ์ปัญหา จึงส่งผลให้มีจ านวน
นักศึ กษาที่ มี ค วามสามารถ ในการแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Stoica  (2014) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาต้อง
ศึกษาค้นคว้า โดยการรวบรวมข้อมูลที่น าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาตามความถนัดที่สนใจ และหาข้อสรุปจาก
สถานการณ์ปัญหาต่างๆ ท าให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะ
กระบวนกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในการคิด
วิ เคราะห์และการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง 
สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาจากสถานการณ์ได้ 
 8.2 จากการศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา เรื่อง เมทริกซ์ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน พบว่า 
นักศึกษามีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 3 โครงงาน คิดเป็น
ร้อยละ 50.67 และอยู่ในระดับดี จ านวน 3 โครงงาน คิด
เป็นร้อยละ 50.67 ภาพรวมค่าเฉลี่ยรวมความสามารถใน
การเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เท่ากับ 3.58 ซึ่งอยู่ใน
ระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ 

เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพราะการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นท าให้
นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ใน  
เรื่องเมทริกซ์ กับสถานการณ์ปัญหาที่สนใจ โดยการสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และแปล
ความหมายค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เป็น
ค าตอบของสถานการณ์ที่สนใจได้ถูกต้อง  พร้อมทั้ง
สามารถออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นช้ินงานจากการท า
โครงงานคณิตศาสตร์แสดงความเช่ือมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์กับสถานการณ์ที่สนใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(2546) ให้ความเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
สืบเสาะหาความรู้ ลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างดี ตามประเด็นที่สนใจด้วยการเช่ือมโยง
ทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ จากกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
ท าให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์ใน
ห้องเรียนกับการด าเนินชีวิตประจ าวันและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 8.3 จากการสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง  พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจซึ่งอยู่ในระดับมาก(X ̄=4.12, 
S.D=1.13)  และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางคือ 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ท าให้นักศึกษามี
ความมั่นใจและกล้าแสดงออก(X ̄=3.35, S.D=1.02) ทั้งนี้
เป็นเพราะในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนจะใช้
ค าถามในการกระตุ้นความสนใจของนักศึกษาเป็น
รายบุคคลซึ่งเป็นการถามแนวคิดของนักศึกษาในขณะนั้น 
ท าให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองชอบ ตาม
ความถนัดและสนใจได้ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.57 
คะแนน รองลงมาคือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานท าให้นักศึกษาเรียน เรื่องเมทริกซ์ ได้เข้าใจและสนใจ
เนื้อหานี้มากข้ึน มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 คะแนน 
ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รู้จักคิด
วิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ในลักษณะของการศึกษา 
ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ วิธีการและผลของงาน โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้น 
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แนะน าและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Cord (1999) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ผ่านการท าโครงงาน ที่มีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า การ
แก้ปัญหา การรวบรวมข้อมูล และการน าเสนอผลงาน โดย
มีครูท าหน้าที่เป็นผู้จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้  และ
สร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน และสอดคล้องกับแนวคิด
ของปรีชา  เนาว์เย็นผล  (2555)  กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรก
กิจกรรมการท าโครงงานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
ด้วยการแนะน าและให้นักเรียนได้ลงมือท าโครงงานที่มี
องค์ประกอบน้อยๆ ซึ่งสอดรับกับกิจกรรมการเรียน และ
การท าแบบฝึกหัดตามปกติของการจัดการเรียนรู้  แล้ว
ค่อยๆเพิ่มงานและองค์ประกอบการเขียนรายงานการ
จัดท าโครงงานให้มากขึ้นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
จนกระทั่งมีความสมบูรณ์ตามรูปแบบของการเขียน
รายงานการจัดท าโครงงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจสาระส าคัญของ
บทเรียนและการเช่ือมโยงความรู้ผ่านการท าโครงงาน ใน
ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้วิธีการท าโครงงานในลักษณะที่มี
ความเช่ือมโยงกับสาระในบทเรียนและครอบคลุมถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสาระคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน 

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานควรมี

การแนะน าให้นักศึกษาเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการสอน
ก่อน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จทางการ
เรียนสูงสุด 
 9.2 ในการน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรเลือกเนื้อหา
ให้เหมาะสมและปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
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บทคัดย่อ 
 การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุประสงค์  เพื่ อการพัฒนา 
ชุดทดลองและหาประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม
หุ่นยนต์  สถานีการอัดลูกปืน เพื่อพัฒนาสื่อส าหรับ 
การเรียนการสอนให้ทันสมัยที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี 
ในปัจจุบันตลอดจนสามารถกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้
ของนักศึกษา โดยเครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย ได้แก่ 
ชุ ด ท ด ล อ ง แ ละ เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ห าป ระ สิ ท ธิ ภ า พ 
ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความเหมาะสม ของชุดทดลอง 
โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5  ท่าน ตอบแบบ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ทั้งหมดจ านวน 
20 คน ผลการวิจัย พบว่า ชุดทดลองส าหรับ 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
ในการควบคุมหุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืนมีลักษณะ 
การท างานสอดคล้องกับการท างานของระบบงาน 
ในอุตสาหกรรม และการใช้ชุดทดลองที่พัฒนาขึ้นโดยผ่าน
การประเมินประสิทธิภาพจาก 5  ผู้เช่ียวชาญ ในระดับ  

ดีมาก ด้านการประเมินความพึงพอใจผ่านการประเมิน
จากนักศึกษาในระดับดีมาก และประสิทธิภาพของ 
ชุดทดลองที่สร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 82.78 /92.36  ซึ่งพบว่า

สูงกว่ากับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  80 /80  โดยภาพรวม
ถือว่าชุดทดลองที่พัฒนาขึ้น เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาระบบโรงงานอัตโนมัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ  : ชุดทดลอง, โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์, 
สถานีการอัดลูกปืน 

Abstract 
 The purposes of this research were:  to 
develop an experimental set, to find out the 
effectiveness of application of programmable 
logic controllers to control robots  ball bearing 
station, and to develop up-to-date teaching and 
learning materials that were in line with current 
technology as well as stimulate the learning 
process of students. The tools were used in the 
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research : experimental kits and tools were used 
to determine the effectiveness which consisted of 
evaluating the suitability of the experimental kit  
by 5 experts. The satisfaction questionnaire for 
the sample group was students enrolled in the 
factory automation course. They were 20 
Mechatronics and Robotics students at Samut 
Sakhon Technical College.  The assessment of 
the developing from 5 experts was in a very good 
level. The satisfaction assessment by students 
was in a very good level. The efficiency of the 
experimental set  was 82.78/92.36 which was 
found that higher than the standard set 80/80. 
The conclusion of this study that it  developed 
experimental set was suitable for effective using 
in the development of teaching and learning in 
the subject of factory automation. 

Keywords : Trial Set, Programmable Controller, 
Ball Bearing Station 

1. บทน า
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษามีความเจริญก้าวหน้า

และได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วการเรียนการสอนที่ใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีบทบาทส าคัญอย่างสูง 
ในสังคมการศึกษาทั้งในระบบการศึกษา และนอกระบบ
การศึกษา ทุกประเทศต่างก็มีการพัฒนาสื่อการศึกษาของ
ตนเองให้มีความหลากหลายและทันสมั ยอยู่ เสมอ 
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่งผลให้
ครูผู้สอนต้องผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถประยุกต์สื่อประเภทต่างๆ มาใช้ร่วมกันได้บนระบบ
คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างสื่อเหล่านี้  ได้แก่ เสียง วีดิทัศน์ 
กราฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ การน าสื่อเหล่านี้
มาใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิชา
ของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดีที่สุด ในการเรียนการสอนจะ

บรรลุ เป้ าหมายได้ อย่ างมี ประสิทธิภาพขึ้ นอยู่ กั บ
องค์ประกอบหลายประการ  
 การสอนในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
วิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นั้น ผู้สอนและผู้เรียน
จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน ทั้งนี้เพื่อผู้สอนจะได้สามารถรู้ได้
ว่าผู้ เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา มากน้อยเพียงใด
โดยเฉพาะรายวิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ สาขาวิชาเมค
คาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  จะเห็นได้จากการน ามา
ประยุกต์ใช้งานและการพัฒนามากขึ้น ทุกวันไม่ว่าจะ
เป็นงานอุตสาหกรรม งานธุรกิจ ในเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ของเล่น ด้วยเหตุนี้การจะน าเอาโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้งาน
นั้น ผู้สอนจึงควรจะต้องมีชุดทดลองใช้สอน เช่น ชุด
ทดลองของการประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ วิชาระบบโรงงาน
อัตโนมัติ รหัสวิชา 3127-2010 เป็นวิชาที่มีการจัด 
การเรียนการสอนในระดับนักศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปีที่  2 สาขาวิชา 
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
ซึ่งจากการศึกษาหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา ได้พบ
ปัญหาว่ามีการอธิบายไว้อย่างกว้างๆ  ว่า “เพื่อให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้านประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ วิชาระบบ
โรงงานอัตโนมัติได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งนักศึกษามี
ความสามารถน าเทคโนโลยีด้ านคอมพิวเตอร์ทั้ ง 
ด้าน hardware และsoftware”หลักส าคัญที่เด่นชัด
ของวิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ  คือการพัฒนาทาง 
ด้านการออกแบบวงจร (Hardware) และการพัฒนา
ทางด้านการเขียนโปรแกรม Software) ซึ่งไม่ได้บอก
รายละเอียดอื่นๆ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
     2.1 เพื่อพัฒนาชุดทดลองโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ ใ ช้งานหุ่นยนต์ 
สถานีการอัดลู กปืน  วิชาระบบโรงงานอัต โนมัติ 
ที่มีคุณภาพ 
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    2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม
หุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน วิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ
ที่พัฒนาขึ้น 

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 คุณภาพชุดทดลองโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ ใ ช้งานหุ่นยนต์ 
ส ถ านี ก า รอั ด ลู กปื น  พื้ น ฐ านจากก า รประ เ มิ น 
โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
    3.2 ชุดทดลองมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก าหนดไว ้80/80 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย
     การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการพัฒนา ชุดทดลองและ 
การหาประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้โปรแกรม 
เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ 
สถานีการอัดลู กปืน  วิชาระบบโรงงานอัต โนมัติ 
เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยได้แก่ ใบงาน แบบประเมิน
ความเหมาะสมของใบงานส าหรับ ผู้ เ ช่ียวชาญและ
แบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับ กลุ่มตัวอย่าง 
โดยด าเนินการดังนี ้

 4.1 แบบแผนการวิจัย 
 4.1.1 ศึกษาข้อมูลพร้อมจัดท าใบงาน ค้นคว้า

การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียด
ต่างๆ เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารที่เกี่ยวกับ 
การวิจัยแล้วรวบรวมความรู้ที่ ได้  จัดท า ใบงานขึ้น 
โดยเทคนิควิธีในการจัดท าใบงาน ต้องมีความละเอียด 
ชัดเจน เข้าใจง่ายต่อผู้ใช้หรือ ผู้ท าการศึกษา 

 4.1.2 ประเมินใบงานโดยผู้เช่ียวชาญ โดยใช้แบบ
ประเมินความเหมาะสมของใบงานการหาประสิทธิภาพ
การชุดทดลองของการประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน 
วิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ ที่จัดท าขึ้น โดยผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน จากผลการประเมินหากมีส่วนใดไม่
สมบูรณ์หรือ มีข้อผิดพลาดก็ท าการปรับปรุงแก้ ไข 

แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์และ
ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

 4.1.3 น าไปใช้กันนักศึกษากลุ่มทดลอง เพื่อใช้ชุด
ทดลองของการประยุกต์ ใ ช้ โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน 
วิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ จ านวน 20 คน  

 4.1.4 ห า ปร ะสิ ท ธิ ภ า พแ ละ ปร ะ เ มิ น จ า ก 
กลุ่มทดลอง แบบเจาะจง เป็นนักศึกษา ปวส. รายวิชาวิชา
ระบบโรงงานอัตโนมัติ จ านวน 20 คน  

 4.1.5 น าผลที่ได้จากการหาประสิทธิภาพและ 
ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจมาแปลผลและสรุปผล
และเมื่อท าการรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการน าไปใช้ 
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล (วัลลภ จันทร์ตระกูล, 2552)  

 4.2 ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          4.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร 
ใ น ก า ร วิ จั ย ไ ด้ แ ก่  นั ก ศึ ก ษ า  ป ว ส .  ส า ข า วิ ช า 
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
ที่ ล ง ท ะ เ บี ย น วิ ช า ร ะ บ บ โ ร ง ง า น อั ต โ น มั ติ 
รหัสวิชา 3127-2010 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 20 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบโรงงาน
อัตโนมัติ 
          4.2.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่  2 สาขาวิชา 
เ ม ค ค า ท ร อ นิ ก ส์ แ ล ะ หุ่ น ย น ต์  วิ ท ย า ลั ย เ ทค นิ ค 
สมุ ท รส าคร  ที่ เ รี ย น วิ ช า ระบบ โร ง งานอั ต โ นมั ติ 
รหัสรายวิชา 3127-2010 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 20 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบ
โรงงานอัตโนมัติ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster or Area Sampling) โดยใช้ห้องเรียน 
เป็นหน่วยในการสุ่ม  ซึ่ งมีการจัดห้องเรียนโดยคละ
ความสามารถของนักศึกษา 
          4.2.3 ตัวแปรที่ศึกษา คุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
ในการควบคุมหุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน วิชาระบบ
โรงงานอัตโนมัติ 
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4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
          4.2.1 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ออกแบบ
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ของการพัฒนาชุดทดลอง
และการหาประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้โปรแกรม 
เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุมหุ่นยนต์ 
วิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ  ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

 4.2.1.1 ชุดการทดลองประยุกต์ใช้โปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุมหุ่นยนต์ 
สถานีการอัดลูกปืน วิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ  โดยใช้
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC FX-5U) มาใช้
เป็น เครื่ องมื อในการวิจั ย  โดยใ ช้ควบคู่ กั บใบงาน 
การทดลอง โดยจะมีค าสั่งที่จะให้นักศึกษาได้ทดลองเขียน
ค าสั่งตามขั้นตอนที่ก าหนดจากนั้นเมื่อท าการประมวลผล
ผ่าน โดยไม่มีข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมก็จะ
น าไปเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ภาพที่ 1 การออกแบบชุดทดลองการประยุกต์ใช้
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม

หุ่นยนต์ สถานกีารอัดลูกปืน 

ภาพที่ 2 ชุดทดลองของการประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์  

สถานีการอัดลกูปืน 

ภาพที่ 3 ชุดควบคุมด้วย HMI สถานีการอัดลูกปนื 

4.2.1.2 สื่อการสอน PowerPoint ของ 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
ในการควบคุมหุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน 

4.2.1.3 ใบงาน ชุดทดลองของ 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
ในการควบคุมหุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน วิชาระบบ
โรงงานอัตโนมัติ 5 ใบงาน ได้แก่ ใบงานที่ 1 การเขียน
ค าสั่งรับค่า I/P จาก sensor ใบงานที่ 2 การเขียนค าสั่ง
ติดต่อ HMI และแสดงผล ใบงานที่ 3 การเขียนค าสั่ง
ควบคุม DC motor ใบงานที่ 4 การเขียนค าสั่งควบคุม 
stepping motor ใบงานที่ 5 การเขียนค าสั่งควบคุม
หุ่นยนต์  

4.2.1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ซึ่งเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 

4.2.1.5 แบบประเมินคุณภาพของ 
ชุดทดลองของการประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน 
วิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ  

4.2.1.6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนปฏิบัติ 
     4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   ขั้นตอนการทดลองใช้
ชุดทดลองกับกลุ่มทดลองจ านวน 20 คน ผู้วิจัยวางแผน
และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
          4.3.1 ก าหนดเป้าหมายการเรียนการสอน 
หมายถึง ความต้องการต้องการที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติได้
เมื่อผ่านกระบวนการเรียนการสอน  
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          4.3.2 ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
โดยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนั้นวิเคราะห์จาก เป้าหมาย
การเรียนการสอน และเนื้อหาและชุดทดลองของ 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
ในการควบคุมหุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน วิชาระบบ
โรงงานอัตโนมัติ ที่ในกระบวนการเรียนการสอน 
          4.3.3 ออกข้อสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน 
วิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังบทเรียน และใบงานทดลอง
ที่ ใ ช้ ชุ ด ทด ลอ ง ขอ งก า ร โ ป ร แ ก ร ม เ ม เ บิ ล ล อจิ ก
คอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน 
วิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ โดยวัดตามวัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 
          4.3.4 น าชุดทดลองของการประยุกต์ใช้โปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุมหุ่นยนต์ 
สถานีการอัดลูกปืน วิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ  ใบงาน 
ชุ ดทดลอ ง  และแ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท า ง 
การเรียนส่งมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ 
          4.3.5 หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยดูคะแนน 
ที่รวบรวมได้จากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบหลั งบทเรี ยนจากใบงานทดลองที่ ใ ช้ 
ชุดทดลองของการประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน 
วิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ  ประกอบไปด้วย 5 ใบงาน
ได้แก่ ใบงานที่ 1 การเขียนค าสั่งรับค่า I/P จาก sensor 
ใบงานที่  2 การเขียนค าสั่งติดต่อ HMI และแสดงผล 
ใบงานท่ี 3 การเขยีนค าสั่งควบคุม DC motor ใบงานที่ 4 
การเขียนค าสั่งควบคุม stepping motor ใบงานที่ 5 
การเขียนค าสั่งควบคุมหุ่นยนต์  
          4.3.6 หาประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม
หุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน วิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ  

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล
วิธีการด าเนินการวิจัยเริ่มจากท าการทดสอบ

ตารางที ่1 แสดงแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group 
Pretest-Posttest Design 

กลุ่ม  ทดสอบก่อน เรียนด้วยชุดทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

กลุ่มทดลอง   T1   ̅  T2 

      การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน T1=กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนท่ีจะท าการเรียนด้วยชุดทดลอง, X=ให้ผู้เรียนได้เรียน
จากชุดทดลองในแต่ละใบทดลองพร้อมท าแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้หลัง, จบการเรียนทดลองในใบงานนั้น
หลังจากผู้เรียนท าการเรียนทดลองครบทุกใบงานแล้ว 
ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลัง 
การเรียนทดลอง, T2=โดยใช้แบบทดสอบรวมวัดผล 
ชุดเดียวกับการวัดผลก่อนเรียน โดยเว้นระยะท าการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนใบงานรวม ในการนี้ผู้ประเมิน 
คือผู้วิจัยน าผลการทดลองมาวิเคราะห์ตามวิธีการสถิติ 
เพื่อหาประสิทธิภาพชุดทดลองที่สร้างขึ้น 

6. ผลการวิจัย
การพัฒนาชุดทดลองและการหาประสิทธิภาพของ

การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
ในการควบคุมหุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน วิชาระบบ
โรงงานอัตโนมัติ  ได้ผ่านการประเมินจากผู้เ ช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน และประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษา
จ านวน 30 คน จากนั้นไปหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง
ที่สร้างขึ้น น าเสนอได้ดังนแผนภูมิหรือตารางประกอบด้วย
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจผลการวิจัยได้ง่ายขึ้น    

6.1 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
          งานวิจัยครั้งนี้ใช้แบบประเมินความเหมาะสมของ
ชุ ด ท ด ล อ ง เ รื่ อ ง ก า ร พั ฒ น า ชุ ด ท ด ล อ ง แ ล ะ 
การหาประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิล
ล อ จิ ก ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม หุ่ น ย น ต์ 
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สถานี ก ารอั ดลู กปื น  วิ ช า ระบบโร งงานอั ต โนมั ติ 
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านโดยให้คะแนน 5 ระดับ 

ตารางที ่2 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านชุดทดลอง 
และการหาประสิทธิภาพของการประยุกต์ 
ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
ในการควบคุมหุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน 
วิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ 

ข้อที ่รายการประเมิน  ̅   S.D    ระดับคุณภาพ 

1  มีขนาดและน้ าหนักท่ี 
   สามารถเคลื่อนที่ได้โดยผู้ใช้  4.50    0.53     มากที่สุด 
2  วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรง  
   คงทนต่อการใช้งาน           4.80    0.42     มากที่สุด 
3  การจัดวางต าแหน่งอุปกรณ์ 
   สามารถท าการทดสอบได้ 
   สะดวก                          4.40    0.52       มาก 
4  รูปร่าง และสีก่อให้เกิดแรง 
    จูงใจในการเรียน              4.30   0.67       มาก 
5 มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
   หาซื้อวัสดุง่าย                    4.60   0.52   มากที่สุด 
6 ความสะดวกในการใช้ 
   ประกอบการเรียนการสอน     4.50    0.53  มากที่สุด 
7 มีความปลอดภัยในการท างาน 4.80    0.42   มากที่สุด 
8 ง่ายจ่อการบ ารุงรักษาและ 
   ซ่อมแซม                         4.60    0.52   มากที่สุด 
9 สามารถน าไปใช้ในการเรียน 
   การสอน                          4.80    0.42   มากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ยรวม   4.50    0.50      มาก 

 จากตารางที่ 2 ผลจากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 10 คน ซึ่ งแสดงเป็นค่า เฉลี่ยการประเมิน 
ด้านการออกแบบโดยมีค าถาม 9 ข้อ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 
4.30-4.80 ซึ่ งสามารถแปลผลการประเมินคุณภาพ 
ได้ ระดับมากที่สุดและค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.50 

แปลผลได้ว่าคุณภาพโดยรวมด้านการออกแบบอยู่ 
ในเกณฑ์ระดับมาก 

ตารางที ่3 ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึก ด้านใบงาน 

ข้อที ่ รายการประเมิน   ̅  S.D   ระดับคุณภาพ 

10 มีความสอดคล้องกับวัตถุ 
   ประสงค์ที่ตั้งไว้             4.90      0.32     มากที่สุด 
11 มีล าดับขั้นตอนการปฏิบัติ 
   งานถูกต้องตามคู่มือและ 
   อุปกรณ์           4.70       0.48   มากที่สุด 
12 การจัดวางรูปภาพ ภาษา 
   และตัวอักษรเป็นระเบียบ 
   และเข้าใจง่าย         4.50     0.53       มาก 
13 มีการก าหนดกิจกรรมก่อ 

 ให้เกิดทักษะพิสัยตรงตาม 
 มาตรฐาน            4.80    0.42     มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม        4.7    0.44      มากที่สุด 

 จากตารางที่  3 ผลประ เมิ นพบว่ าด้ าน ใบงาน 
โดยมี ค า ถาม  4  ข้ อมี ค่ า เ ฉลี่ ย ร ะหว่ า ง  4.50-4.90 
ซึ่งสามารถแปลผลได้ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับถึงมากที่สุด 
และค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.70 สามารถแปลผลได้ว่า
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 
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ตารางที ่4 ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึก ด้านใบเนื้อหา 

ข้อที ่ รายการประเมิน    ̅  S.D    ระดับคุณภาพ 

14  เนื้อหามีความสอดคล้อง 
  กับวัตถุประสงค์   4.80      0.42     มากที่สุด 

11 ใช้ภาษาถูกต้องและ 
  เข้าใจง่าย   4.60       0.52   มากที่สุด 

12 เรียงล าดับจากง่ายไปหา 
    ยาก มีความละเอียดและ 

 ชัดเจน   4.60       0.52    มากที่สุด 
13 มีการก าหนดกิจกรรม 

 ก่อให้เกิดทักษะพิสัย 
 สอดตล้องกับทฤษฎี 
 กับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง     4.50       0.53      มาก 

  ค่าเฉลี่ยรวม        4.60      0.50    มากที่สุด 

      จากตารางที่  4 ผลประเมินพบว่าด้ าน เนื้ อหา 
โดยมีค าถาม  4  ข้ อมี ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง  4.50-4.80 
ซึ่งสามารถแปลผลได้ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับถึงมากที่สุด 
โดยค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.60 สามารถแปลผลได้ว่า
คุณภาพด้านนี้อยูใ่นเกณฑ์ระดับมากที่สุด 

 6.2 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง 
ชุดทดลอง การหาค่าประสิทธิภาพของชุดทดลอง 
โดยการน าใบงานที่ออกแบบพร้อมชุดทดลองน าไปใช้ 
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน จากนั้นน าคะแนนของ 
ใบงานมาท าการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดทดลอง 
โดยพิ จ ารณาจากผลสั มฤทธิ์  ทา งการ เ รี ยนของ 
กลุ่มตัวอย่างซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 4 
และ 5 

ตารางที ่5 ผลความก้าวหน้าทางการเรียน 
จากใบงานชุดลอง (E1) 

ใบงาน   ∑x  ̅   S.D  E1 

ใบงาน เรื่องที ่1 129    8.06      1.12  80.25 
ใบงาน เรื่องที ่2 130    8.25      1.14  81.25 
ใบงาน เรื่องที ่3 132    8.26      1.45  82.55 
ใบงาน เรื่องที ่4 133    8.35      1.08  83.34 

 ค่าเฉลี่ย            82.78 

 จากตารางที่ 5 ผลปรากฏว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 
20 คน ท าใบงานทั้ง 4 เรื่องได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 
82.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 

ตารางที ่6 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากใบงาน 
ชุดทดลอง (E1) 

ใบงาน   ∑x  ̅  S.D  E2 

ใบงาน เรื่องที ่5 135      9.34     0.98       92.36 

 จากตารางที่ 6 ผลปรากฏว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
ทั้ง 20 คน ท าใบงานเรื่องที่ 5 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 
92.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 จากตารางที่ 
4 และ  5 ส รุ ปผลการการพัฒนา ชุดทดลองและ 
การหาประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ สถานีการอัด
ลูกปืน วิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปีที่  2 สาขาวิชา 
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
ในการควบคุมการท างานของกระบวนการการควบคุม
หุ่นยนต์ ด้วยการกระบวนการของออกแบบชุดการทดลอง 
ป ร า ก ฏ ว่ า ชุ ด จ า ล อ งที่ ส ร้ า ง ขึ้ น มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
82.78 / 92.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
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6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
           ผู้ วิ จั ย ได้ น า ชุดทดลองที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปใ ช้กั บ 
กลุ่มตัวอย่างในประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิชาระบบโรงงาน
อัตโนมัติ  รหัสวิชา 3127-2010 ที่ลงทะเบียนเรียนใน 
ภาคเรียนที่  2/2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
จ านวน 20 คน ซึ่งหลังจากการเรียนการสอนด้วย 
ชุดทดลองพบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นและ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อชุดทดลองอยู่ในระดับดี
มาก 

ตารางที ่7 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

ข้อที ่รายการประเมิน  ̅     S.D  ระดับคุณภาพ 

1 มีความเหมาะสมกับระดับ 
   ผู้เรียน                4.34   0.47    มาก 
2 ผลลัพธ์มีความถูกต้อง        4.55   0.50    มากที่สุด 
3 ใช้งานง่ายและสะดวก        4.50   0.47    มากที่สุด 
4 เหมาะสมกับเนื้อหาและ 
   วัตถุประสงค์การสอน         4.65   0.37   มากที่สุด 
5 สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน 
   เกิดการเรียนรู้ 5.00   0.00   มากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ยรวม  4.67   0.65   มากที่สุด 

     จากตารางที่ 7 ผลประเมินพบว่าความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อชุดทดลองของการประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ สถานีการอัด
ลูกปืน วิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ  มีค่าคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ  ̅=4.67 และ S.D=0.65 มีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด 

7. สรุปผลการวิจัย
จากการพัฒนา ชุดทดลองของการประยุ กต์ ใ ช้

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม
หุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน วิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ  
   ผ ลกา ร วิ จั ย ห าคุณภาพของ ชุดทดลอง  พบว่ า 
โดยภาพรวมของชุดทดลองที่สร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ 
ใ น เ ก ณ ฑ์ ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด  แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม 
ด้านการออกแบบมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ส าหรับ
ผลกา รหาประสิ ทธิ ภ าพของ ชุดทดลองฯ  พบว่ า 
มีประสิทธิภาพ ของกระบวนการและประสิทธิภาพ 
มีผลลัพธ์มากว่าเกณฑ์ 80/80 ผลการวิจัย  การพัฒนา 
ชุดทดลองและการหาประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม
หุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน วิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ 
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ช้ันปี ที่  2 สาขาวิ ช า เมคคาทรอนิ กส์ และหุ่ นยนต์  
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ในการควบคุมการท างานของ
กระบวนการการควบคุมหุ่นยนต์ ด้วยการกระบวนการ
ของออกแบบชุดการทดลอง ปรากฏว่าชุดจ าลองที่ 
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.78 / 92.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะ

          8.1.1 ชุดประลองที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการสอนได้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  รายวิชาตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยรู้ จั กควบคุ มนั กศึ กษาให้ปฏิบั ติ ง านทดลองมี 
การอธิบายใบงาน และการใช้ชุดทดลองก่อนที่จะให้
นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน ใบเนื้อหา และให้ความรู้ 
ข้อควรระวัง และความปลอดภัยของการใช้ชุดทดลอง
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม
หุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน  
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          8.1.2 ในการปฏิบัติการทดลองตามใบงานเพื่อ
ได้ผลการทดลองที่ดีควรใช้ชุดทดลอง 3 คน ต่อชุด 
การทดลอง 

  8.2 ข้อเสนอแนะจากวิจัยในการพัฒนา 
          8.2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย เพื่ อส ร้ า งและ 
หาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติวิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ 
ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ FX-5U ที่ได้รับ
ความนิยมในขณะนี ้
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การศึกษาการใช้กรวดแทนหินในงานคอนกรีต 
Study of the Use of Gravel Instead of Stone in Concrete Work 

ทะยาน จงณรงค์ชัย1* ฑิพากร ทรงตระกูล2 
Tayan Jongnarongchai1* Tipakorn Songtrakool2 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเ ชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติด้านก าลังและการสกึกร่อน
ของคอนกรีตระหว่างคอนกรีตที่ใช้กรวดเป็นมวลรวมหยาบ
เปรียบเทียบกับคอนกรีตที่ ใ ช้หินเป็นมวลรวมหยาบ 
ท าการศึกษาจากแท่งตัวอย่าง ACI 207 5R-89 ก าหนด 
Treatment ไว้ 3 ส่วน โดยควบคุมปริมาณเถ้าลอยที่ใช้ 
ในส่วนผสมมีสัดส่วนร้อยละ 20, 30 และ 50 ของน้ าหนัก
เ ถ้ า ล อยและซี เ มนต์  ผ ลกา รวิ จั ย โ ดยการทดสอบ 
พบว่า อัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสานของคอนกรีตที่กรวด 
มีอัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสานต่ ากว่าส่วนผสมที่ใช้หิน 
เมื่อส่วนของวัสดุประสานมีปริมาณเถ้าลอยมากกว่า 40 % 
ของวัสดุประสานผลการทดสอบความหนาแน่นคอนกรีต 
พบว่า ความหนาแน่นของชุดทดสอบที่ใช้กรวดมีค่าน้อยกว่า
ชุดทดสอบที่ใช้หิน ผลการทดสอบก าลังของแท่งตัวอย่าง 
พบว่า คอนกรีตที่ใช้กรวดและหินได้ค่าก าลังอยู่ในเกณฑ์สูง 
เมื่อชุดส่วนผสมทั้งสองมีเถ้าลอย อยู่ที่ปริมาณ 40 % 
ของวัสดุประสานเหมือนกันและก าลังอัดของชุดทดสอบที่ใช้
กรวดมีค่าอยู่ระหว่าง 0.85-0.95 เท่าของก าลังอัดของชุด
ทดสอบที่ใช้หิน สรุปได้ว่าอัตราส่วนของน้ ามีอิทธิพลต่อ 
การจับยึดตัวของซีเมนต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค าส าคัญ : กรวด, หิน, คอนกรีต 

Abstract 
This research aims to study and compare the 

strength and corrosion properties of concrete 
between coarse aggregate concrete compared 
with Coarse aggregate concrete was studied from 
ACI 207 5R-89 sample bars. The fly ash content of 
the mixture was 20%, 30%, and 50 percent of the 
fly ash and cement weight. The water-to-binder 
ratio of gravel concrete was lower than that of 
stone-based concrete. When the binder part 
contains more than 40% fly ash content of the 
binder The results of the concrete density test 
showed that the density of the gravel test set was 
less than that of the stone test set. The strength 
test results of the sample bars showed that the 
concrete using gravel and stone had high strength 
values. When both combinations contain fly ash It 
was at 40% of the same binder and the 
compressive strength of the gravel test set was 
between 0.85-0.95 times the compressive strength 
of the stone test set. 

Keyword : Gravel, Stone, Concrete 
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1.  บทน า
ปัญหาหนึ่ ง ในงานก่อสร้ า ง เขตชนบทที่ ห่ า ง ไกล

คือ การขนส่งวัสดุก่อสร้างเนื่องมาจากสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานยังมีความไม่สมบูรณ์มากนัก ท าให้การล าเลียง
หรือการขนส่งวัสดุ เข้า ไปในงานก่อสร้างเป็นไปด้วย 
ในความ ไม่ ส ะด วก  อี กประการหนึ่ ง คื อแหล่ ง วั ส ดุ 
ที่จะน ามาใช้ในงานก่อสร้างมีระยะทางไกล ระยะทาง 
ที่ห่างไกลจากแหล่งผลิต ท าให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่ง
และสูญเสียเวลามากขึ้น สามในสี่ของงานคอนกรีตจะเป็น
ปริมาณของมวลรวม ซึ่งวัสดุที่น ามาใช้ท าเป็นมวลรวม 
ก็มักจะเป็นหินและทราย และกว่าครึ่งของปริมาณเนื้อ
คอนกรีตจะเป็นวัสดุมวลรวมหยาบ อันได้แก่ หิน กว่า 50 ปี
ที่ผ่านมากรวดได้ถูกน ามาใช้เป็นมวลรวมหยาบระยะหลังได้
มีการน าหินโม่ มาใช้ในงานก่อสร้างแทนกรวด ในปัจจุบัน
การน าเอากรวดมาใช้ในงานคอนกรีตมีน้อยมาก แหล่งของ
กรวดมักอยู่กระจายเกือบทั่วไปตามแหล่งน้ าหรือบริเวณ 
ที่เคยเป็นแหล่งน้ ามาก่อนและเป็นวัสดุท้องถิ่นที่หาได้ง่าย 
โดยการน ากรวดจากแหล่งแล้วมาท าการร่อนคัดแยกขนาด
พร้อมที่จะใช้งานได้แล้ว ซึ่งจะแตกต่างจากการผลิตหินโม่ 
ที่ต้องท าการเอาหินจากแหล่งภูเขาด้วยการระเบิด จากนั้น
จะน ามาเข้าเครื่องบดย่อยหิน และแยกขนาดด้วยการร่อน
ผ่านตะแกรงคัดขนาด ซึ่งก่อให้เกินมลภาวะที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมสูงและรุนแรงกว่าการผลิตกรวด เหตุผลที่ เลือก
ศึกษาถึงความสามารถของกรวดที่จะน าไปใช้ในงาน
คอนกรีต เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการ
ก่อสร้างได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของวัสดุที่มีต้นทุนการผลิตต่ า 
ในเชิงเศรษฐกิจ มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพและ
ความสามารถของวัสดุ ในปัจจุบันคอนกรีต ได้เข้ามีบทบาท
ในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการน าคอนกรีตปกติทั่วไป 
ตรงที่คอนกรีต มีส่วนผสมที่มีความข้นตัวสูง เพื่อให้มี 
ความเหมาะสมกับการท างานในภาคสนาม คอนกรีตสด
จะต้องมีสถานะท่ีสามารถรองรับน้ าหนักเครื่องมือเครื่องจักร

ที่น ามาใ ช้เกลี่ยและบดอัดได้  เพื่อวัตถุประสงค์ ที่จะ 
ท าให้คอนกรีตที่ผ่านการบดอัดมีความแน่นเพียงพอ 

2.  วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อศึกษาหาปริมาณน้ าในส่วนผสมของคอนกรีต

ที่ ใ ช้ ก ร ว ด เ ป็ น ม ว ล ร ว ม ห ย า บ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ 
หินท่ีค่า Workability เดียวกัน 

2.2  เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติทางด้านก าลังอัดของ
คอนกรีตที่ใช้กรวดเปรียบเทียบกับหิน 

2.3  เพื่อศึกษาความหนาแน่นของเถ้าลอยผสมกับ 
วัสดุประสาน 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
3.1 การเตรียมวัสดุ

3.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 
3.1.2 มวลรวมละเอียด ทรายหยาบที่มีขนาดเล็ก

กว่า 4.5 มม. หรือผ่านตะแกรงเบอร์ 4 แต่ไม่โตกว่า 
0.07 มม. 

3.1.3 เถ้าลอยลิกไนต์ (Fly Ash) จากโรงไฟฟ้า 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3.1.4 มวลรวมหยาบ หินโม่ ขนาดใหญ่สุด ¾ นิ้ว 
3.1.5 กรวดแม่น้ า ขนาดใหญ่สุด ¾  นิ้ว 
3.1.6 น้ าผสมคอนกรีต เป็นน้ าสะอาด ปราศจาก

กรด ด่าง น้ ามันและอินทรีย์สารต่าง ๆ ในปริมาณที่จะเป็น
อันตรายต่อคอนกรีต

3.2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยโดยมีคุณสมบัติของ 
วัสดุเบื้องต้นของวัสดุ 

3.2.1 การทดสอบของวัสดุ 
1) ทดสอบหาค่าความถ่วงจ าเพาะของ

ปูนซีเมนต์และเถ้าลอยตามมาตรฐาน ASTM C 311-98b 
ของเถ้าลอย โดยใช้ขวด Le- Chateller และน้ ามันก๊าด 
ซึ่งได้ค่าความถ่วงจ าเพาะของปูนซีเมนต์ 3.15 
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 2) วิ เคราะห์ขนาดคละหิน ทราย และ 
กรวด ตามมาตรฐาน ASTM C 136-96a 

 3) ทดสอบหาค่าความถ่วงจ าเพาะของ 
ทรายหยาบ ตามมาตรฐาน ASTM C 128-97 และ 
ค่าความถ่วงจ าเพาะของทราย 2.59 ปริมาณความช้ืน  
1.5 % 

 4) ทดสอบหาค่าความถ่วงจ าเพาะของหินโม่
และกรวด ตามมาตรฐาน ASTM C 127-88 และ 
ค่าความถ่วงจ าเพาะของหิน 2.69 ส่วนค่าความถ่วงจ าเพาะ
ของกรวด 2.57 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าที่ได้จากการออกแบบส่วนผสม 

 

 ปริมาณที่ใช ้

รายละเอียด C20 C30 C50 G20 G30 G40 

W / (C + 
Fa) 

0.65 0.60 0.50 0.65 0.60 0.50 

ปูนซีเมนต์ 168 152.9 118.8 159.9 152.9 126 

เถ้าลอย 41.99 65.54 118.8 39.97 65.53 126 

ท ร า ย 
(ความชื้น 
1.5%) 

820.2 820.2 820.2 820.2 820.2 820.2 

หิน 1237 1237 1237 - - - 

กรวด - - - 1182 1182 1182 

น้ า 152.5 149.50 140.4 152.5 149.50 140.4 

 
3.3 ความข้นเหลวและความหนาแน่นของคอนกรีต 

(มาตรฐาน ASTM C143) 
3.3 .1 การทดสอบหาค่ าความข้นเหลว 

(Consistency)  จากการออกแบบส่วนผสม ดั งแสดง 
ในตารางที่ 1 ท าการปรับส่วนผสมเนื่องจากความช้ืนและ
ผสมด้วยโม้ผสมคอนกรีต จากนั้นจะน าคอนกรีตที่ ได้ 
ไ ป ท ด ส อ บ ห า ค่ า ค ว า ม ข้ น เ ห ล ว (Consistency)  

ซึ่งให้ค่า Vebe Consistency Time จุดประสงค์ก็เพื่อเป็น 
การหาปริมาณน้ าในส่วนผสม ที่เหมาะสมกับความสามารถ
ในการท างาน (Workability)  โดยการจับเวลาค่าของ  
Vebe Time ด้วยเครื่องมือ Vibrating Taber ความถี ่
การสั่นสะเทือน 3600 ± 100 รอบต่อนาที ค่า Amplitude 
0.5 ± 0.08 มม. ส่วน Mold เหล็กหล่อส าหรับบรรจุ
คอนกรีตที่มีปริมาตร 9.05  ลิตร  น้ าหนักกด 50 ปอนด์  
มีแผ่นพลาสติกใสพร้อมแกนเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง  
22.9 ซ ม .  แ ล ะ ห นา  1.27 ซม .  โ ด ย จ ะ ท า 
การหาค่า vebe Time ที่ 20 ± 5 วินาที  ล าดับการทดสอบ
มีดังนี ้

 1)  ท าความสะอาดด้านในของภาชนะ  
ก่อนเริ่มการทดลอง โดยเครื่องมือจะวางอยู่ในแนวระดับราบ
และควรจะเป็นพื้นแข็ง ไม่มีแรงสั่นสะเทือนจากภายนอกมา
รบกวน 

  2) ภาชนะบรรจุจะต้องยืดให้แน่นกับโต๊ะ
ด้วยสลักเกลียวไม่น้อยกว่า 2 ตัว 

  3)  ใส่ คอนกรี ตสดในภาชนะบรรจุคื อ 
โรยคอนกรีตจนเต็มช้ันเดียว โดยให้อยู่ในสภาพหลวมๆ 
ปาดหน้าให้เรียบเสมอขอบปากภาชนะ 

  4)  น าอุ ปกรณ์ที่ เ ป็ นแผ่ นพล าสติ ก ใ ส  
พร้อมแกนเหล็กที่ใส่น้ าหนัก 50 ปอนด์ วางลงบนคอนกรีต 
ที่จะท าการทดสอบ 

  5) เปิดเครื่อง Vibrating Taber จับเวลา
และสังเกตความช้ืนที่จับตัวหน้าแผ่นพลาสติกจนเต็มหน้า 
จึงหยุดจับเวลา ค่าของเวลาที่ได้ คือ Vebe Time  
ตามที่ก าหนด 

3.4.2 การทดสอบหาค่าความหนาแน่นของคอนกรีต 
(Density) หลังจากได้ค่าของ Vebe Time ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดจะท าการหาค่าความหนาแน่น (Vebe Density) 
ของคอนกรีตสดต่อเนื่ องตามขบวนการและขั้นตอน 
การทดสอบ ซึ้งจะเป็นการท าให้ส่วนผสมของคอนกรีตสด
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ประสานกันและมีความแน่นสม่ าเสมอ โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1) น าเอาน้ าหนักกด ที่วางบนแผ่นพลาสติก
ออก 

2) เปิดเครื่อง Vibrating Table ให้สั่นต่อไป
จนครบ 2 นาที เมื่อครบแล้วปิดเครื่อง 

3) ยกอุปกรณ์แกนเหล็กที่มีแผ่นพลาสติกใส
ออกจากภาชนะ แล้วท าการปาดคอนกรีตที่ไม่เรียบออกจาก
ขอบภาชนะ จากนั้นน าภาชนะไปช่ังและจดบันทึกค่าน้ าหนัก
ที่ได้ 

4) เทน้ าล งในภาชนะจนเต็ ม  น าแผ่น
พลาสติกปิดทับขอบภาชนะเพื่อให้น้ าส่วนเกินไหลออก 

5) น าภาชนะที่มีน้ าเต็มไปช่ังน้ าหนักและ
ค านวณหาค่าความหนาแน่น จากสมการที่ 3.1 

ความหนาแน่น (D) = M/V สมการที่ 3.1 
โดย D  =  ความหนาแน่น, kg / m3 

M  =  มวลของคอนกรีต, kg 
V  =  ปริมาตรของคอนกรีต, kg 

3.4 การทดสอบคอนกรีตจากแท่งตัวอย่าง 
เพื่อให้การศึกษานี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 

คือการเปรียบเทียบความแข็งแรงที่ให้หินเป็นมวลรวมหยาบ 
กับ ที่ใช้กรวดเป็นมวลรวมหยาบ โดยจะท าการศึกษา 
โดยการทดสอบก าลังรับแรงอัด (Compressive Strength) 
คอน ก รี ต จ า กแ ท่ ง ตั ว อ ย่ า ง  เ พื่ อ เ ป็ นก า ร ทด ส อบ 
หาค่าความแข็งแรงของคอนกรีตในการรับแรงอัดของ
คอนกรีต โดยใช้เครื่องมือทดสอบก าลังอัด Universal 
Testing Machine จากแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 cm สูง 20 cm ที่อายุของคอนกรีต
ตัวอย่างที่ 7, 14 และ 30 วัน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) น าแท่งตัวอย่างมาว่างให้ตรงต าแหน่งกึ่งกลาง
ของแท่นทดสอบ โดย ให้ แกนอยู่ ในแนวศูนย์ กลา ง 
ของแท่นกด 

2) เปิ ด เครื่ อ งทดสอบ โดยในการทดสอบนี้
จ ะ ค ว บ คุ ม แ ร ง ที่ ก ด ใ ห้ มี อั ต ร า ส ม่ า เ ส ม อ จ า ก นั้ น 
ท าการปรับแท่นหัวกดลงให้สัมผัสกับแท่นตัวอย่าง เมื่อ
เรียบร้อยแล้วให้เริ่มกดน้ าหนักจนก้อนตัวอย่างถูกอัดแตก 
บันทึกค่าน้ าหนักที่ได้ น าค่าน้ าหนักกดและพื้นที่หน้าตัดมา
ค านวณหาค่าก าลังอัดประลัย 

3) ค านวณค่าก าลังอัดประลัย (kg/cm2)

4.  ผลการวิจัย
จากการทดสอบความข้นเหลวเพื่อหาปริมาณน้ า

ในส่วนผม ทั้ งจากชุดทดสอบที่ ใ ช้หินและกรวดเป็น 
มวลรวมหยาบ ที่ได้จากส่วนผสม ดังแสดงในตารางที่ 1 
ได้ท าการทดสอบชุดส่วนผสมจนได้ค่าของปริมาณน้ าที่ท าให้
ค อ น ก รี ต มี คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ตั้ ง ไ ว้ 
ให้มีค่า Vebe Time อยู่ในเกณฑ์ 20 + 5 วินาที 
ผลการทดสอบได้แสดงค่าของอัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสาน
ที่ใช้ในแต่ละส่วนผสม ได้น ามาสร้างเป็นตารางสรุป แสดง 
ค่าของ Vebe Time อัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสานและ 
ค่าความหนาแน่นของคอนกรีตบดอัดชุดทดสอบที่ใช่หินเป็น
ส่วนผสม 

ตารางที่  2 แสดงค่า Vebe Time (sec) และ 
Density (kg/m3) ชุดทดสอบที่ใช้หิน 

หิน C20 C30 C50 
w/(c+Fa) 0.65 0.65 0.60 0.60 0.50 0.50 
Vebe Time(sec) 21 19 20 21 20 19 
ค่าเฉลี่ยvebe Time 20 20.5 19.5 
Density(kg/m3) 2,424 2,418 2,419 2,424 2,420 2,418 
ค่าเฉลี่ย Density 2,428 2,422 2,419 
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ตารางที่ 3 แสดงค่า Vebe Time (sec) และ 
Density (kg/m3) ชุดทดสอบที่ใช้กรวด

กรวด G20 G30 G50 
w/(c+Fa) 0.65 0.65 0.60 0.60 0.50 0.50 
Vebe Time(sec) 18 19 19 20 19 20 
ค่าเฉลี่ยvebe Time 18.5 19.5 19.5 
Density(kg/m3) 2,385 2,390 2,388 2,395 2,383 2,389 
ค่าเฉลี่ย Density 2,390 2,392 2,386 

ตารางที่ 4 แสดงค่าก าลังรับแรงอัดของชุดทดสอบทั้งหมด 

ก าลังอัด (kg/cm2) 
อ า ยุ
(วัน) 

C20 C30 C50 G20 G30 G50 

7 215.17 217.84 210.96 200.53 198.14 201.50 
14 275.61 266.97 246.44 260.98 242.33 240.98 
30 299.65 295.17 284.80 275.41 270.11 262.93 

ตารางที่  5 แสดงค่ า เปรี ยบ เทียบก าลั งอัดระหว่ า ง 
   ชุดทดสอบกรวดและหิน (kg/cm2) 

รายการ W/(C+Fa) อายุแท่งตัวอย่าง (วัน) 
ชุดทดสอบ 7 14 30 
C30 0.60 217.84 266.97 295.17 
G30 0.60 198.14 242.33 270.11 
G30/C30 0.86 0.91 0.94 

5. สรุปผลการวิจัย
5.1 ค่าของ Vebe Time ของชุดทดสอบ
ค่าของ Vebe Time คือค่าท่ีบอกถึงสถานะของคอนกรีต

บดอัดให้คอนกรีตมี Workadility ที่เหมาะสมกับการท างาน
ที่ต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องจักรกลงานดินในการท างาน 
เช่น รถเกลี่ยจะน ามาเกลี่ยคอนกรีต และรถบดอัดจะน ามา
บดอัดคอนกรีตให้คอนกรีตมีความหนาแน่นตามที่ต้องการ 
สภาพของคอนกรีตบดอัดจะต้องมีสถานะที่สามารถรองรับ
น้ าหนักของเครื่องจักรกลและยังต้องมีความเหมาะสม 
เมื่อถูกบดอัดแล้วจะต้องมีความหนาแน่นของเนื้อคอนกรีต

เพียงพอเมื่อน าค่าของ Vebe Time ที่ได้จากตารางที่ 2 
และตารางที่ 3 มาสร้างเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของ 
Vebe Time ในแต่ละ ชุดทดสอบ ดังแสดงในภาพที่ 1 
เมื่อพิจารณาถึงค่าของ Vebe Time ทั้งชุดส่วนผสมทั้ง 
ชุดทดสอบที่ใช้หินและชุดทดสอบที่ใช้กรวด ต่างก็มีค่าของ 
Vebe Time อยู่ในเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้แต่แรกคือ 20 + 5 
วินาที ทุกชุดทดสอบ 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงค่าของ Vebe Time และปริมาณทรายต่อ
วัสดุประสาน 

5.2 ค่าของความหนาแน่นของชุดทดสอบ 
เมื่อได้ส่วนผสมที่มีคา่ Vebe Time ในเกณฑ์ก าหนดแล้ว 

จากนั้นจะน าส่วนผสมคอนกรีตไปหาความหนาแน่นของ
คอนกรีตบดอัดต่อไป จากการทดสอบความหนาแน่นเฉลี่ย
ของชุดทดสอบที่ใช้หินเป็นมวลรวมหยาบจากตารางที่ 4-1 
ชุด C20 C30  และ C50 มีค่าความหนาแน่นเฉลี่เท่ากับ 
2,428 2,422 และ 2,419 kg/m3 ตามล าดับ และค่าของ
ความหนาแน่นเฉลี่ยของชุดทดสอบที่ใช้กรวดเป็นมวลรวม
หยาบ จากตารางที่ 4-2 ชุด G20 G30 และ G50 
มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 2,390 2,392 และ 
2,386 kg/m3 ตามล าดับซึ่งเห็นได้ว่าความหนาแน่น ของ 
ชุดทดสอบที่ใช้หินมีค่าความหนาแน่นที่มากกว่าชุดทดสอบ 
ที่ใช้กรวดและเมื่อน าค่าความหนาแน่นของกรีตบดอัดและ 
ชุดทดสอบที่ได้มาสร้างเส้นกราฟ 
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20 30 50 

หิน 
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ภาพที่ 2 แสดงค่าของความหนาแน่นและปริมาณ
เถ้าลอยต่อวัสดุประสาน 

ภาพที่ 2 แสดงถึงเส้นกราฟแท่งของความหนาแน่นของ
คอนกรีตบดอัดแต่ละชุดทดสอบที่ใช้หินและกรวด เส้นกราฟ
แท่งของชุดทดสอบที่ใช้หินมีเส้นกราฟที่อยู่สูงกว่าเส้นกราฟ
ของชุดทดสอบที่ใช้กรวด ซึ่งแสดงถึงความหนาแน่นของ 
ชุดทดสอบที่ ใ ช้หินมีค่าสู งกว่าค่าความหนาแน่นของ 
ชุ ด ทด สอ บที่ ใ ช้ ก ร วด  อั น มี ส า เ หตุ ม า จ า กค่ า ข อ ง 
ความถ่วงจ าเพาะของหินที่มีค่า 2.69 มากกว่ากรวดที่มี 
ค่า 2.57 

5.3 ค่าก าลังรับแรงอัดของชุดทดสอบทั้งหมด 
ก าลังอักของคอนกรีตสามารถพัฒนาขึ้นได้สูงและ

รวดเร็วในช่วง 1-14 วันแรกและหลังจาก 30 วันขึ้นไป  
อัตราการเพิ่มก าลังรับแรงอัดจะลดลง เนื่องจากปฏิกิริยา 
ไฮเดรช่ันที่เกิดจากปูนซีเมนต์กับน้ าในช่วงแรกปฏิกิริยา 
ช่วงสองจะเกิดปฏิกิริยาปอรซโซลานระหว่างเถ้าลอยกับ
สารละลายด่างเกิดขึ้นและเป็นไปอย่างช้าๆ 

5.4 ค่าเปรียบเทียบก าลังอัดระหว่างชุดทดสอบกรวด
และหิน (kg/cm2) 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงเส้นกราฟเปรียบเทียบก าลังรับแรงอัด
ชุด C30 และ G30 

จากภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่าเส้นกราฟของชุดทดสอบที่ใช้
กรวด ชุด G30 เปรียบเทียบกับชุดทดสอบที่ใช้หิน ชุด C30 
จากภาพแสดงให้เห็นถึงแนวเส้นกราฟของชุดทดสอบที่ใช้
กรวดอยู่ต่ ากว่าชุดที่ใช้หิน อธิบายได้ว่าของก าลังรับแรงอัด
ของชุดทดสอบที่ใช้กรวดมีค่าก าลังอัดน้อยกว่าชุดทดสอบ 
ที่ใช้หิน เมื่อคิดเป็นค่าเปรียบเทียบก าลังอัดเฉลี่ยของชุด
ทดสอบที่ใ ช้กรวดจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.85 -0.95 
เท่าของชุดทดสอบที่ใช้หิน เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผล
กระทบที่ท าให้ค่าเปรียบเทียบก าลังอัดชุดทดสอบที่ใช้กรวด
ให้ต่ ากว่าชุดทดสอบที่ใช้หิน ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อก าลัง
อัดของคอนกรีตชุดที่ใช้กรวดมีค่าที่ต่ ากว่าชุดที่ใช้หินเป็นผล
มาจากสาเหตุของการสึกหรอของวัสดุจากการทดสอบ 
การสึกหรอ Abrasion Test โดยวิธี Los-Angeles 
ซึ่ งผลค่ าการสึกหรอของหินมีค่าอยู่ที่ ร้อยละ 24.84 
ส่วนค่าการสึกหรอของกรวดมีค่าอยู่ที่ ร้อยละ 29.41 ส่งผล
ท าให้ค่าก าลังอัดชุดทดสอบที่ใช้กรวดให้ค่าก าลังอัดต่ ากว่า 
ชุดทดสอบที่ใช้หิน 

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการน าเอากรวดมาใช้ในงานคอนกรีตบด

อัดโดยท าการศึกษาจากการเปรียบเทียบกับคอนกรีตบดอัด
ที่ ใ ช้ หิ น เ ป็ น ม วล ร วม ต า มวั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ ไ ด้ ตั้ ง ไ ว้ 
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เพื่อหาปริมาณน้ าในส่วนผสมและเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทางด้านก าลังของคอนกรีต ผลจากการศึกษาพอสรุปได้ดังนี้ 

1) ความหนาแน่น จากการทดสอบหาค่าความหนาแน่น
ของคอนกรีตบดอัด ตามมาตรฐานASTM C 1170-91  
จากเครื่องมือ Vibrating Table ผลที่ได้คือ ความหนาแน่น
คอนกรีตมีค่า Vebe Time ที่ 20+/-5 วินาที ผลที่ได้  
ความหนาแน่นของคอนกรีตบดอัดของชุดทดสอบที่ใช้หิน
และชุดทดสอบที่ ใ ช้กรวดมีค่าอยู่ ในเกณฑ์สู งค่าเฉลี่ย 
ความหนาแน่ นของคอนกรี ต ชุดทดสอบที่ ใ ช้ ก ร วด  
จะมีความหนาแน่นเฉลี่ยน้อยกว่าชุดทดสอบที่ใช้หิน 

2) อัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสาน จากการออกแบบ
ส่วนผสมและน าส่วนผสมไปทดสอบหาค่า Workability  
จากเครื่องทดสอบ Vibrating  Table ที่ท าให้ส่วนผสม
คอนกรีตมีค่า Vebe Time ที่  20+/-5 วินาที ผลที่ได้  
คือ ในชุดส่วนผสมที่ใช้กรวดจะมีค่าอัตราส่วนน้ าต่อวัสดุ
ประสานสูงกว่าชุดทดสอบหินเมื่อมีปริมาณของเถ้าลอยต่ า
กว่า  20 % ของวัสดุประสานและเมื่อส่วนผสมมีปริมาณ 
ของเถ้าลอยในส่วนผสมมากกว่า 40 % ของวัสดุประสาน 
จะมีอัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสานจะต่ ากว่าชุดทดสอบหิน 

3 )  คุ ณ ส ม บั ติ ด้ า น ก า ลั ง ข อ ง ค อ น ก รี ต บ ด อั ด   
ผลการทดสอบก าลังอัดของแท่งตัวอย่างพบว่า คอนกรีต  
ที่ใช้กรวดและใช้หิน ชุดส่วนผสมที่ท าให้ค่าก าลังอยู่ในเกณฑ์
สูงทั้งก าลังอัดและก าลังดึงอยู่ในชุดส่วนผสมที่มีปริมาณ 
เถ้าลอยอยู่ที่ 40 % ของวัสดุประสานทั้งคู่ โดยที่ก าลัง 
อัดเฉลี่ยโดยรวมของชุดทดสอบที่ใช้กรวด มีก าลังอัดเฉลี่ยต่ า
กว่าก าลังอัดเฉลี่ยของชุดทดสอบที่ใช้หิน มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.85-0.95 เท่าของชุดทดสอบที่ใช้หิน 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติด้านอื่นๆ ของคอนกรีตบดอัดเช่น ก าลังรับแรงดึง
และแรงเฉือนของกรีตบดอัดว่ามีความแตกต่างกันมากน้อย
เพียงใด 

7.2 การศึกษาโดยการน าเอากรวดที่มีการปรับปรุง
คุณภาพของผิววัสดุของกรวด  เช่น น าเอากรวดมาท าผิว 
ให้หยาบโดยการโม่ผิว  แล้วน ามาศึกษาถึงคุณสมบัติทาง 
ด้านก าลังว่ามีความแตกต่างในลักษณะที่รับก าลังได้ดีขึ้น
หรือไม่ 

7.3 การศึกษาถึงคุณสมบัติของความทนทานในด้านต่าง 
ๆ เช่น การทนทานต่อสภาวะการกัดเซาะของน้ าหรือ 
การขัดสีที่เกิดจากยานพาหนะในกรณีที่ท าเป็นผิวถนน 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
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ราชนครินทร์. 
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การออกแบบและสร้างโปรแกรมประมาณการซ่อมท่อประปา 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

Development of a Pipe Repair Estimate Program for the Provincial Waterworks 
Authority,  Ban Mi Branch, Ban Mi District, Lopburi Province 

วิรัตน์ พานทอง1* พนา จันทร์ศิริ2 
Wirut Panthong1 * Pana Jansiri2 

*1 2 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี 05000 
*1 2 Department of Construction, Lopburi Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 2 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 0) ออกแบบโปรแกรม
ประมาณการซ่อมท่อประปา 2) สร้างโปรแกรมประมาณ 
การซ่อมท่อประปา 3) ประเมินหาความพึงพอใจการใช้งาน
โปรแกรมประมาณการซ่อมท่อประปา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
พนั ก งานการประปาส่ วนภู มิ ภ าค  จ านวน  20  คน 
เลือกอย่างง่าย แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ไ ด้ แ ก่  โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ม า ณ ก า ร ซ่ อ ม ท่ อ ป ร ะ ป า 
แบบสอบความความพึงพอใจการใช้งานโปรแกรมประมาณ
การซ่อมประปาที่มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ 0.99 ผลการวิจัย 
พบว่า ด้านการออกแบบ ผู้วิจัยเน้นฟัง ก์ช่ันการใช้งาน 
ก า ร พก พ า  แ ล ะ ต้ อ ง ใ ห้ ค่ า ก า ร ค า น ว ณ ที่ แ ม่ น ย า 
ส่วนการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมประมาณการซ่อม 
ท่อประปาโดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า ใช้งานง่าย ให้ความเที่ยงตรง 
เเม่นย าในการก าหนดรายการซ่อมสู ง  พกพาสะดวก 
น้ าหนัก เบา แข็ งแรง และมีปลอดภัยในการท างาน 
ส่วนด้านความพึงพอใจการใช้งานโปรแกรมประมาณ 

การซ่อมประปาโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( ̅= 4.31 ; 
SD = 0.16) เนื่องจากผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและ 
สร้ างโปรแกรมอย่ างละเอียดถี่ถ้ วนเพื่อ ให้พร้อมต่อ 

การใช้งาน ประกอบกับการมีคู่มือเพื่ออธิบายความเข้าใจใน
การใช้งาน  

ค าส าคัญ : โปรแกรม, ประมาณการ, ซ่อมท่อประปา 

Abstract 
The objectives of this research were to : 

1) design a plumbing repair estimating software,
2) to create the plumbing repair estimation
software, and 3) evaluate the users’ satisfaction 
towards the plumbing repair estimating software. 
The samples of this research were 20 officers of 
the Provincial Waterworks Authority. 

The results showed that the overall 

satisfaction was at a high level ( X = 4.31) with a
standard deviation (S.D. = 0.16).  

Keyword : Program, Estimate, Pipe repair 

OE026 

465



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. บทน า
การประมาณราคา เป็นการค านวณหาปริมาณวัสดุ 

ค่าแรงและค่าด าเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริง
มากที่สุด ในการแยกรายการวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเครื่องมือ
เครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยมีผลกับ
ตัวแปรตามในด้านระยะเวลาของการท างาน  ดั งนั้น 
การประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริง แต่อาจใกล้เคียงกับ
ราคาจริง ซึ่งไม่ควรจะผิดพลาดไปจากราคาที่แท้จริงเกิน
กว่า 10 %  การประมาณราคา เป็นงานท่ีเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลปะ ผู้ประมาณราคาต้องมีความรู้ทางวิชาการ ความรู้
ทางด้านการผลิต หรือการก่อสร้างเกี่ยวกับงานที่ท า 
การประมาณราคา ความรู้ทางด้านวัสดุ และมาตรฐานของ
วัสดุแต่ละประเภท ความรู้ทางด้านสถิติ ฯลฯ ในโครงการ
ขนาดใหญ่ ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่บริเวณก่อสร้าง และ
บริเวณที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร 
และแรงงาน กฎระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ 

การประมาณราคางานซ่อมท่อและติดตั้งระบบประปา 
เป็นการคิดประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับในด้านงานซ่อม
ท่อประปา เพื่อน าไปใช้ส าหรับหน่วยงานการประปา 
ส่วนภูมิภาค โดยการคิดประมาณราคางานซ่อมท่อประปา 
ในยุคสมัยอดีตในการจัดท าราคาเกี่ยวกับการประมาณราคา
ซ่อมท่อประปานั้นได้มีการค านวณราคาโดยการค านวณแบบ
มือและเครื่องคิดเลขท าให้การท างานในสมัยก่อนนั้นล่าช้า
และมีความผิดพลาดสูงท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
และผู้ค านวณราคาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม 
การประมาณราคางานซ่อมประปา โดยการใช้ตาราง
โ ป ร แ ก ร ม  MS-Excel 2 0 0 0  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 
ด้านคอมพิวเตอร์  เข้ามาช่วยในการพัฒนาโปรแกรม 
การประมาณราคางานซ่อมท่อประปา เพื่อลดความผิดพลาด
ในการจัดท าประมาณราคางานซ่อมท่อประปา และแม่นย า
รวดเร็วขึ้นสามารถใช้งานได้ง่ายตามความทันสมัยของ
เทคโนโลยี  

2. วัตถุประสงค์
2.0  เพื่อออกแบบโปรแกรมประมาณการซ่อมท่อประปา
2.2  เพื่อสร้างโปรแกรมประมาณการซ่อมท่อประปา
2.3  เพื่อประเมินหาความพึงพอใจ การใช้งานโปรแกรม

ประมาณการซ่อมท่อประปา 

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.0  โปรแกรมประมาณการซ่อมท่อประปา 

สามารถใช้ในการประมาณการได้จริง  
3.2  โปรแกรมประมาณการซ่อมท่อประปา ได้รับ

ความพึงพอใจอย่างมากจากกลุ่มตัวอย่าง 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office

Excel 2010 โดย โปรแกรม Microsoft Excel 
เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่อยู่ในชุด Microsoft Office มีจุดเด่น 
ในด้านการค านวณเกี่ยวกับตัวเลข โดยการท างานของ
โปรแกรมจะใช้ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวตั้ง 
(Column) เป็นหลัก ซึ่งเรียกโปรแกรมในลักษณะนี้ว่า 
ตารางท าการ (Spread Sheet)  เพื่อน ามาสร้างตาราง
ค านวณประมาณราคา   งานซ่อมท่อประปาของการประปา 
ส่วนประกอบกับการศึกษาขั้นตอนวิธีการคิดค านวณราคา 
และรู ปแบบของ เอกสารที่ น ามา ใ ช้ เป็ นแบบฟอร์ ม 
ในการท างาน 
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ภาพที่ 1 ภาพแผนผังการด าเนินการวิจัย 

4.0 การออกแบบและสร้างโปรแกรม 
4.0.0 ออกแบบและสร้างโปรแกรมประมาณ 

ก า ร ซ่ อ ม ท่ อ ป ร ะ ป า  ก า ร ป ร ะ ป า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค 
โดยการสร้างแผนผังใช้ผังมโนทัศน์ เพื่อช่วยในการออกแบบ
การเช่ือมโยงข้อมูลของแต่ละแผ่นงาน 

4.0.2 ท าการสร้างปุ่มเครื่องมือทางลัด ในการใช้งาน
ในแต่ละแผ่นงานที่สร้ างไว้และปรับต่าง เพิ่มสีสันให้ 
มีความสวยงาม 

4.0.3 ท าการสร้างสูตรค านวณ และใส่การเช่ือมโยง
ข้อมูลในแต่ละแผ่นงาน โดยการใช้ค าสั่ง VLOOKUP 
ในการค้นหาข้อมูลในแต่และแผ่นที่ตั้งไว้ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 

4.0.4 ท าการสร้างปุ่มทางลัดในการเรียกใช้แผนที่
จากเว็บไซตข์องหน่วยงาน 

4.0.5 ท าการสร้างปุ่มทางลัดในการพิมพ์เอกสารไป
ยังเครื่องพิมพ์เอกสารแบบรวดเร็ว 

4.0.6 เมื่อท าการเขียนชุดโปรแกรมเสร็จแล้ว 
ขั้นต่อไปท าการทดสอบตัวโปรแกรม 

4.0.7 เมื่อท าการทดสอบตัวโปรแกรมแล้ว ไม่ท างาน
ตามเง่ือนไขให้ท าการปรับปรุงจนกว่าตัวโปรแกรมจะผ่าน
ตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ 

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4 .2 . 0  ประชากร  คื อ  พนั ก งานการประปา 

ส่วนภูมิภาค จ านวน 48 คน 
4.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ 

พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (งานบริการและควบคุมน้ า
สูญเสีย) มีจ านวนทั้งสิ้น 20 คน จ าแนกได้ 4 สาขา ดังนี้ 
สาขาลพบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี, สาขาบ้านหมี่ 
อ า เภอบ้านหมี่  จั งหวัดลพบุรี , สาขาชัยบาดาล 
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  และสาขาสิงห์บุรี 
อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 

4.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แ บ บ ส า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น จ า ก ป ร ะ ช า ก ร 

โดยแบ่งระดับความคิดเห็นในแบบส ารวจเป็น 5 ระดับ 
โดยใช้ค าถามเชิงรับ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า
ของลิเคิร์ท (Likert  Scale)

4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ศึกษาติดต่อประสานงานเพื่อท าการจัดเก็บข้อมูล 

ติดตามแบบสอบถามความพึงพอใจโปรแกรมประมาณ 
การซ่อมท่อประปา การประปาส่วนภูมิภาค ตามกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าหนดไว้ ด้วยตนเอง จ านวน 20 ชุด 
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5.  ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1    แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
                ระดับความพึงพอใจของโปรแกรมประมาณ 
  การงานซ่อมประปา การประปาส่วนภูมิภาค 
   ด้านการออกแบบ 

 
ด้านการออกแบบ  ̅ SD แปรผล 
0. โครงสร้างของโปรแกรม
เข้าใจง่าย 
2 .  มี ก า ร จั ด ว า ง ต า แ ห น่ ง
เครื่องมือการใช้งานท่ีเหมาะสม 
3. มีความสะดวกในการใช้งาน 
และไม่ซับซ้อน 
4. สีสันในการออกแบบมีความ
สวยงาม 
5. ความถูกต้องในการเช่ือมโยง
ข้อมูลของโปรแกรม 

4.00 
 
3.90 
 
3.80 
 
3.50 
 
3.95 

0.79 
 
0.78 
 
0.76 
 
0.68 
 
0.68 

มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.83 0.37 มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
ระดับความพึงพอใจของโปรแกรมประมาณ
การงานซ่อมท่อประปา  การประปาส่วน
ภูมิภาค ด้านการน าไปใช้ 

 

ด้านการน าไปใช้งาน  ̅ SD แปรผล 

0. มีความสะดวกต่อการใช้
งาน 
2 .  ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า ไ ฟล์
เอกสารท าได้ง่าย 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการ
ท างาน 
4. สามารถน าไฟล์เอกสาร
กลับมาแก้ไขได้ 
5. ช่วยเสริมสร้างความรู้ 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
งานอ่ืนๆ 
6. ขั้นตอนการท างานมี
ความเข้าใจง่าย 

4.80 
 

4.75 
 

4.90 
 

4.85 
 

4.85 

 
4.80 

0.41 
 

0.44 
 

0.30 
 

0.36 
 

0.36 

 
0.41 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

รวม 4.82 0.28 มากที่สุด 
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ตารางที่ 3   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
ระดับความพึงพอใจของโปรแกรมประมาณ
ก า ร ง า น ซ่ อ ม ท่ อ ป ร ะ ป า  ก า ร ป ร ะ ป า 
ส่วนภูมิภาค ด้านคู่มือการใช้งาน 

ด้านคู่มือการใช้งาน  ̅ SD แปรผล 

0 .  ข น า ด เ ล่ ม ข อ งคู่ มื อ
เหมาะสม กะทัดรัด 
2. สีและการออกแบบปก
ของคู่มือน่าสนใจ 
3. รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย
และสวยงาม 
4. เนื้อหาของคู่มืออ่านแล้ว
เข้าใจง่าย 

3.80 

3.75 

4.80 

4.75 

0.76 

0.63 

0.41 

0.44 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.27 0.24 มาก 

ตารางที่ 4  แสดงผลสรุปค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และระดับความพึงพอใจของ โปรแกรม
ประมาณการงานซ่อมท่อประปา การประปา
ส่วนภูมิภาค โดยรวม และรายด้าน 

ความพึงพอใจของโปรแกรม
ประมาณการงานซ่อมท่อ
ประปา 

 ̅ SD แปลผล 

1. ด้านการออกแบบ
2. ด้านการน าไปใช้งาน
3. ด้านคู่มือการใช้งาน

3.83 
4.82 
4.27 

0.37 
0.28 
0.24 

มาก 
มากที่สุด 
มาก 

รวม 4.31 0.16 มาก 

6. สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของโปรแกรมประมาณ

การงานซ่อมท่อประปาการประปาส่วนภูมิภาค พบว่า
โดยรวมรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.31 ; SD = 0.16) 
เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน ล าดับแรกคือ ด้านการน าไปใช้
งาน รองลงมาคือ ด้านคู่มือการใช้งาน และล าดับสุดท้าย 
คือ ด้านการออกแบบ โดยแต่ละด้านมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้  

0) ด้านการออกแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

( = 3.83 ; SD = 0.37) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงสร้างของโปรแกรม
เข้าใจง่าย รองลงมาคือ ความถูกต้องในการเช่ือมโยงข้อมูล
ของโปรแกรม และล าดับสุดท้ายคือ มีการจัดวางต าแหน่ง
เครื่องมือการใช้งานท่ีเหมาะสม 

2) ด้านการน าไปใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( = 4.82 ; SD = 0.28) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่าข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ช่วยลดระยะเวลา
ในการท างาน รองลงมาคือ สามารถน าไฟล์เอกสารกลับมา
แก้ไขได้, ช่วยเสริมสร้างความรู้ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในงาน
อื่นๆ และล าดับสุดท้ายคือ ขั้นตอนการท างานมีความเข้าใจ
ง่าย, มีความสะดวกต่อการใช้งาน 

3) ด้านคู่มือการใช้งาน งาน โดยรวมอยู่ ใน

ระดับมาก ( =4.27 ; SD = 0.24)   เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่าข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ รูปแบบตัวอักษร
อ่านง่าย และสวยงาม รองลงมาคือ เนื้อหาของคู่มืออ่านแล้ว
เข้าใจ ง่าย และล าดับสุดท้ายคือ ขนาดเล่มของคู่มือ
เหมาะสม กะทัดรัด 

7. อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมประมาณการซ่อมท่อประปา

การประปาส่วนภูมิภาคทางผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาโปรแกรม
ประมาณการซ่ อมท่ อประปา  การวิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ล 
ความพึงพอใจของโปรแกรมประมาณการงานซ่อมท่อประปา 
ก า รป ร ะป า ส่ ว นภู มิ ภ า ค พบ ว่ า  โ ด ย ร วมร า ยด้ า น 

X

X

X
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อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ล าดับแรก 
คือ ด้านการน าไปใช้งาน เมื่อพิจารณารายข้อด้าน 
การน าไปใช้งาน พบว่าข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุ ด 
คือ ช่วยลดระยะเวลาในการท างาน รองลงมาคือ ด้านคู่มือ 
การใช้งาน และล าดับสุดท้ายคือ ด้านการออกแบบ 
ซึ่งโปรแกรมประมาณการซ่อมท่อประปา การประปา 
ส่วนภูมิภาค ช่วยลดระยะเวลาในการท างานได้ดี สามารถน า
ไฟล์เอกสารกลับมาแก้ไขได้, มีขั้นตอนการท างานที่เข้าใจ
ง่าย มีความสะดวกต่อการใช้งาน และช่วยเสริมสร้างความรู้ 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ 

8. ข้อเสนอแนะ
8.0 ข้อเสนอแนะในครั้งนี้

8.0.0 ควรปรับแก้ด้านการออกแบบตัวโปรแกรม
 8.0.2 ควรปรับแก้ไขสีสันของแถบเครื่องมือทาง

ลัดให้มีความสวยงาม
8.0.3 ควรปรับแก้ไขขนาดตัวอักษรและรูปแบบ

ตัวอักษรให้มีสีสันสวยงาม

8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 8.2.0 ควรพัฒนาให้เป็นชุดโปรแกรมส าเร็จรูป 

หรือแอปพลิเคชัน่ 
 8.2.2 ควรพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบออนไลน์โดย

สามารถท างานแบบออนไลน์ได้ 
 8.2 .3 ควรพัฒนาให้สามารถใช้ร่วมกับงาน

ประเภทอ่ืนได้และน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับหน่วยงานอื่นๆ 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองการควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วย 
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ต 

Construction and Efficiency of an AC Servo Motor Controlled by 
Programmable Logic Controller Through the Profinet System 

Experimental Set 

ณรงค์ศักดิ์ แสงเงิน1* มรกต กองอินทร์2 ชุมพล เภาเสงี่ยมสุขขี3 ธนากร สงวนเนตร4 กิตชัย แซ่ตั้ง5

Narong Seanyean1* Morrakot Komgin2 Chumpol Pounsayeamsuk3 Tanakron Sayronnet4 
Kitichai Seatung5

*1  2 3 4 5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนคิสิงห์บุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
*1  2 3 4 5 Department of Electronics and Mechatronics, Singburi Technical College, Institute of Vocational 

Education: Central Region 2 

บทคัดย่อ 
 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองการควบคุม
เอซี เ ซอร์ โ วมอ เตอร์ ด้ ว ย โปรแกรม เม เบิ ล ลอจิ ก
คอนโทรลเลอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ต มีวัตถุประสงค์ 
1) ชุดประลองการควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วย
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ต 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีต่อชุดประลอง
การควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ตในรายวิชาโปรแกรม 
เ ม เ บิ ล ล อ จิ ก ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์ เ ก ณ ฑ์ ที่ ก า ห น ด 
คือ  E1/E2 = 75/75 3  ) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อชุดประลองการควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์
ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่านระบบ 
โปรฟิเน็ตกลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาระดับ
ประ กา ศนี ยบั ต ร วิ ช า ชีพ ช้ั นสู ง  ร ะดั บ ช้ั นปี ที่  1  
จ านวน 20 คน โดยวิธีการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive 
Sampling) การวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
ประเมินความสอดคล้องชุดประลองจากแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ นจากประชากร  ซึ่ ง เ ป็ นผู้ เ ช่ี ย วชาญ 
ทั้งหมด 5 คน ผลภาพรวมจากการประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อชุดประลองการควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วย

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ต 
อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ม า ก ที่ สุ ด ค่ า เ ฉ ลี่ ย  4.87  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยชุดประลองการควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วย
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ต

ที่ ส ร้ า งขึ้ น  มี ปร ะสิ ท ธิ ภ าพ เท่ า กั บ  87 .70 /80 .5 
 ซึ่ ง เ ป็ น ไ ปต า ม เ ก ณฑ์ ที่ ก า ห นด  คื อ  E1/E2 แล ะ 
การประเมินความความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อชุด
ป ร ะ ล อ งก า ร ค ว บ คุ ม เ อ ซี เ ซ อ ร์ โ ว ม อ เ ต อ ร์ ด้ ว ย 
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ต
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72  

ค าส าคัญ  : โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ , 
ชุดประลอง, เอซีเซอร์โวมอเตอร์, ระบบโปรฟิเน็ต 

Abstract 
  The construction and finding the efficiency of 
an AC servo motor control showdown with a 
programmable logic controller via a profinet. 
The purposes were: 1) programmable ac servo 
motor control showdown via profinet, 

OE027 
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2) learner's achievement in programmable ac
servo motor control showdown with 
programmable logic controller through profinet 
system in programmable Logic controller course, 
the specified criteria were E1/E2 = 75/75, and  
3) to study the students' satisfaction with the
programmable AC servo motor control test 
mable Logic controller via profinet. The 
experimental group was the 20 diploma 
students in the first year level by purposive 
sampling. The research was based on data 
analysis from the conformity assessment 
questionnaire, a demographic questionnaire 
from a total of 5 experts. By means of Purposive 
Sampling, the research was based on the 
analysis of data from the Competition 
Conformity Assessment Questionnaire from a 
population of 5 experts. Controlling an AC servo 
motor with a programmable logic controller via 
a profinet at the highest level, mean 4.87, 
standard deviation 0.35.  The achievement by ac 
servo motor control with programmable logic 
controller through built profile system. It has 
shown that the efficiency of 87.70/80.55, which 
was the specified criterion, E1/E2. The mean of 
the experimental group's satisfaction with the AC 
servo motor control test set using the 
programmable logic controller via profinet was 
4.43 standard deviation 0.72 

Keywords : programmable logic controller , 
equipment set , AC servo motor , profinet 

1. บทน า
     ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัด
รายวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ไว้ ใน
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขางาน 
เมคคาทรอนิกส์ ช้ันปีที่ ๑ โดยจัดการเรียนการสอนมี
จ านวนช่ัวโมง เรียน ๕ ช่ัวโมง ต่อ สัปดาห์ วิชานี้ประกอบ
ไปด้ ว ยกา รศึ กษา ในภาคทฤษฎี แล ะภาคปฏิ บั ติ 
โดยมี จุดมุ่งหมายรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับ
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณและกระบวนการท างาน 
การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เช่ือมต่อภายนอก ชุดค าสั่ง
และการเขียนโปรแกรมการวัดและทดสอบอุปกร์ควบคุม
ของระบบควบคุม และการประยุกต์ใช้งานของโปรแกรม 
เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
     แผนกวิชาอิ เล็กทรอนิกส์ และเมคคาทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ยังขาดสื่อที่จะใช้ ในการสอนใน
เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
ควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ต ผู้วิจัยได้ 
จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาชุดประลองคัดแยก
วัตถุชนิดต่างๆ แยกน าไปว่างในต าแหน่งที่ ต้องการ 
โดยใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ควบคุม
เอซีเซอร์โวมอเตอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ต มุ่งหวังเพื่อ
ต้องการแก้ไขปัญหาการขาด ชุดทดลอง และเป็นอุปกรณ์
ช่วยสอน (มนต์ชัย เทียนทอง,2530) ทั้งควบคู่กับรูปแบบ
การสอนโดยใช้ MIAP (ทักษพร เช้ือสา,2016) อันเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิชา
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ให้เป็น รูปธรรมมาก
ขึ้น  
    จาก เหตุ ผลดั งกล่ าวผู้ วิ จั ย ได้ คิ ด การสร้ า งและ 
หาประสิทธิภาพชุดประลองการควบคุม เอซี เซอร์ 
โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่าน
ระบบ โปรฟิเน็ต เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น มีความรู้และทักษะทันต่อเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1  เพื่อพัฒนาชุดประลองการควบคุมเอซีเซอร์

โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่าน
ระบบโปรฟิเน็ต หน่วยการเรียนรู้ เรื่องการประยุกต์ 
ใ ช้ โปรแกรมเม เบิ ล ลอจิกคอนโทรล เลอร์ ควบคุม
เอซีเซอร์โวมอเตอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ต 
     2.2  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มี
ต่อชุดประลองการควบคุมเอซี เซอร์ โวมอเตอร์ ด้วย
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ต
ในรายวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ เกณฑ์ 
ที่ก าหนด คือ  E1/E2 = 75/75   
      2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุด
ประลองการควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรม    
เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ต 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย

การสร ้างและหาประส ิทธ ิภาพช ุดประลองการควบค ุมเอซ ีเซอร ์โวมอเตอร ์ด ้
วยโปรแกรมเมเบ ิลลอจ ิกคอนโทรลเลอร ์ผ่านระบบโปรฟิเน็ต

ความสอดคล้อง องเนื อหา
และชุดประลอง

ผลสัมฤทธิ ทางเรียน ความพึงพอใจ

นัก ึก าระดับประกา นียบัตรวิชาชีพชั นสูง ระดับชั นที  1 จ านวน 20 คนโดยวิธีการ
เลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling)

ภาพที  1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย
4.1  ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษาและออกแบบ ชุดประลอง

โดยมีรายละเอียดดังภาพที่  2,3 ดังนี ้    

ภาพที  2 การออกแบบชุดประลอง 

ภาพที  3 ชุดประลองการควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ 

     4.2 ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์  ให้ได้หน่วยเรียน 
หัวเรื่องและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยมีรายละเอียด
ดังภาพท่ี 4 ดังนี ้
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 ึก าหลักการ ทฤ  ีเรื องที เกี ยว ้อง

ผู้เชี ยวชาญ
ตรวจสอบ

ปรับปรุงแก้ไ 

       

เริ มต้น

ผ่าน
ไม่ผ่าน

เ ียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ออกแบบและสร้างชุดทดลอง

สร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอน
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาคทฤ  ีและป ิบัติ

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจชุดทดลอง 

ผู้เชี ยวชาญ
ตรวจสอบ

ปรับปรุงแก้ไ 

ผ่าน
ไม่ผ่าน

น าแบบทดสอบไปทดลองใช้เพื อหาคุ ภาพ ้อสอบ

คัดเลือก ้อสอบที เหมาะสมตามจ านวนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ทดลองใช้งานกับนัก ึก ากลุ่มทดสอบเครื องมือวิจัย

ภาพที  4  ั นตอนการสร้างและการประเมินชุดประลอง
การควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ 

     4.3 ในขั้นด าเนินการทดลองเก็บข้อมูล โดยผู้สอน
รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง ซึ่งด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง   
One Group Pretest Posttest Design มีรูปแบบ
การศึกษา ดังนี ้

ตารางที  1 แบบแผนการทดลองแบบ Pretest Posttest 
Control Group Design 

กลุ่มทดลอง ทดสอบก่อนเรียน การทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
E1 T1 X T2 

5. ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการสร้าง และหาประสิทธิภาพชุด

ประลองการควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรม 
เม เบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ผ่ านระบบโปรฟิ เน็ ต           
ในรายวิชา  โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
ต า ม ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ช้ั น สู ง 
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี มีผลการวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อมูลตามล าดับ ดังนี ้

ตารางที  2 ผลการประเมินความสอดคล้องเนื้อหากับชุด 
ประลองจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน 

ประเภท   S.D ความคิดเห็นผู้เชี ยวชาญ 
ค ว า มส อดค ล้ อ ง
เ นื้ อ ห า กั บ ชุ ด
ประลอง 

4.87 0.35 เกณฑ์ดีมาก 

 จากตาราง 2 ผลการประเมินความสอดคล้อง  
Hardware  ด้ า น เ นื้ อ ห า  ด้ า น ก า ร ใ ช้ ง า น  แ ล ะ 
ด้านคุณลักษณะของสื่อ สื่ อเนื้อหา ด้านใบเนื้อหา 
แบบฝึกหัดผลสัมฤทธ์ิและใบงาน ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.87 

ตารางที  3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยชุดประลองการ 
ควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรม  
เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่านระบบ 
โปรฟิเน็ตเมื่อน าไปใช้จัดการเรียนการสอน 

รายการ จ า น ว น
คน 

ประสิทธิภาพชุดประลอง 
ระหว่างเรียน หลังเรียน 

กลุ่มทดลอง 20 81 78 

 จากตาราง 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชุดประลอง
การควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรม เมเบิลลอจิก
คอน โทร ล เ ลอร์ ผ่ า น ร ะ บบ โ ปร ฟิ เ น็ ต ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น
มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81/78 ซึ่ ง เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด คือ  75/75 
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ตารางที  4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดประลอง 
การควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรม 
เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่าน 
ระบบโปรฟิเน็ต 

ประเภท   S.D ความคิดเห็นกลุ่มทดลอง 
ค ว า มพึ ง พอ ใ จ
ของผู้เรียน 

4.43 0.72 พึงพอใจมาก 

จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
ชุดประลองการควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ผ่ านระบบโปรฟิ เน็ ต 
ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.43 จัดว่าอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก 

6. สรุปผลการวิจัย
ผลการประ เมินความสอดคล้อง   ชุดประลอง

การควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ต กับ  สื่อเนื้อหา 
ด้านใบเนื้อหา ใบงาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.87 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชุดประลองการควบคุม
เอซี เ ซอร์ โ วมอ เตอร์ ด้ ว ย โปรแกรม เม เบิ ล ลอจิ ก
คอนโทรล เลอร์ ผ่ าน ระบบ โปรฟิ เ น็ ต  ที่ ส ร้ า งขึ้ น 
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ท่ า กั บ  81/78 ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม 
เกณฑ์ที่ก าหนด คือ  75/75 
     ความพึ งพอใจของผู้ เ รี ยนที่ มี ต่ อ ชุดประลอง 
การควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ต ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.43 
จัดว่าอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากบรร 
ทัด 14 pt.) 
7.  ้อเสนอแนะ
     7.1  ควรใช้ตัวโปรแกรมเมเบิลลิจิกคอนโทรลเลอร์
ยี่ห้ออื่นๆ ที่หลากหลายและมีความแตกต่างออกไป 
จากเดิม 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการปลูกข้าวนาด ากับนาหว่าน 
 Comparative Analysis of the Cost of Planting Embroidering and Sowing Rice 

เบญจวรรณ เพชรสังหาร1* สิริรัฐ กิจชู2 ดวงจิตร์ กั้วศรี3 ชนาภา ภูนาแร่4 ปนัดดา ศรีวิไสย5 
Benchawan Phetsunghan1* Sirirat Kitchoo2 Duangjit Kursri  3 Chanapa Phunarae  4  Panada Sriwisai  5

1* 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบญัชี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
1* 2 3 4 5 Department of Accounting Technology, KalasinTechnical College, Institute of Vocational Education: 

Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาต้นทุนการเพาะปลูก
ข้าวนาด ากับนาหว่าน และวิเคราะห์เพื่อเปรียบต้นทุน 
การเพาะปลูกข้าวนาด ากับนาหว่านย้อนหลังข้อมูล 
ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 โดยก าหนดแนวทาง
สมมติฐานในการวิจัย คือ การเพาะปลูกข้าวนาด ากับ 
นาหว่านมีความแตกต่างกัน และต้นทุนการเพาะปลูกข้าว 
นาด า สู ง ก ว่ า ข้ า วน าหว่ า น  กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ไ ด้ แ ก่ 
นายทศพล นาทองดี ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย  ได้แก่ 
แบบฟอร์มต้นทุนการเพาะปลูกข้าวนาด ากับนาหว่าน 
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ อัตราร้อยละหรือเปอร์ เซ็นต์
ผลการวิจัยมี ดังนี้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน 
การปลูกข้าวทั้งปี ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนการเพาะปลูกข้าว 
พ.ศ. 2562 มีต้นทุนสูงที่สุด และต้นทุนข้าวนาด าสูงกว่า 
ข้าวนาหว่าน ร้อยละ 22.0 หรือประมาณ 70 บาท รองลงมา
ได้แก่ ต้นทุนการเพาะปลูกข้าว พ.ศ. 2560 และต้นทุน 
ข้าวนาด าสูงกว่าข้าวนาหว่าน ร้อยละ 68.0 หรือประมาณ 
210 บาท ต้นทุนการเพาะปลูกข้าว พ.ศ. 2561 มีต้นทุน
น้อยที่สุดและต้นทุนข้าวนาด าสูงกว่าข้าวนาหว่าน 
ร้อยละ 142.0 หรือประมาณ 420 บาท 

ค าส าคัญ : ข้าวนาด า, ข้าวนาหว่าน, ต้นทุน  

Abstract 
   The purposes of this research were to study 
the cost of the cultivation Lowland Rice and 
Paddy Sown Field and to compare the cost of 
cultivation of Lowland Rice and Paddy Sown 
Field for three years ago during 2017-2019. The 
hypothesis of this research were the cost of 
cultivation of Lowland Rice and Paddy Sown 
Field is different and the cost of cultivation of 
Lowland Rice is higher than the cost of 
cultivation of Paddy Sown Field. The sample for 
this research was Mr. Thosapol Nathongdee, Ban 
Nong Kham, Don Somboon Sub-district, Yang 
Talat District, Kalasin Province. The instruments 
used in the research was the cost of Lowland 
Rice and Paddy Sown Field form. The statistic 
used for data analysis was the percentage. The 
results of the research indicated that the 
comparative analysis of the cost of the 
cultivation for all 3 years, it was found that the 
cost of cultivation in 2019 was the highest cost. 
The cost of Lowland Rice was higher than the 
Paddy Sown Field was 0.22% or 70 baht. The 
second, the cost of the cultivation in 2017 The 
cost of the Lowland Rice was higher than the 
Paddy Sown Field was 0.68% or 210 baht and 
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the cultivation in 2018 was the lowest cost. The 
cost of Lowland Rice was higher than the Paddy 
Sown Field was 1.42% or 420 baht.  
 
Keywords : Lowland Rice, Paddy Sown Field, 
cost 
 
1. บทน า 
 ข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศไทยเกือบ 
ทุกพื้นที่ ในทุกภูมิภาคของประเทศปลูกข้ าวทั้ งสิ้ น  
ซึ่งรูปแบบการปลูกข้าวจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
ภูมิภาคความเหมาะสมทางด้านแรงงาน คน วัฒนธรรม 
ลักษณะภูมิอากาศ และปัจจัยอื่น ๆ ส าหรับวิธีการ 
ปลู กข้ า ว โดยทั่ ว ไปแบ่ ง ออก เป็ น  2 ลั กษณะ  คื อ  
การท านาด าและการท านาหว่าน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบริบทและ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนการท านา 
ทั้ง 2 ประเภท ว่ามีต้นทุนในการผลิตข้าวและ 
ให้ผลตอบแทนต่างกันมากน้อยเพียงใด 
  ดังนั้นกลุ่มของผู้จัดท าโครงการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ต้นทุนการปลูกข้าวนาด าและนาหว่าน ย้อนหลัง 3  ปี ของ
นายทศพล  นาทองดี ในแต่ละปีมีต้นทุนแตกต่างกันและ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการปลูกข้าวในอนาคต  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาต้นทุนการปลูกข้าวนาด ากับนาหว่าน 
 2.2 เพื่อวิ เคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนการปลูก 
ข้าวนาด ากับนาหว่านย้อนหลัง 
 
3.  สมมติฐานการศึกษา 
 3 . 1  ต้ นทุ นก า รปลู ก ข้ า วนาด า กั บนาหว่ า นมี 
ความแตกต่างกัน 
 3.2 ต้นทุนการปลูกข้ าวนาด าสู งกว่ าการปลูก 
ข้าวนาหว่าน  
 
 
 

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าวิจัย 
 4.1 ทราบถึงต้นทุนการปลูกข้าวนาด ากับนาหว่าน 
  2.4 ทราบถึงผลแตกต่างของต้นทุนการปลูกข้าวนาด า
กับนาหว่าน 
  
5. ขอบเขตการวิจัย 
 การจัดท าโครงการครั้ งนี้จะท าการศึกษาต้นทุน 
การปลูกข้าว ในหมู่บ้านหนองขาม ต าบลดอนสมบูรณ์ 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งการปลูกข้าวนาด า
กับนาหว่าน ปีการเพาะปลูก 2560 - 2562 
 
6.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 6.6  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  6 . 1 . 1   ป ร ะ ช า ก ร  บ้ า น ห น อ ง ข า ม  
ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  6.1.2   กลุ่มตัวอย่าง นายทศพล นาทองดี  
บ้านหนองขาม ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ ์
 6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบส ารวจ คือ แบบที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรง เช่น การสัมภาษณ์จาก 
ผู้ ให้ข้อมูล โดยตรง ณ สถานที่ที่ นัดหมายระหว่าง 
ผู้ให้ข้อมูลกับผู้เก็บรวบรวมข้อมูล หรือการสัมภาษณ์ 
 ข้อดีของการใช้แบบส ารวจ คือ การสร้างแบบส ารวจ
ท าได้ง่าย เสียเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลน้อย คุณภาพ
และความเช่ือถือของข้อมูลสูง เนื่องจากผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูลสามารถอธิบายเรื่องที่ผู้ ให้ข้อมูลไม่เข้าใจหรือ 
มีปัญหาในการตอบแบบส ารวจได้  และได้รับข้อมูล 
ที่ตอบกลับครบถ้วน 
 ข้อ เ สี ยของการ ใ ช้แบบส า รวจ  คื อ  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล สู ง แ ล ะ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล 
ขาดความเป็นอิสระในการตอบ 
    .1    ประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการท าโครงการ 
ค รั้ ง นี้  คื อ  แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ช นิ ด มี โ ค ร ง ส ร้ า ง  
โ ด ย ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ โ ด ย ต ร ง กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ท าให้ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 
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และลดปัญหาของการที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เข้าใจในค าถาม
บางประเด็นประเภทค าถามในแบบสัมภาษณ์ ประเภท
ค าถามปลายเปิดเป็นประเภทค าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการตอบ โดยการแบ่ง
สัมภาษณ์ออกเป็น 4  ส่วนดังนี้  

 ส่วนท่ี 1  ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพและอาชีพการเพาะปลูกข้าว  

 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับต้นทุนจาก 
การเพาะปลูกข้าวนาด ากับนาหว่านย้อนหลัง 3 ปี 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2562 

 ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับผลตอบแทนจาก
การปลูกข้าวนาด ากับหว่าน รวมถึงผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
จนถึงกระบวนการจัดจ าหน่าย 

 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง 
6.2.1 การสร้างเครื่องมือ 
แบบส ารวจ 

 การส ารวจ เป็นเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลงานวิจัยทุกประเภท ทุกสาขา แต่ที่นิยมคือ
ใช้กับการวิจัยเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์ เป็นการรวบรวม
ข้อมูลในลักษณะเผชิญหน้ากันระหว่างผู้สัมภาษณ์ และ
ผู้ ให้สัมภาษณ์ โดยผู้สัมภาษณ์ เป็นผู้ซักถาม และ 
ผู้ ใ ห้ สั ม ภ า ษณ์ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล  ห รื อต อบค า ถ า ม 
ของผู้สัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์มีทั้งแบบสมัภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง คือผู้ สัมภาษณ์ใ ช้ค าถามปลายเปิดเป็น 
ค าถามกว้าง ๆ ปรับเปลี่ยนได้ ให้ผู้ให้สัมภาษณ์แสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และแบบสัมภาษณ์แบบ 
มีโครงสร้าง ที่ผู้สัมภาษณ์ก าหนดประเด็นค าถาม หรือ
รายการค าถามเรียงล าดับไว้แล้วก่อนที่จะสัมภาษณ์ 
วิธีการสร้าง 

การสร้างแบบสัมภาษณ์มีขั้นตอนน้อยกว่ า
ประเภทอื่น ๆ เพราะมักเป็นค าถามกว้างๆให้ผู้ตอบตอบ
โดยอิ สระและ ได้ ข้ อมู ลที่ เ ป็นความจริ งมากที่ สุ ด 
ซึ่งมี 3 ขั้นตอนส าคัญ คือ 

 .1  ก า รศึ กษ าค้ นค ว้ า จ า ก ง าน วิ จั ย 
ที่เกี่ยวข้อง หนังสือ วารสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แหล่งข้อมูล

ออนไลน์ เพื่อให้ได้เนื้อหาค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ครบถ้วนตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ในงานวิจัย 
ที่ได้ตั้งไว้ 

2. จัดท าร่างแบบสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วย
ค าถามตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษาและการก าหนดรูปแบบ
ของค าถาม โดยผ่านผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการตั้ งค าถามที่ใ ช้ใน 
การสัมภาษณ์ดังกล่าว 

3. น าร่างแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านผูเ้ชี่ยวชาญ
ด้านต่างๆ แล้วมาด าเนินการปรังปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม 
เพื่อให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาในค าถาม ซึ่งจัดท าให้ได้
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์ผลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

6.2.2 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาการวิจัยได้เป็น
อย่างดี  จ า เป็นจะต้องมี  ขั้นตอนที่ เป็นระบบ 
ในการสร้างและพัฒนา โดยหลังจากสร้างเครื่องมือเสร็จ
แล้วจะต้องน าเครื่องมือไปทดลองใช้แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนีที่บ่งช้ีคุณภาพของเครื่องมือนั้น ๆ 
ว่าเป็นอย่างไร ที่เป็นขั้นตอน จากการพิจารณาของ
ผู้เช่ียวชาญในเรื่องต้นทุนการปลูกข้าวนาด ากับนาหว่าน 
โดยใ ช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดประสงค์ 

ในการสร้างเครื่องมือวิจัย มีองค์ประกอบที่ใช้ 
ในการสร้างเครื่องมือเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงดังนี้ 
มีกระบวนการสร้างที่ดี มีค าช้ีแจงชัดเจน มีโครงสร้าง 
การใช้ภาษาที่ง่าย ๆ ไม่ก ากวม 

6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ศึกษาท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 1 ราย

จ า ก ก า ร ท า โ ค ร ง ก า ร ภ า ค ส น า ม ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น 
การสุ่มตัวอย่างโดยการท าแบบสัมภาษณ์ ให้ผู้ตอบพร้อม
ทั้งอธิบายและให้ค าแนะน าในการตอบโดยให้ผู้ตอบ 
แบบสัมภาษณ์ ด้วยตนเองและรอรับเอกสารประกอบการ
สัมภาษณ์ ใช้เวลาภายใน 1 เดือน และน าข้อมูลดังกล่าว 
โครงการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปรายงานมาด าเนินการต่อไป 
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 6.4 การวิเคราะห์และการแปรผลข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการ ดังนี้ 

 6.4.1  ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ จะน ามาท า
การตรวจสอบถึงความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล 
ที่ ได้ รับกลับมาน ามาวิ เคราะห์ตามแต่ละส่วนของ 
แบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งการวิเคราะห์ดังนี้ 

 ส่วนที่   1  ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ช่ือ ที่อยู่ 
อายุ อาชีพ 

 ส่วนที่2   ค าถามเกี่ยวกับต้นทุนจากการปลูกข้าว  
นาด ากับนาหว่าน โดยมุ่งเน้นข้อมูลต้นทุนการผลิตจาก 
ข้อมูลที่ เกี่ยวกับต้นทุนการเพาะปลูกข้าวนาด ากับ 
ข้าวนาหว่าน 3 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2562 
ค่าเสื่อมราคา เครื่องมือและเครื่องใช้ในการเพาะปลูก 
โดยใช้วิธีการค านวณ ดังนี้ 
ค่าเสื่อมราคา = ราคาทุน – มูลค่าคงเหลือ 

 อายุการใช้ประโยชน์ (ปี) 
 ส่วนที่ 3   ค าถามเกี่ ยวกับผลตอบแทนจาก 

การปลูกข้าวนาด ากับนาหว่าน รวมถึงผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
จนถึงกระบวนการจัดจ าหน่าย วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ 
หาค่าเฉลี่ย ของผลตอบแทนต่อไร่ โดยการแสดงในรูปของ
ตารางและภาพประกอบวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส าหรับ
การค านวณผลตอบแทนต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลผลิตเฉลี่ย )กิโลกรัม/ไร่ = (ผลผลิต 
จ านวนพื้นที่เพาะปลูกข้าว / ท้ังหมด 

2. ราคาขายเฉลี่ย  )บาท /กิโลกรัม = (
ราคาขายทั้งหมด/ผลผลิตทั้งหมด  
3. รายได้ทั้งหมด )บาท  = (ผลผลิตเฉลี่ย 

 ×ราคาขายเฉลี่ย  
4. ก าไร  )ขาดทุน (สุทธิ    =รายได้ทั้งหมด 

– ต้นทุนรวม
 ส่วนที่ 4   ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง  วิเคราะห์โดย

สถิติเชิงพรรณนา 
6.5 สถิติที่ใช้ในการท าโครงการ 

 อัตราร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  (Percentage or 
Percent) 

     อัตราร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ (Percentage or 
Percent) คือ สัดส่วน เมื่อเทียบต่อ 100 การค านวณ 
ก็ท าได้ โดยเอา 100 ไปคูณสัดส่วนที่ต้องการหาผลลัพธ์ 
ก็จะออกมาเป็นร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ 

 สูตร   P    =   f1 × 
  N 

 เมื่อ  P   แทน   ค่าร้อยละ 
       F   แทนความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

 N   แทน   จ านวนความถี่ท้ังหมด 

7. ผลการวิจัย
7.6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกษตรผู้ตอบแบบสอบถาม ช่ือ นายทศพล  นาทองดี 

เพศ ชาย  อายุ 50 ปี อาชีพ เกษตรกรระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย เกิดวันที่ 24 กันยายน 2514 
วันที่ขึ้นทะเบียน 1 กรกฎาคม 2552 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 5 
ห มู่ ที่  1 1  บ้ า น ห น อ ง ข า ม ต า บ ล ด อ น ส ม บู ร ณ์ 
อ า เ ภ อ ย า ง ต ล า ด  จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ์  4 6 1 2 0 
เ ล ขประจ า ตั วปร ะชาชน  3 -4607 -00408 -53 -4 
เ ลขรหั สประจ า บ้ า น  4607 -028837 -8  สถานที่ 
ขึ้นทะเบียนเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขท่ีสมุด 56104930624 
 ส าหรับกระบวนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์  ส่วนใหญ่มีขั้นตอนที่ เหมือนกัน 
คื อ  เ ริ่ ม ต้ น จ า ก ก า ร เ ต รี ย ม ดิ น ห รื อ แ ป ล ง ที่ ใ ช้ 
ในการเพาะปลูก หลังจากนั้นก็จะท าการหว่านข้าว 
ซึ่งเป็นวิธีส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ หลังจากนั้นก็ดูแลบ ารุงรักษา
จนถึงกระบานการสุดท้ายคือการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไป 

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการเพาะปลูกข้าว 
 ข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนจากการเพาะปลูกข้าวนาด ากับ
นาหว่าน โดยมุ่งเน้นข้อมูลทางด้านต้นทุนการปลูกข้าว 
ตั้งแต่ พ.ศ.2560-2561 ซึ่งได้รวบรวมต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งที่
เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด จ าแนกเป็นต้นทุนคงที่และ
ต้นทุนผันแปร ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
หาค่าเฉลี่ยของต้นทุนของการปลูกข้าวนาด ากับนาหว่าน 
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โดยการแสดงผลในรูปของตารางและภาพประกอบ 
การวิเคราะห์เชิงพรรณนาต้นทุนการผลิตจากการเพะปลูก
ข้ า ว  จ า แ น ก เ ป็ น  ต้ น ทุ น ค ง ที่ ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ทางการเกษตร และต้นทุนผันแปร 
ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ 

ตารางที ่1 การคิดมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ 

เครื่องมือและ
อุ ป ก ร ณ์
ทางการเกษตร 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

อ า ยุ
การใช้
งาน 
(ปี) 

ค่ า เ สื่ อ ม
ราคา 
(บาท) 

ค่ า เ สื่ อ ม
ร า ค า ต่ อ
ฤดูกาล 
(บาท) 

เครื่องสูบน้ า 4,000 8 500 250 
เครื่องหว่าน 3,500 8 437.50 218.75 
เครื่องพ่นยา 4,000 8 500 250 
เครื่องตัดหญ้า 2,500 8 312.50 156.25 
จอบ/เสียม 3,00 5 60 30 
รวม 14,300 1,810 904.75 

 จากตารางที่  1 แสดงว่า อุปกรณ์ทางการเกษตร 
ของการ เพาะข้าว จะประกอบด้ วย เครื่ องสูบน้ า 
ราคา 8 ,000 บาท ค่ า เสื่ อมต่อฤดูกาล 250 บาท 
เครื่องหว่านข้าว ราคา 3,500 บาท ค่าเสื่อมราคาต่อ
ฤดูกาล 218.75 เครื่องพ่นยา ราคา 4,000 บาท 
ค่า เสื่ อมราคาต่อฤดูกาล 250 บาทเครื่ องตัดหญ้า 
ราคา 2,500 บาท ค่าเสื่อมราคาต่อฤดูกาล 156.25 บาท 
จอบ/เสียม ราคา 300 บาท ค่าเสื่อมราคาต่อดูกาล 
30 บาท เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ต้องมี
ราคารวม 14,300 บาท 
 การค านวณค่า เสื่ อมราคาส าหรับอุปกรณ์ทาง
การเกษตร ได้มีการแบ่ งการค านวณไว้  2 เกณฑ์ 
คือเครื่องมือและอุปกรณ์ทางเกษตรทั่วไป ค านวณอายุ
การใช้งาน 5 ปี ส าหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ค านวณอายุการใช้งาน 8 ปี และทั้งสองกรณีค านวณตาม
ฤดูกาลเพาะปลูกด้วย ดังนี้  อุปกรณ์ทางเกษตร 
ประกอบด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร
ป ร ะ เ ภ ท เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล  ไ ด้ แ ก่  เ ค รื่ อ ง สู บ น้ า 
เครื่ องหว่ านข้าว เครื่ องพ่นยาและเครื่ องตัดหญ้า 

ราคารวม 14,000 บาทและเครื่องมืออุปกรณ์ทาง
การเกษตรทั่วไป ได้แก่ จอบ/เสียม 

ตารางท่ี 2 ค่าวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก 

 จากตารางที่ 2 แสดงว่า ค่าวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับ 
การปลูกข้ าว  ประกอบด้วย ค่ า เมล็ดพันธุ์  ค่ าปุ๋ ย 
ซึ่งแยกตามปีการเพาะปลูกดังนี้  

 การปลูกข้าวปี พ.ศ. 2560 การปลูกข้าวนาด า 
วัตถุดิบที่ เกี่ ยวข้องได้แก่  ค่า เมล็ดพันธุ์  620 บาท 
ค่าปุ๋ย 1950 บาท มีต้นทุนวัตถุดิบรวม 2,570 บาท 
การปลู กข้ า วนาหว่ าน  วั ตถุ ดิ บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แก่ 
ค่าเมล็ดพันธุ์ 2,480 บาท ค่าปุ๋ย 4,100 บาท ค่าวัตถุดิบ
รวม 6,580 บาท  

 การปลูกข้าวปี พ.ศ. 2561 การปลูกข้าวนาด า 
วัตถุดิบที่ เกี่ ยวข้องได้แก่  ค่า เมล็ดพันธุ์  620 บาท 
ค่าปุ๋ย 1,950 บาท มีต้นทุนวัตถุดิบรวม 2,570 บาท 
การปลู กข้ า วนาหว่ าน  วั ตถุ ดิ บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แก่ 
ค่าเมล็ดพันธุ์ 2,480 บาท ค่าปุ๋ย 3,550 บาท ค่าวัตถุดิบ
รวม 6,030 บาท  

 การปลูกข้าวปี พ.ศ. 2562 การปลูกข้าวนาด า 
วัตถุดิบที่ เกี่ ยวข้องได้แก่  ค่า เมล็ดพันธุ์  550 บาท 
ค่าปุ๋ย 1,950 บาท มีต้นทุนวัตถุดิบรวม 2,500 บาท 
การปลู กข้ า วนาหว่ าน  วั ตถุ ดิ บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แก่ 
ค่าเมล็ดพันธุ์ 2,200 บาท ค่าปุ๋ย 4,100 บาท ค่าวัตถุดิบ
รวม 6,300 บาท  

รายการ
ค่าใช้ 
จ่ายที่ใช้ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
น าด า 
4 ไร่ 

น า
หว่าน 
4 ไร่ 

นาด า 
4 ไร่ 

น า
หว่ าน
4 ไร่ 

นาด า 
4 ไร่ 

น า
หว่าน 
4 ไร่ 

เ ม ล็ ด
พันธุ์ 

620 2,480 620 2,480 550 2,200 

ปุ๋ยเคมี 1,950 4,100 1,950 3,550 1,950 4,100 
รวม 2,570 6,580 2,570 6,030 2,500 6,300 
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการเพาะปลูก 
 ต้นทุนจากการเพาะปลูกข้าวส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ 
ได้แบ่งเกณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนคงที่และ
ต้ น ทุ น ผั น แ ป ร  ส า ห รั บ ต้ น ทุ น ผั น แ ป ร แ บ่ ง อ อ ก 
เป็น 3 ประเภท คือ วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่าย 
ในการผลิต ดังนี ้

 7.2.1 ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวปีการเพาะปลูก 
พ.ศ.2560 มีต้นทุนการเพาะปลูกรวม 30,470 บาท 
ประกอบด้วยต้นทุนการปลูกข้าวนาด า 15,340 บาท 
คิดเป็น 50.34% ของต้นทุนทั้งหมด ประกอบด้วยต้นทุน
คงที่  470 บาท ต้นทุนแปรผัน 14,870 บาท ต้นทุน 
การปลูกข้าวนาหว่าน 15,130 บาท คิดเป็น 49.66% ของ
ต้นทุนทั้งหมด ประกอบด้วยต้นทุนคงที่  470 บาท 
ต้นทุนแปรผัน 14,660บาท 

 7.2.2 ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวปีการเพาะปลูก 
พ.ศ.2561 มีต้นทุนการเพาะปลูกรวม 29,660 บาท 
ประกอบด้วยต้นทุนการปลูกข้าวนาด า 15,040 บาท 
คิดเป็น 50.71 % ของต้นทุนทั้งหมด ประกอบด้วยต้นทุน
คงที่  470 บาท ต้นทุนแปรผัน 14,570 บาท ต้นทุน 
การปลูกข้าวนาหว่าน 14,620 บาท คิดเป็น 49.29% ของ
ต้นทุนทั้งหมด ประกอบด้วยต้นทุนคงที่  470 บาท 
ต้นทุนแปรผัน 14,150 บาท 

 7.2.3 ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวปีการเพาะปลูก 
พ.ศ.2562 มีต้นทุนการเพาะปลูกรวม 30,670 บาท 
ประกอบด้วยต้นทุนการปลูกข้าวนาด า 15,370บาท 
คิดเป็น 50.11% ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ 470 บาท 
ต้นทุนแปรผัน 14,900 บาท ต้นทุนการปลูกข้าวนาหว่าน 
15,300 บาท คิดเป็น 49.89% ของต้นทุนทั้งหมด 
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่  470 บาท ต้นทุนแปรผัน 
14,830 บาท 

7.2.4 การเปรียบเทียบต้นทุนการเพาะปลูกข้าว
นาด ากับนาหว่านย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ต้นทุนการปลูก
ข้าวปี พ.ศ.2562 สูงที่สุด รองลงมาเป็นการปลูกข้าว 
ปีพ.ศ.2560 และการปลูกข้าวปี พ.ศ.2561 มีต้นทุน 
การเพาะปลูกน้อยท่ีสุด  

 จากการวิเคราะห์ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวนาด ากับนา
หว่านย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่พ.ศ.2560 -2562สรุปได้ว่า 
ปีพ .ศ .  2562 มี ต้ นทุนการ เพาะปลูกข้ าวสู งที่ สุ ด 
โดยมีต้นทุนการปลูกข้าวนาด า สูงกว่าต้นทุนการการปลูก
ข้าวนาหว่าน 0.22% หรือ 70 บาท ลองลงมาเป็นต้นทุน
การปลูกข้าวปีพ.ศ.2560 โดยมีต้นทุนการปลูกข้าวนาด า 
สู งกว่ าต้นทุนการปลูกข้ าวนาหว่าน 0 .68% หรื อ 
210 บาท และการเพาะปลูกปี พ.ศ.2561 มีต้นทุน 
การปลูกข้าวน้อยที่สุดโดยมีต้นทุนการเพาะปลูกข้าวนาด า 
สู งกว่ าต้นทุนการปลูกข้ าวนาหว่าน 1 .42% หรื อ 
420 บาท 

ตารางที ่3 ค่าแรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก 

ร า ย ก า ร
ค่าใช้จ่าย
ที่ใช้ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
นาด า 
4 ไร่ 

น า
หว่าน 
4 ไร่ 

นาด า 
4 ไร่ 

น า
หว่าน 
4 ไร่ 

นาด า 
4 ไร่ 

น า
หว่าน 
4 ไร่ 

ค่ า จ้ า ง
ด านา 

5400 - 5400 - 5400 - 

ค่ า จ้ า ง
หว่านข้าว 

100 400 100 400 100 400 

ค่าใส่ปุ๋ย 400 600 300 400 300 400 
ค่าพ่นยา - 400 - 400 - 400 
รวม 5,900 1,400 5,800 1,200 5,800 1,200 

 จากตารางที่  3 แสดงว่ า ค่าแรงที่ เกี่ยวข้องกับ 
การเพาะปลูกข้าว ประกอบด้วย ค่าจ้างแรงงานหว่าน
เมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าจ้างแรงงานด านา  ค่าจ้างแรงงาน 
ในการใส่ปุ๋ยและค่าจ้างแรงงานในการฉีดยาบ ารุงรักษา 
ซึ่งแยกตามปีการเพาะปลูก ดังน้ี 

 การปลูกข้าวปี พ.ศ. 2560 การปลูกข้าวนาด า 
ค่าแรงที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  ค่าจ้างด านา 5,400 บาท 
ค่าจ้างหว่านข้าว 100 บาท ค่าใส่ปุ๋ย 400 บาท มีต้นทุน
ค่าแรงงานรวม 5,900 บาท การปลูกข้ าวนาหว่าน 
ค่าแรงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าจ้างหว่านข้าว 400 บาท 
ค่าใส่ปุ๋ย 600 บาท ค่าพ่นยาและฮอร์โมน 400 บาท 
มีต้นทุนค่าแรงงานรวม 1,400 บาท  

481



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 การปลูกข้าวปี พ.ศ.2561 การปลูกข้าวนาด า 
ค่าแรงที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  ค่าจ้างด านา 5,400 บาท 
ค่าจ้างหว่านข้าว 100 บาท ค่าใส่ปุ๋ย 300 บาท มีต้นทุน
ค่าแรงงานรวม 5,800 บาท การปลูกข้าวนาหว่าน 
ค่าแรงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าจ้างหว่านข้าว 400 บาท 
ค่าใส่ปุ๋ย 400 บาท ค่าพ่นยาและฮอร์โมน 400 บาท 
มีต้นทุนค่าแรงงานรวม 1,200 บาท  

 การปลูกข้าวปี พ.ศ.2562 การปลูกข้าวนาด า 
ค่าแรงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าจ้างด านา 5,400 บาทค่าจ้าง
หว่านข้าว 100 บาท ค่าใส่ปุ๋ย 300 บาท มีต้นทุน
ค่าแรงงานรวม 5,800 บาท การปลูกข้าวนาหว่าน 
ค่าแรงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าจ้างหว่านข้าว 400 บาท 
ค่าใส่ปุ๋ย 400 บาท ค่าพ่นยาและฮอร์โมน 400 บาท 
มีต้นทุนค่าแรงงานรวม 1,200 บาท 

ตารางที ่4 ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกี่ยวข้อง 
กับการเพาะปลูก 

ร า ย ก า ร
ค่าใช้จ่าย
ที่ใช้ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
นาด า 
4 ไร่ 

น า
หว่าน 
4 ไร่ 

นาด า 
4 ไร่ 

น า
หว่าน 
4 ไร่ 

นาด า 
4 ไร่ 

น า
หว่าน 
4 ไร่ 

ค่าเตรียม
ดิน 

2,700 2,400 2,700 2,400 2,700 2,400 

ค่ า เ ก็ บ
เกี่ยว 

3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 

ค่ ายาคุ ม
หญ้า 

- 480 - - - 730 

ค่ าย าฆ่ า
แมลงและ
สารเคม ี

- 100 - 620 - 300 

ค่าน้ ามัน 500 500 300 700 700 700 
รวม 6,400 6,680 6,200 6,920 6,600 7,330 

 จากตารางที่ 4 แสดงว่า ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ที่ เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกข้าว ซึ่ งประกอบด้วย 
ค่าเตรียมดิน ค่าเก็บเกี่ยว ค่ายาคุมหญ้า ค่ายาฆ่าแมลง
แ ล ะ ส า ร เ ค มี  ค่ า น้ า มั น  แ ย ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม 
ปีการเพาะปลูกดังนี้ 

 การปลูกข้ าวปี  2560 การปลูกข้ าวนาด า 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก ได้แก่ 
ค่าเตรียมดิน 2,700 บาท ค่าเก็บเกี่ยว 3,200 บาท 
ค่าน้ ามัน 500 บาท มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตรวม 
6 , 4 0 0  บ า ท  ก า ร ป ลู ก ข้ า ว น า ห ว่ า น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
ในการผลิ ตที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บก า ร เพาะปลู ก  ไ ด้ แ ก่ 
ค่าเตรียมดิน 2,400 บาท ค่าเก็บเกี่ยว 3,200 บาท 
ค่ายาคุมหญ้า  480 บาท ค่ ายาฆ่ าแมลง/สารเคมี  
100 บาท ค่ าน้ ามัน 500 บาท มีต้นทุนค่ า ใ ช้จ่ าย 
ในการผลิตรวม 6,680 บาท  

การปลูกข้าวปี  2561 การปลูกข้ าวนาด า 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก ได้แก่ 
ค่าเตรียมดิน 2,700 บาท ค่าเก็บเกี่ยว 3,200 บาท 
ค่าน้ ามัน 300 บาท มีต้นทุนค่าใ ช้จ่ายในการผลิต 
รวม 6,200 บาท การปลูกข้าวนาหว่านค่าใ ช้จ่าย 
ในการผลิ ตที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บก า ร เพาะปลู ก  ไ ด้ แ ก่ 
ค่าเตรียมดิน 2,400 บาท ค่าเก็บเกี่ยว 3,200 บาท 
ค่ายาฆ่าแมลงและสารเคมี 620 บาท ค่าน้ ามัน 700 บาท 
มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตรวม 6,920 บาท  
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ตารางที ่5 การเปรียบเทียบต้นทุนการปลูกข้าวนาด า 
 กับนาหว่าน พ.ศ.2560-2562 

การปลูกข้าวปี 2562 การปลูกข้าวนาด า ค่าใช้จ่าย 
ในการผลิ ตที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บก า ร เพาะปลู ก  ไ ด้ แ ก่ 
ค่าเตรียมดิน 2,700 บาท ค่าเก็บเกี่ยว 3,200 บาท 
ค่าน้ ามัน 700 บาท มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตรวม 
6,600 บาท การปลูกข้าวนาหว่านค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ที่ เกี่ ยวข้องกับการเพาะปลูก ได้แก่  ค่ า เตรียมดิน 
2,400 บาท ค่าเก็บเกี่ยว 3,200 บาท ค่ายาคุมหญ้า 
730 บาท ค่ายาฆ่าแมลงและสารเคมี 300 บาท ค่าน้ ามัน 
700 บาท มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตรวม 7,330 บาท 

ภาพที่ 6 ภาพแผนภูมิการเปรียบเทียบต้นทุน 
การปลูกข้าวนาด ากับนาหว่าน 

  จากภาพที่ 1 และตารางที่ 5 ต้นทุนผลิตจาก 
การเพาะปลูกข้าว ทั้ง 3 ปี พบว่า ต้นทุนการปลูกข้าว 
ปี พ.ศ.2562 สูงที่สุด รองลงมาเป็นต้นทุนการปลูกข้าว 
ปีพ.ศ. 2560 และการปลูกข้าวปี พ.ศ.2561 มีต้นทุน 
การเพาะปลูกน้อยที่สุด ตามล าดับประกอบด้วยต้นทุน
คงที่และต้นทุนแปรผัน ดังนี้ 

1. ต้นทุนคงที่ ส าหับการเพาะปลูก ข้าวทั้ง 3 ปี
มีต้นทุนคงที่ เท่ากันคือ 470 บาท 

2. ต้นทุนแปรผัน ส าหรับการเพาะปลูกข้าว
ปี  พ . ศ . 2562มี ต้ นทุ นแปรผั นสู งที่ สุ ด  รองล งม า 
คือการเพาะปลูกปี  พ.ศ.2560 และการเพาะปลูก 
ปี พ.ศ.2561 มีต้นทุนการผลิตรวมที่ต่ าที่สุด เท่ากับ 
29,730 บาท 29,530 บาท 28,720 บาท ตามล าดับได้แก่ 

 2.1 ค่าวัตถุดิบ ส าหรับการเพาะปลูกข้าว
ปี พ.ศ. 2560 มีต้นทุนการผลิตรวมสูงที่สุดรองลงมา 
คือการเพาะปลูกข้าวปี พ.ศ. 2562 การเพาะปลูกข้าว 

รายการ
ค่าใช้จ่าย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
นาด า 
4 ไร่ 

นา
หว่าน 
4 ไร่ 

นาด า 
4 ไร่ 

นา
หว่าน 
4 ไร่ 

นาด า 
4 ไร่ 

นา
หว่าน 
4 ไร่ 

ต้ น ทุ น
คงที่ 

470 470 470 470 470 470 

  -ค่า
เสื่อม
ราคา 

470 470 470 470 470 470 

ต้นทุน
แปรผัน 

14,87
0 

14,66
0 

14,57
0 

14,15
0 

14,90
0 

14,830 

-วัตถุดิบ : 
  -เ ม ล็ ด
พันธุ์ 

620 2,480 620 2,480 550 2,200 

  -
ปุ๋ยเคม ี

1,950 4,100 1,950 3,550 1,950 4,100 

-ค่าแรงงานทางตรง : 
  -ค่าจ้าง
ด านา 

5,400 - 5,400 - 5,400 - 

  -ค่าจ้าง
ห ว่ า น
ข้าว 

100 400 100 400 100 400 

  -ค่ า ใ ส่
ปุ๋ย 

400 600 300 400 300 400 

  -ค่าพ่น
ย า แ ล ะ
ฮอร์โมน 

- 400 - 400 - 400 

-ค่าใช้จ่ายในการผลิต : 
  -ค่า
เตรียม
ดิน 

2,700 2,400 2,700 2,400 2,700 2,400 

  -ค่าเก็บ
เกี่ยว 

3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 

  -ค่ า ย า
คุมหญ้า 

- 480 - - - 730 

  -ค่า
สารเคม ี

- 100 - 620 - 300 

  -ค่ า
น้ ามัน 

500 500 300 700 700 700 

รวม
ต้นทุน
ทั้งหมด 

15,340 15,130 15,040 14,620 15,370 15,300 

14000

16000

2560 2561 2562 

แผนภูมิการเปรียบเทียบต้นทุนการปลูก
ข้าวนาด ากับนาหว่าน 

นาด า นาหว่าน 
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ปี พ.ศ. 2561 มีต้นทุนการผลิตรวมที่ต่ าที่สุด เท่ากับ 
9,150 บาท 8,800 บาท และ 8,600 บาท ตามล าดับ 

 2.2 ค่าแรงงาน ส าหรับการเพาะปลูกข้าว
ปี  พ . ศ .  2 5 6 0  มี ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ร ว ม สู ง ที่ สุ ด 
การเพาะปลูกข้าวปี พ.ศ. 2562 และการเพาะปลูกข้าวปี 
พ . ศ .  2 5 6 1  มี ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ร ว ม เ ท่ า กั น 
เท่ากับ 7,300 บาท 7,000 บาท และ 7,000 บาท 
ตามล าดับ 
 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการเพาะปลูก
ข้าว 

ตารางที ่6 แสดงผลตอบแทนการปลูกข้าวนาด า 
กับนาหว่าน 

รายกา
ร 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
นาด า 
4 ไร่ 

น า
หว่าน 
4 ไร่ 

นาด า 
4 ไร่ 

น า
ห ว่ า
น 
4 ไร่ 

น า
ด า 
4 ไร่ 

น า
ห ว่ า
น 
4 ไร่ 

ผลผลิ
ตที่ ไ ด้ 
(กก.) 

2,460 2,280 2,330 2,100 2,340 2,210 

ราคา 
(กก.) 

13.10 13.10 11.50 11.50 10.05 10.50 

ผลตอ
บแทน 
(บาท) 

32,226 29,868 26,795 24,150 23,517 23,205 

รวม 62,094 50,945 46,722 

 จากตาร า งที่  6  แสดงว่ า  อั ต ร าผลตอบแทน 
การเพาะปลูกข้าวปี พ.ศ.2560 มีอัตราผลตอบแทนสูง
ที่สุดเท่ากับ 62,094 บาท คิดเป็นก าไรสุทธิ 31,624 บาท 
ประกอบด้วย ก าไรจากการปลูกข้าวนาด า 16,886 บาท 
ก าไรจากการปลูกข้าวนาหว่าน 14,738 บาท รองลงมา
เป็นการเพาะปลูกข้าวปี 2561 เท่ากับ 50,945 คิดเป็น
ก า ไรสุทธิ  21 ,285 บาท ประกอบด้วย ก า ไรจาก 

การปลูกข้าวนาด า 11,755 บาทก าไรจากการปลูกข้าว 
นาหว่าน 9,530 บาท และการเพาะปลูกข้าวปี พ.ศ.2562 
มีผลตอบแทนรวมต่ าเท่ากับ 46,722 บาทประกอบด้วย 
คิดเป็นก าไรสุทธิ 16,052 บาท ก าไรจากการปลูกข้าว 
นาด า 8,147 บาท ก าไรจากการปลูกข้าวนาหว่าน 
7,905 บาท 

7.4 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากการเกษตร 
 จากการสัมภาษณ์ เกษตรตั วอย่ า ง โดยได้ สรุ ป
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

7.4.1 ด้านราคา 
 - รัฐบาลควรมีมาตรการในการประกันราคา

ข้าว ให้ราคาข้าวสูงกว่านี้ อยากให้มีการควบคุมราคาข้าว
ไม่ให้มีการผันผวน อยู่ในระดับ 10 บาทต่อกิโลกรัมขั้นไป 
เกษตรกรจึงจะอยู่ ได้ ก าไรที่ได้มาเพียงเล็กน้อยต้อง
น ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้เกษตรกรทุกวันนี้
เป็นหนี้มากขึ้น 

 - ควรควบคุมราคาปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง และ 
ยาก าจัดศัตรูพืช จากรัฐบาลที่มีมาตรการในการควบคุม
ไม่ให้มีความผันผวนและจ าหน่ายเกินราคาที่ก าหนด 

7.4.2 ด้านอื่น ๆ 
 - ควรจัดสรรเครื่องมือมาใช้ในการเกษตรของ

แต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น ๆ หรือ ครัวเรือน เช่น 
รถไถ เทือกนา 

- การจัดสรรน้ าในการท าเกษตร 
- ผลิตผลที่น าไปจ าหน่ายให้ค้าคนกลางหรือ

โ ร ง สี ข้ า ว  จ ะ ต า ห นิ ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ค ว า ม ช้ื น แ ล ะ 
ความไม่สมบูรณ์ของเมล็ดพันธ์ุข้าว และกดราคา 

 - ส่วนใหญ่ชาวนามีปัญหาจากผลตอบแทน
ราคาข้าวที่ตกต่ า ต้นทุนการผลิตที่สูง มีมีอ านาจต่อรอง
ราคากับโรงสี  หรือ  พ่อค้าคนกลางได้จากภูมิภาค 
ที่ เหมาะสมแก่การท านาโดยเฉพาะ จึงไม่สามารถ
เปลี่ยนไปท าเกษตรอย่างอื่นได้ 
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8. สรุปผลการจัดท าโครงการ
8.6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ช่ือ นายทศพล  นาทองดี 

เพศ ชาย อายุ 50 ปี อาชีพ เกษตรกรระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย เกิดวันที่ 24 กันยายน 2514 
วันที่ขึ้นทะเบียน 1 กรกฎาคม 2552 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 5 
ห มู่ ที่  1 1  บ้ า น ห น อ ง ข า ม ต า บ ล ด อ น ส ม บู ร ณ์ 
อ า เ ภ อ ย า ง ต ล า ด  จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ์  4 6 1 2 0 
เ ล ขประจ า ตั วปร ะชาชน  3 -4607 -00408 -53 -4 
เลขรหัสประจ าบ้าน 4607 -028837-8 สถานที่ขึ้น 
ทะเบียนเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขท่ีสมุด 56104930624 

 ส าหรับกระบวนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร
ในจังหวัดกาฬสินธุ์  ส่วนใหญ่มีขั้นตอนที่ เหมือนกัน 
คื อ  เ ริ่ ม ต้ น จ า ก ก า ร เ ต รี ย ม ดิ น ห รื อ แ ป ล ง ที่ ใ ช้ 
ในการเพาะปลูก หลังจากนั้นก็จะท าการหว่านข้าว 
ซึ่งเป็นวิธีส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ หลังจากนั้นก็ดูแลบ ารุงรักษา
จนถึงกระบานการสุดท้ายคือการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไป 

8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการเพาะปลูก 
 ต้นทุนจากการเพาะปลูกข้าวส าหรับงานวิจัย 

เรื่องนี้ ได้แบ่งเกณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนคงที่
และต้นทุนผันแปร ส าหรับต้นทุนผันแปรแบ่งออกเป็น 
3 ประเภท คือ วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่าย 
ในการผลิต ดังนี ้

 8.2.1 ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวปีการเพาะปลูก 
พ.ศ.2560 มีต้นทุนการเพาะปลูกรวม 30,470 บาท 
ประกอบด้วยต้นทุนการปลูกข้าวนาด า 15,340 บาท 
คิดเป็น 50.34% ของต้นทุนทั้งหมด ประกอบด้วยต้นทุน
คงที่  470 บาท ต้นทุนแปรผัน 14,870 บาท ต้นทุน 
การปลูกข้าวนาหว่าน 15,130 บาท คิดเป็น 49.66% ของ
ต้นทุนท้ังหมด ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ 470 บาท ต้นทุน
แปรผัน 14,660 บาท 

 8.2.2 ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวปีการเพาะปลูก 
พ.ศ.2561 มีต้นทุนการเพาะปลูกรวม 29,660 บาท 
ประกอบด้วยต้นทุนการปลูกข้าวนาด า 15,040 บาท 
คิดเป็น 50.71 % ของต้นทุนทั้งหมด ประกอบด้วยต้นทุน

คงที่  470 บาท ต้นทุนแปรผัน 14,570 บาท ต้นทุน 
การปลูกข้าวนาหว่าน 14,620 บาท คิดเป็น 49.29% 
ของต้นทุนทั้งหมด ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ 470 บาท 
ต้นทุนแปรผัน 14,150 บาท  

 8.2.3 ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวปีการเพาะปลูก 
พ.ศ.2562 มีต้นทุนการเพาะปลูกรวม 30,670 บาท 
ประกอบด้วยต้นทุนการปลูกข้าวนาด า 15,370บาท 
คิดเป็น 50.11% ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ 470 บาท 
ต้นทุนแปรผัน 14,900 บาท ต้นทุนการปลูกข้าวนาหว่าน 
15,300 บาท คิดเป็น 49.89% ของต้นทุนทั้งหมด 
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่  470 บาท ต้นทุนแปรผัน 
14,830 บาท 

 8.2.4 การเปรียบเทียบต้นทุนการเพาะปลูกข้าว
นาด า กั บนา หว่ า นย้ อนห ลั ง  3  ปี  พบว่ า  ต้ นทุ น 
การปลูกข้ าวปี  พ.ศ .2562 สู งที่ สุด  รองลงมาเป็น 
การปลูกข้าวปี พ.ศ.2560 และการปลูกข้าวปี พ.ศ.2561 
มีต้นทุนการเพาะปลูกน้อยที่สุด  

 จากการวิเคราะห์ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวนาด า
กับนาหว่านย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่พ.ศ.2560-2562 สรุปได้
ว่า ปีพ.ศ. 2562 มีต้นทุนการเพาะปลูกข้าวสูงที่สุด 
โ ด ย มี ต้ น ทุ น ก า ร ป ลู ก ข้ า ว น า ด า  สู ง ก ว่ า ต้ น ทุ น 
การปลูกข้าวนาหว่าน 0.22% หรือ 70 บาท ลองลงมา
เป็นต้นทุนการปลูกข้ าวปีพ .ศ .2560 โดยมีต้นทุน 
การปลูกข้าวนาด า สูงกว่าต้นทุนการปลูกข้าวนาหว่าน 
0.68% หรือ 210 บาท และการเพาะปลูกปี พ.ศ.2561 
มีต้นทุนการปลูกข้าวน้อยที่สุดโดยมีต้นทุนการเพาะปลูก
ข้าวนาด า สูงกว่าต้นทุนการปลูกข้าวนาหว่าน 1.42% 
หรือ 420 บาท 

8.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนการเพาะปลูกข้าว 
 พบว่าอัตราผลตอบแทนการเพาะปลูกข้าว 

ปี  พ.ศ .2560 มีอั ตราผลตอบแทนสู งที่ สุ ด เท่ ากับ 
62,094 บาท คิดเป็นก าไรสุทธิ 31,624 บาท รองลงมา
เป็นการเพาะปลูกข้าวปี 2561 เท่ากับ 52,945 บาท 
คิดเป็นก าไรสุทธิ 21,285 บาท และการเพาะปลูกข้าว 
ปี  2 5 6 2  เ ท่ า กั บ  4 6 , 7 2 2  บ า ท  คิ ด เ ป็ น 
ก าไรสุทธิ 16,052 บาท 
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9. อภิปรายผลการจัดท าโครงการ
จากการศึกษาการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุน

การปลุกข้าวนาด ากับนาหว่าน ย้อนหลัง 3 ปี ของ 
นายทศพล  นาทองดี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
กระบวนการการปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกรในเขต
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
ในการเพาะปลูกข้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเพศชาย 
ซึ่ ง เ ป็ น หั ว ห น้ า ค รั ว เ รื อ น  มี ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบอาชีพ เกษตรกร 
เกิดวันที่ 24 กันยายน 2514 รหัสทะเบียนบ้านเกษตร 
460709-0711-1-1 วันที่ขึ้นทะเบียน 1 กรกฎาคม 2552 
ที่ อ ยู่  บ้ า น เ ล ข ที่  5  ห มู่ ที่  1 1  บ้ า น ห น อ ง ข า ม 
ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
46120 เลขประจ าตัวประชาชน 3-460700408-53-7 
เ ล ข ร หั ส ป ร ะ จ า บ้ า น  4 6 0 7 -0 2 8 8 3 7 -8 
สถาน ที่ ขึ้ น ทะ เ บี ยน เ กษ ตร  ส า ห รั บ ง าน เ กษต ร 
อ า เ ภ อ ย า ง ต ล า ด  จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ์  เ ล ข ที่ ส มุ ด 
56104930624 

60. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
จากการศึกษาครั้ งนี้  พบว่า ต้นทุนผันแปรของ

การเพาะปลูกข้าวมีจ านวนต้นทุนท่ีสูงโดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมี 
ค่ายาบ ารุงรักษา และค่าเมล็ดพันธุ์ และจากการเก็บข้อมูล
มีข้อสังเกตเพิ่มเติมคือ เกษตรกรไม่มีจดบันทึกรายรับและ
รายจ่ายของครัวเรือนเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง 
รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับจริง ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ
ดังนี ้

1. การใช้ปุ๋ย ชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ย เคมี
เนื่องจากราคาและต้นทุนที่ต่ ากว่าจากผลที่ได้ศึกษา
มาแล้วนั้น แต่จากการศึกษาก็พบอีกว่าการหาแหล่ง
จ าหน่ายนั้นหาได้ยาก จึงแนะน าว่าอาจมีการฉีดยาฆ่า
แมลงในการก าจัดวัชพืชที่ เป็นปัญหาของเกษตรกร 
รวมถึงการปลูกพืชหมุนเวียน เช่นถั่ว ข้าวโพด ในช่วงเวลา
ที่พักแปลงนาและท าการไถกลบเพื่ อปรับปรุ งดิ น 
ในช่วงฤดูการเพาะปลูก 

2. ในด้านราคาปุ๋ยเคมีและยาบ ารุงรักษาต่างๆ
เช่น ฮอร์โมน ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช ควรมีมาตรการ 
ในการควบคุมเรื่องการก าหนดราคาจ าหน่ายของพ่อค้า 
คนกลางต่างๆ โดยมีการส่งเสริมให้กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์  ได้มีมาตรการในการตรวจตรา 
ราคาสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นพิเศษ และมีบทลงโทษ 
แต่ผู้ที่ฝ่าฟืน 

3. เมล็ดพันธ์ุข้าวของเกษตรกรควรมีการคัดเลือก
เมล็ดพันธุ์เพื่อไว้ปลูกต่อเองในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป 
เพื่อลดปัญหาต้นทุนจากการซื้อเมล็ดพันธ์จากแหล่ง
จ าหน่ายภายนอก 

4 . ส่ ง เ สริ ม ให้ เ กษตรกรมี ก ารจั ดท าบั ญ ชี
ในครัวเรือน เพื่อสะท้อนถึงผลการใช้จ่ายของครัวเรือน 
เพื่อสามารถน าไปปรับปรุงรายการในส่วนที่บกพร่อง 
ในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป รวมถึงให้เกษตรกรเข้าโครงการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพข้าว 
และกิจกรรมการเกษตรอื่น ๆ และพัฒนาให้เป็นจุดเรียนรู้ 
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ชิ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ค ร บ ว ง จ ร 
ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวประณีตและ
เหมาะสมกับพื้นที่สู่เกษตรกรในชุมชน 

5. จัด เวทีการประชุมถึงกระบวนการตาม
หลัก Best Practice ของเกษตรกรตัวอย่างที่มี
กระบวนการในการเพาะปลูกของรอบฤดูกาลเพาะปลูก 
ปีที่ผ่านมาในด้านจ านวนผลผลิต ราคาขาย รายได้รวม
และก าไรสุทธิที่ดีท่ีสุด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และวิธีที่ดีที่สุดในการเพาะปลูกข้าวให้กับเกษตรกร 
ในจังหวัดกาฬสินธุ ์

 ข้อ เสนอแนะส าหรับก ารศึ กษาครั้ ง ต่ อ ไป 
คือ ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิต ศึกษาแนวทางการ 
ลดต้ นทุ นก า รผลิ ต เ พื่ อ เ พิ่ ม ผ ลก า ไ ร  และศึ กษ า
กระบวนการบริหารจัดการระบบน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร
ในพื้นที่ รวมถึงการ พิจารณากรอบระยะเวลาในแต่ละ
กระบวนการของแต่ละวิธีการเพาะปลูกข้าว 
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ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้แบบ C-PBL21 ส าหรับรายวิชาโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 1 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
Study of a Learning Model with Learning Set C-PBL21 for the Professional 

Skills Development Project 1, for Bachelor of Technology Students Program 
in Business Computer, Mahasarakham Vocational College 

มงคล แสงอรุณ1* ประมุข ธรรมศิรารักษ์2  
Mongkol Sangaroon1 * Pramuk Thumsiraruk2  

*1 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
*1 2 Department of Business Computer Institute of Vocational Education: Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ   ศึกษารูปแบบ 
การเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้C-PBL21 ส าหรับรายวิชา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 ของนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษามหาสารคาม และศึกษาความพึงพอใจ 
ของผู้ เ รี ยนที่ มี ต่ อการจั ดการ เ รี ยนการสอนด้ วย 
ชุดการเรียนรู้ C-PBL21 ส าหรับรายวิชาโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 1 นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ C-PBL21 
ที่ผู้ วิจั ยสร้างขึ้น  และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ต่ อ ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้  C-PBL21 
ที่มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.97 ผลการวิจัย พบว่า 
ชุดการเรียนรู้ C-PBL21 ส าหรับรายวิชาโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 1 นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  
สามารถจ าแนกขั้นตอนการใช้งานของชุดการเรียนรู้ 
ซึ่ ง ป ร ะ กอบ ด้ ว ย ขั้ น ต อน  ก า ร เ ต รี ย ม ตั ว ผู้ เ รี ย น 
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ตั ด สิ น ใ จ  ก า ร ว า ง แ ผ น กิ จ ก ร ร ม 
การลงมือปฎิบัติ การสรุปเพื่อน าเสนอ และการต่อยอด
องค์ความรู้ ซึ่งน ากระบวนการดังกล่ามาประยุกต์ส าหรับ

การจัดกิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนด้วยชุดการเรยีนรู ้
C-PBL21 ส าหรับรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 
นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้เป็นอย่างดี และ
ความพึงพอใจ โดยรวมต่อชุดการเรียนรู้  C-PBL21 

อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.55, S.D.   = 0.80) 

ค าส าคัญ : รูปแบบการเรียนรู้, ชุดการเรียนรู้ C-PBL21 

Abstract 
The purposes of this research were 

1) to study the learning package by using the
C-PBL21 for Professional Skills Development 
Project 1 of Undergraduate students of 
Technology Program in Business Computer at 
Mahasarakham Vocational College 2) to survey 
of undergraduate students' satisfaction toward 
the learning package by using the C-PBL21 for 
Professional Skills Development Project 1 of 
Undergraduate students of Technology Program 
in Business Computer at Mahasarakham 
Vocational College. The instruments used in 
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the research were the C-PBL21 Learning Package 
and the undergraduate students’ satisfaction 
questionnaire toward the learning package by 
using the C-PBL21 

The results of the research indicated that 
1) An experiment on of learning package by
using the C-PBL21 for Professional Skills 
Development Project 1 of Undergraduate 
students of Technology Program in Business 
Computer at Mahasarakham Vocational College 
able to use learning package with seven steps, 
including Prepare Students, Community Survey, 
Decision Analysis, Event Planning, Action, 
Summary Presentation and Further Knowledge 
can be applied to organize activities for 
Professional Skills Development Project 1  
2) The results of the undergraduate students’
satisfaction toward the learning package by using 
the C-PBL21 for Professional Skills Development 
Project 1 of Undergraduate students of 
Technology Program in Business Computer at 
Mahasarakham Vocational College found that 
the overall satisfaction toward the C-PBL21 

learning package was at a high level ( xˉ = 4.55, 
S.D. = 0.80). 

Keywords: learning package, C-PBL21 learning 
package 

1. บทน า
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบาย

ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตผู้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะ 
ในระดับฝีมือ มีสมรรถนะที่สามารถปฏิบัติอาชีพได้จริง 
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีกิจนิสัย 

ที่เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความต้องการของ
เศรษฐกิจและสังคม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข 
และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพ ผู้เรียนเมื่อเรียนจบจะต้องมีงานท า และสามารถ 
ที่จะด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมได้อย่างภาคภูมิ 
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21  ครู คือ บุคคลส าคัญที่มี
บทบาทในการพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นการพัฒนาครูให้พร้อม
กั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ขอ ง โ ล ก ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ท า ง 
ด้ าน เศรษฐกิจ  สั งคม  การ เมือง  และการแข่ งขัน 
ในระดับ เอ เซี ยน หรื อ ระดับสากล  โดยครู ต้ องมี 
กา ร เ ปลี่ ย นแ ปล งตั ว เ อ ง โ ด ยสิ้ น เ ชิ ง เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น 
ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21   บทบาทของครูอาจารย์
จะต้องเปลี่ยนไป ครูที่รักศิษย์และเอาใจใส่ศิษย์ แต่ยังใช้ 
กระบวนการเรียนการสอนเดิมบที่ท าประโยชน์แก่ศิษย์
อย่างแท้จริง กล่าวคือ ครูที่มีใจแก่ศิษย์ยังไม่พอ ครูเพื่อ
ศิษย์ต้องเปลี่ยนจุดสนใจหรือจุดเน้นการสอนไปเป็นเน้น
การเรียน  )ทั้งของศิษย์และของตนเอง  (ต้องมีการเรียนรู้  
ครู เพื่ อศิ ษย์ ต้ อ ง เปลี่ ยนแปล ง  ปรั บปรุ ง รู ปแบบ 
การเรียนการสอนและต้องเรียนรู้ทักษะในการท าหน้าที่นี้ 
โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็น 
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ครูได้เกิดการพัฒนาตนเอง 
และเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ จึงมีการน าชุดการจัดการเรียนรู้ 
C-PBL21 Critical thinking & Project Base Learning
ของชมรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  22 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาใช้  เป็น

เครื่องมือที่ช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
และเช่ือมโยงกับทักษะที่จ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด เ ชิ ง ร ะ บ บ  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
แนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ที่มีรูปแบบ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนรู้ ได้คิด ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และได้ปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง มีประสบการณ์ตรง ได้ฝึกปฏิบัติจน

489



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ค้นพบความถนัด และสามารถเลือกวิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีการแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ จ ากกลุ่ ม  ได้ ฝึ กคิดอย่ า ง
หลากหลาย ตลอดจนมีโอกาสในการฝึกประเมินผลงาน
ของตนเอง  การปรับปรุ งตนเองและยอมรับผู้ อื่ น 
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ต่อไป
ในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2 .1 เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้

 C-PBL21 ส าหรับรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
 2 .2 เพื่อส ารวจความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดการเรียนรู้  C-PBL21 ส าหรับรายวิชาโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการในการด าเนินการวิจัยเป็น

2 ระยะ คือ 
 ระยะที่  1 การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ 

C-PBL21 ส าหรับรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  26 คน 
 ซึ่งเป็นนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษามหาสารคาม เครื่องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย  
ชุดการเรียนรู้ C-PBL21  

 ระยะที่ 2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน 
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้  C-PBL21 ส าหรับ
รายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 นักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  เครื่องมือได้แก่ 
แบบประเมินความพึงพอใจในต่อชุดการเรียนรู้ C-PBL21 

จ านวน 28 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

4. ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้

 C-PBL21 ส าหรับรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 
จ านวน 7 ขั้นตอน มีดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผู้เรียน ในการจัด 
การเรียนรู้ในข้ันตอนน้ีมีจุดมุ่งหมายส าหรับการหลอมรวม 
ความรู้ เดิมของผู้ เรียนสู่ความรู้ ใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วย 
การให้ความรู้ กับผู้ เ รี ยนในเรื่ องของกระบวนการ 
คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ และการประเมิน
สถานการณ์ ภายใต้แนวคิดของการปรับบทบาทของครูสู่
ผู้เรียนด้วยกระบวนการ CLIP STEP เพื่อกระตุ้นและ 
ช่วยเสริมแรงให้ผู้เรียนพร้อม สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และนอกจากกิจกรรมการให้ความรู้ในภาคทฤษฎีแล้ว 
กิจกรรมกลุ่มในการใช้โปรแกรมเกมส์ทางคอมพิวเตอร์ 
เพื่อเป็นการเช่ือมโยงสู่กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
ถ่ายทอดสู่ช้ินงานให้กับผู้เรียน กิจกรรมนี้ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความเพลิดเพลินสนุกสนานเป็นอย่างมาก ส่วนในเรื่องของ
กา รประ เ มิ นสถานการณ์ นั้ น  ไ ด้ น า คว ามรู้ เ รื่ อ ง 
ของการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชา ชีพ และ 
การสร้างอาชีพอิสระส าหรับผู้เรียนในอนาคต พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ผ่ านมา 
ให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมพร้อมกับ
สอดแทรกแนวคิด และท าการเปรียบเทียบ ตลอดจนข้อ
แตกต่างของโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ในลักษณะที่
แตกต่างกัน  ด้วยการใช้การเรียนรู้ C-PBL21 มาเป็น 
ตัวขับเคลื่อนกระบวนการคิด และกิจกรรมที่จะน าพาไปสู่
การพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ 

 ขั้นตอนที่ 2 การส ารวจชุมชน  ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม
สมาชิกออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตามความสมัครใจ
ที่จะท างานร่วมกัน และออกส ารวจชุมชนโดยการส ารวจ
ความคิดเห็นจากบุคคลและความต้องการด้านการใช้งาน
คอมพิ ว เ ตอร์  เพื่ อข้ อมู ลที่ ไ ด้ ม าท าการ เ ช่ือมโยง
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ข้ อ มู ล  โ ด ย ก า ร ใ ช้ เ ท ค นิ ค 
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Force connections ท าให้ผู้เรียนได้เห็นความสัมพันธ์
ของข้อมูล 

ภาพที่ 1 การเตรียมผู้เรียน 

  ที่ได้ จากนั้นเข้าสู่การเขียน Mind Mapping 
เพื่อค้นหาโครงการส าหรับพัฒนาทักษะวิชาชีพทาง 
ด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจที่  และเป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกในกลุ่ม จากการส ารวจชุมชนของผู้เรียน ท าให้เกิด
กระบวนการได้มาของข้อมูลที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มที่ออก
ส ารวจชุมชนจากการปฏิบัติกิจกรรม ด้วยการสอบถาม 
จากการสังเกตพบว่า การท างานกลุ่ม ผู้เรียนจะมีความสุข
มากในการที่จะแสดงข้อมูลที่ได้ไปส ารวจชุมชนมา และ 
ยังเกิดความสนุกสนานในการเช่ือมโยงข้อมูล ซึ่งบางหัวข้อ
ไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่ผู้ เรียนมีแนวคิดว่า สามารถ
เ ป็ น ไ ป ไ ด้  ท า ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ผู้ เ รี ย น 
ในด้านการลงพื้นที่จริง การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนน้ี  

ภาพที่ 2 การส ารวจชุมชน 

 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์การตัดสินใจ  
จากขั้นตอนที่ 2 ผู้เรียนได้ท าการสรุปการส ารวจชุมชน 
ในรูปแบบของ Mind Mapping ส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
แนวคิดของโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย ในขั้นตอนนี้ได้ก าหนดให้
ผู้ เรียนคัดเลือกหัวข้อของกิจกรรมที่จะท ามาทั้งหมด 
5 หัวข้อ ส าหรับการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
สู่กระบวนการตัดสินใจของสมาชิกกลุ่ม เพื่อใช้เป็น
โครงการของกลุ่ม โดยมีการออกแบบเกณฑ์ส าหรับ 
การตัดสินใจเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ และ
ผู้ เ รี ย น ใ ช้ ห ลั ก ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ใ น ก า ร เ ลื อ ก 
มีการแสดงเหตุผล และความพร้อมในการที่จะเลือกหัวข้อ
ต่าง บ จากนั้นให้สมาชิกกลุ่ม ท าการโหวต เพื่อเลือก
หัวข้อที่มีความพร้อมในการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ และมีคะแนนมากที่สุดอันดับ 1 โดยระหว่าง 
การเลือกหัวข้อผู้เรียนมีการแสดงออกในหลักการและ
เหตุผล และมีการใช้หลักประชาธิปไตยและการยอมรับ
ความคิดเห็นของเพื่อนในการเลือกและตัดสินใจเพื่อเลือก
หัวข้อที่จะน ามาจัดท าโครงการของกลุ่ม โดยผลสรุปจาก
การแสดงความคิดเห็นพบว่า โดยภาพรวมของแต่ละกลุ่ม
จะเป็นการให้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของ 
การอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ที่สนใจและต้องการพัฒนาทักษะ
ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  

491



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์และตัดสินใจ 

 ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนกิจกรรม  เมื่อผู้เรียน
ได้หัวข้อและความพร้อมในการจัดท าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้จะเป็น 
การจัดท าการวางแผนกิจกรรมที่จะท าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ  โดยใช้องค์ความรู้ในเรื่องวงจรบริหารงาน
คุณภาพ (PDCAเข้ามาใช้ส าหรับการวางแผนกิจกรรม เพื่อ
ช่วยให้การก าหนดแผนกิจกรรมของกลุ่มเป็นไปอย่างมี
ระบบ นอกจากนี้ได้เพิ่มในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาที่
จะเกิดขึ้น   PPA  :Potential Problem Analysis เพื่อหา 

แนวทางแก้ไขเบื้องต้น ในระหว่างการวางแผนกิจกรรม
ผู้เรียนมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการวางแผน
เพื่อให้การวางแผนกิจกรรมเหมาะสมและตรงตาม
โครงการของสมาชิกในกลุ่ม โดยมีการวางรูปแบบของ 
การพัฒนาหลักสูตรส าหรับอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์
ให้แก่ผู้ที่สนใจในการเข้ารับการอบรม 

ภาพที่ 4 การวางแผนกิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ 5 การลงมือปฏิบัติ หลังจาก 
การวางแผนกิจกรรมของผู้ เรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้ลงมือท ากิจกรรมโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ ตามตารางการจัดท าโครงการที่ไดก้ าหนดไว้
ในแผนกิจกรรม ในระหว่างการท ากิจกรรม ได้นัดพบ
ผู้ เรียนเป็นระยะของการท ากิจกรรม เพื่อสอบถาม 
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างท ากิจกรรม และให้ค าแนะน า
ช้ีแนะถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในการแนะน าจะเน้นแนว
ทางแก้ไขให้ผู้เรียนน าไปปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และเกิดทักษะในการปฏิบัติด้วยตนเอง เมื่อสิ้นสุด 
การปฏิบัติกิจกรรม ผู้ เรียนได้ท าการแบบประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมโครงการผลพัฒนา
ทักษะวิชาชีพที่ ได้ คือ ผู้ เรียนเกิดความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ได้ท าในระดับ 
มากที่สุด การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในครั้งนี้
เป็นส่วนหนึ่ งของการ ช้ีวัดได้ว่า  การจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ C-PBL21 
ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และ 
มีจัดท าเอกสารและสือ่ประกอบหลกัสูตรส าหรบัการอบรม
ให้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในแต่ละกลุ่มด้วยตนเอง 
โ ด ย มี ค รู ผู้ ส อ น ท า ห น้ า ที่ แ ล ะ มี บ ท บ า ท เ ป็ น 
ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 จากนั้นผู้เรียนได้ร่วมกันโดยแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการจัดท าชุดการฝึกอบรมในหัวข้อที่แต่ละ
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กลุ่มได้ท าการตัดสินใจเลือก และน าเสนอให้ครูได้ช่วย
เสริมแรงและเพิ่มเทคนิคของการอบรมให้แก่ผู้เรียน 

ภาพที่ 5  การลงมือปฏิบัติ 

 ขั้นตอนที่ 6 การสรุปข้อมูลเพ่ือการน าเสนอ  
ขั้นตอนนี้เป็นการน าเสนอการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
โดยให้ผู้เรียนท าการจัดสรุปผลงานในรูปแบบของรายงาน 
และท าการน าเสนอผลงานในช้ันเรียนเพื่อให้ครูและ 
เพื่อนร่วมช้ันเรียนได้ท าการประเมินและร่วมแสดง 
ความคิดเห็นถึงหลักสูตรที่ได้จัดท า และท าการทดลอง
อบรมภายในช้ันเรียนที่ละกลุ่ม  จากกิจกรรมที่ผ่านมาใน
ฐานะครูผู้สอน มีความรู้สึกและเห็นถึงความหลากหลาย 
ในการน าเสนองานในด้านของกระบวนการและการจัดท า
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างมีระบบและตรวจสอบ
สอบได้ ซึ่งมีความสอดคล้องและตรงตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุ่ ง เน้น 
ให้สถานศึกษาผลิตนักศึกษาตามหลัก 3R และหลัก 8C  

ภาพที่ 6 สรุปข้อมลูเพ่ือการน าเสนอ 

 ขั้นตอนที่ 7 การต่อยอดองค์ความรู้ บทสรุป
ของ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้  C-PBL21 
ในครั้งนี้ สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ คือ การต่อยอดองค์ความรู้จาก
กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยผู้เรียนได้น ากิจกรรม 
ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของหลักสูตร 
การฝึกอบรมไปทดลองขยายผลให้กับกลุ่มผู้เรียนรุ่นน้อง
ใ น ร ะ ดั บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ช้ั น สู ง  แ ล ะ 
ครูในสถานศึกษาที่มีความสนใจที่จะอบรมในระยะเวลา
สั้น บ ในคาบกิจกรรมของสถานศึกษา โดยการต่อยอด
องค์ความรู้นี้ จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของการน าสิ่งที่
ได้พัฒนาไปใช้ในสถานการณ์จริงโดยผู้เรียนเป็นผู้ควบคุม
โครงการและกิจกรรมการฝึกอบรมด้วยตนเองทั้งหมด 

ภาพที่ 7 สรุปข้อมลูเพ่ือการน าเสนอ 
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 ระยะที่ 2  ส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้  C-PBL21 ส าหรับ
รายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 นักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดังนี้ 
 ตารางแสดงผลการส ารวจความพึงพอใจในการใช้ 
ชุดการเรียนรู้แบบ C-PBL21 

ตารางที่ 1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน 
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้  
C-PBL21 ส าหรับรายวิชาโครงการพัฒนา 
ทักษะวิชาชีพ 1 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี 
บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย 
อาชีวศึกษามหาสารคาม 

รายการประเมิน ความคิดเห็น 

x̄ S.D. ความหมาย 

1.ขั้นการเตรียมผู้เรียน
1.1 การแนะน า
ตนเอง 

4.38 0.80 มาก 

2 . 2  ทั ก ษ ะ เ ด็ ก
อาชีวศึกษา 3R8C 

4.38 0.80 มาก 

1.3 กา รฝึ ก
กระบวนการคิดสู่การ
ปฏิบัติ : กิจกรรมพับ
กระดาษ A4 

4.92 0.27 มากที่สุด 

1.4 การจัดท า
โ ค ร ง ก า ร วิ ช า ชี พ
ส า ข า ง า น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4.27 0.72 มาก 

1.5 แบบวิเคราะห์
ความสามารถของ
ผู้เรียนจากการเรียนรู้ 

4.81 0.40 มากที่สุด 

2.ขั้นการส ารวจชุมชน 
2.1 การส ารวจชุมชน
รอบตัว 

4.38 0.50 มาก 

2.2 การจัดระเบียบ
ข อ ง ก า ร ส า ร ว จ
เ ท ค นิ ค  Force 

4.77 0.43 มากที่สุด 

Connection 
2.3 การจัดท า Mind 
Mapping เพื่อค้นหา
หัวข้องาน 

3.88 0.99 มาก 

3.ขั้นการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
   3.1 ตารางการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร
ตัดสินใจ 

4.19 0.75 มาก 

   3.2 กระบวนการ
ตัดสินใจ 5 ขั้นตอน 

4.38 0.80 มาก 

4.ขั้นการวางแผนกิจกรรม
   4.1 แบบเสนอ
โครงการ 

4.42 0.81 มาก 

4.2 การก าหนดชื่อ
โครงการ 

4.96 0.20 มากที่สุด 

4.3 การก าหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4.19 0.75 มาก 

4.4 การก าหนดครูที่
ปรึกษาโครงการ 

4.81 0.40 มากที่สุด 

4.5 การก าหนด
หลักการและเหตุผล 

3.81 0.40 มาก 

4. 6  ก า ร ก า ห น ด
วัตถุประสงค์ 

4.96 0.20 มากที่สุด 

4.7 การก าหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ 

4.58 0.50 มากที่สุด 

4. 8  ก า ร ก า ห น ด
งบประมาณ 

4.19 0.75 มาก 

4. 9  ก า ร ก า ห น ด
ทรัพยากรที่ใช้ 

4.81 0.40 มากที่สุด 

4.10 วิธีการและ
ขั้ น ต อ น ก า ร
ด าเนินการ 

4.42 0.81 มาก 

4.11 การติดตามผล 4.58 0.50 มากที่สุด 
4.12 ปัญหาและอุป
สรรค์ 

4.19 0.75 มาก 

4.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

4.58 0.50 มากที่สุด 

5.ขั้นการลงมือปฏิบัติ
5.2 การปฏิบัติตาม
ขั้ นตอนในขั้ น กา ร

4.19 0.75 มาก 
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วางแผนกิจกรรม 
6.ขั้นการสรุปข้อมูลเพื่อน าเสนอ 
6.2 การเสนอข้อมูล 4.19 0.75 มาก 
6 . 2  ก า ร เ ผ ยแ พ ร่
ข้อมูล 

3.81 0.40 มาก 

7.ขั้นการต่อยอดองค์ความรู้ 
 7.1 การประยุกต์ใช้
ในเชิงธุรกิจ 

3.96 0.92 มาก 

7.2 การประยุกต์ใช้
ในงานอื่น บ 

4.23 0.76 มาก 

รวม 4.40 0.72 มาก 

 

 จากตารางที่ 1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อชุดการเรียนรู้  C-PBL21 พบว่า ความพึงพอใจ  
โดยรวมต่อชุด การเรียนรู้  C-PBL21 อยู่ในระดับมาก 

  ( x̄   = 4.40 , S .D = 0.72 ) ความคิดเห็นใน 
ระดับมากที่สุด มีดั งนี้  ขั้นการเตรียมผู้ เรียน ได้แก่ 
ข้อที่ 1 .3,1 .5 ขั้นการส ารวจชุมชน ได้แก่ ข้อที่ 2 .2 ขั้น
วางแผนกิจกรรม ได้แก่ข้อ 4 .2,4 .4,4 .6,4 .7,4 .9,4 .11 และ 
4.13 ส่วนขั้นตอนการวิเคราะห์และการตัดสินใจ ขั้นตอน 
การลงมื อปฏิบั ติ   และขั้ นการต่ อยอดองค์ความรู้  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
5. สรุปผลการวิจัย  
 สรุปผลการวิจัย 
  สรุปผลและข้อเสนอแนะ ส าหรับจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดการเรียนรู้ C-PBL21 ส าหรับรายวิชาโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม  7 ขั้นตอนดังน้ี 
  ขั้นการเตรียมผู้เรียน พบว่า ผู้ เรียนมีการฝึก
กระบวนการคิดสู่การปฏิบัติ และเกิดความสามารถใน 
การวิเคราะห์ความสามารถของตนเองได้อย่างเหมาะสม
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ 
  ขั้นส ารวจชุมชน พบว่า ผู้เรียนมีการจัดระเบียบ
การส ารวจด้วยการใช้ เทคนิค Force Connection  

จากการส ารวจ ชุมชนรอบตัว ได้ เป็นอย่ า งดี  และ 
มีการแสดงความคิด เห็นประกอบการตัดสินใจใน 
การเช่ือมโยงสภาพแวดล้อม 
  ขั้นการวิเคราะห์และตัดสินใจ  พบว่า ผู้เรียน 
มีการน ากระบวนการ 5 ขั้นตอนส าหรับการติดสินใจมาใช้
ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจในการเลือกท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ ของสมาชิกในกลุ่ม 
  ขั้นการวางแผนกิจกรรม  พบว่า ผู้ เ รียนให้
ความส าคัญกับช่ือโครงการ การก าหนดวัตถุประสงค์  
การก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
การก าหนดทรัพยากรที่ใช้ และวางแผนในการติดตามผล 
ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งในขั้นตอนของการวางแผนนี้ นักเรียน
ได้ให้ความสนใจในหัวข้อดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างมาก
ตามข้อตกลงของสมาชิกในกลุ่มเป็นส าคัญ 
  ขั้นการลงมือปฏิบัติ พบว่า ผู้เรียนมีการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนในการวางแผนกิจกรรม ตามข้อก าหนดและ
ระยะเวลาในการท ากิจกรรมของสมาชิกและกลุ่มเป็น
อย่างดี 
  ขั้นการสรุปข้อมูลเพ่ือน าเสนอ พบว่า ผู้เรียนได้
มีการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบการน าเสนอโครงการ และ
เอกสารประกอบโคร งการ   และมี ก าร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม
โครงการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีได้จัดท าข้ึน 
  ขั้นการต่อยอดองค์ความรู้ พบว่า ผู้เรียนได้น า
โครงการที่จัดท าไปใช้ขยายผล กับผู้ที่สนใจโครงการ และ
เปิดให้ความรู้กับผู้ที่สนใจภายในและภายนอกสถานศึกษา
การจัดกิจกรรม C-PBL21 ครูผู้ สอนสามารถน ามา
ประยุกต์สู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริง  
โ ดยสามารถน า รู ปแบบมาปรั บ ใ ช้ เ พิ่ ม เ ติ ม  หรื อ  
น าบางส่วนของการจัดกิจกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน
ตามบริบท และข้อแตกต่างกันในแต่ละกิจกรรม หรือ
รายวิชาที่ต้องการจัดการเรียนรู้ซึ่งปลายทางที่เห็นอย่าง
ชัดเจนคือ ความเปลี่ยนแปลงของตนเองในการท าหน้าที่
ของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ในบทบาทของผู้อ านวย 
ความสะดวกในการเรียนรู้ และผู้เรียน ได้มีการดึงความรู้
หรือความสามารถที่ อยู่ ในผู้ เ รี ยนออกมาเพื่อใ ช้ใน 
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การแสดงความคิดเห็นในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน 
ในกลุ่ม ซึ่งผู้เรียนมีความคิดที่หลากหลายและบนความ
หลากหลายนี้ท าให้ผู้เรียนได้แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกับผูอ้ืน่ 
ก่อให้เกิดการยอมรับในความคิดของผู้อื่นจากเรื่องที่ไม่รู้ได้
รู้ และผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองมีการท างานเป็นทีม (Team Learning) 
ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามสมรรถนะของ
สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งตรงตามความต้องการของสถานศึกษา
ที่จะผลิตผู้เรียนตามหลัก 3R และ 8C ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์และกล้าที่จะดึงศักยภาพในตัวเอง
ออกมาใช้ได้อย่างถูกท่ีถูกเวลา และสร้างงานสร้างอาชีพได้
ในอนาคต 

6. เอกสารอ้างอิง
ชมรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 . 

        คุณค่าของครูยุคใหม่. 2559. กรุงเทพฯ. 
พิมพันธ์ เตชะคุปต์. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21. 

  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์  
        มหาวิทยาลัย, 2559. 

วิจารณ์ พานิช. วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่  
 ๒๑.-- กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ,์ 
  2555. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร  ครอบคลุมการประเมินใน 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านอาจารย์ผู้สอน  ด้านสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  และ 
ด้านความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองที่ได้จากการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาใน 
ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม 
มี ความคิ ด เ ห็ นอยู่ ใ นระดั บมาก  ค่ า เ ฉลี่ ย    4 .31 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านมีความเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่  ด้ านอาจารย์ผู้สอน รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ 
ด้ านหลักสูตรและเนื้ อหาวิชาและด้านความพึงพอใจ 
ในการพัฒนาตนเองที่ได้จากการศึกษา  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก ่ด้านการจัดการเรียนการสอน 
แ ล ะ ด้ า น  สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้  น อ ก จ า ก นี้ 
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีข้ อเสนอแนะต่อหลักสูตร  คื อ 
ควรเพิ่มเติมการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ 
ในการก่อสร้างและเสนอให้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาส ารวจ 

ซึ่งเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานท้ังในหน่วยงานราชการ        
และภาคเอกชน 

ค าส าคัญ : ประเมินหลักสูตร, สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การก่อสร้าง, เทคโนโลยีบัณฑิต 

Abstract 
The objectives of this research were to 

1) evaluate the Bachelor of Technology curriculum
in Construction Technology (Continuing Program) 
(revised 2018) at Institute of Vocational Education : 
Bangkok. The evaluation of the curriculum 
consisted of 5 aspects: curriculum and subject 
content, pedagogy, instructor, learning support and 
students' satisfaction in self-development through 
education. The samples of this research were 
students who enrolled for academic year 2021. 
The research instrument used in collecting the 
data was a questionnaire. The statistics used on 
the research include the percentage, mean 
value, and standard deviation. 

OM001 

497



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 The results showed that the overall 

satisfaction was at a high level ( X = 4.31) with a
standard deviation (S.D. = 0.62). When 
considering each aspect, it found that the 
aspects on instructor, curriculum and subject 
content, and students' satisfaction in 
self-development through education were at the 
highest level. The aspects on pedagogy and 
learning support were lower level with same 
mean value. Furthermore, the questionnaire 
issuers suggested that we should apply modern 
technology for construction in the curriculum. 

Keywords : Curriculum Evaluation, Construction 
Technology, Bachelor of Technology 

1. บทน า
กลไกในการพัฒนาประเทศชาติให้ เกิดความเจริญ

ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคงนั้นมีเครื่องมือส าคัญได้แก่
การจัดการศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ในสังคม ต้องได้รับ
พัฒนาให้ เป็นผู้ มี ความรู้  ทั กษะ และคุณลักษณะ 
อัน เหมาะสม โดย เฉพาะ ในบริ บทของสั งคมที่ มี 
ความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยพัฒนาการของ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ก าลังคนท่ีส าคัญในสังคมที่มีบทบาท
ต่อการเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าของชาติได้แก่
ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งแนวโน้มความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบันมุ่งไปสู่การมองหาก าลังแรงงาน
ที่มีทั้ งความรู้ และทักษะฝีมือ ดั งปรากฏจากการที่ 
สถาบันการอาชีวศึกษาได้เข้ามามีบทบาทในการจัด
การศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีอาชีวศึกษาที่มีความ
พิเศษคือผสานตัวตนและบริบทของมาตรฐานอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอาชีวศึกษาเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ได้ก าลังคน
ที่เป็นนักปราชญ์และนักปฏิบัติการในตัวบุคคลคนเดียวกัน 
สามารถน าสมรรถนะผนวกกับปรัชญาเพื่อการท างานได้

อย่างมีคุณภาพ (วรวิทย์ ศรีตระกูล และสุนทรผไท จันทระ, 
2562) แสดงถึงบทบาทและภาระส าคัญอีกก้าวของ 
การอาชีวศึกษาในการพัฒนาก าลังคนที่มีความพร้อมทั้ง
ความรู้และทักษะปฏิบัติ 
 การพัฒนาก าลั งคนไปสู่ เป้ าหมายดั งกล่ าว นั้ น 
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้คือเข็มทิศอันส าคัญยิ่งของ
ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ช้ี น า ใ น 
การจัดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ เรียนไป 
สู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ ถือเป็น
แม่บทของแนวทางการจัดการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ ทันสมัยอยู่
เสมอ ต้องมีกระบวนการประเมินหลักสูตรเป็นกุญแจ
ส าคัญในการใช้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็น
ปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อยของการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรนั้นๆ โดยเฉพาะหากได้ทราบถึง
ประเด็นปัญหาที่แท้จริงจากผู้ ใ ช้งานหลักสูตร อาทิ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร ผู้ ใช้งานบัณฑิตและ 
ตัวผู้เรียนเองที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตรนั้นๆ เป็นผู้สะท้อนถึง
แง่มุมต่างๆ เพื่อให้สามารถน าข้อมูลที่ ได้ ไปพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอย่างตรงประเด็น 
 ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดท าหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
(ต่อเนื่อง) ขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เพื่อเปิดสอนในระดับปริญญา
ตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตและได้ปรับปรุงหลักสูตรใน 
ปี พ.ศ. 2561 (สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร, 2561) 
โดยปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการปรับปรุงรายวิชา 
เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
เป็นไปตามคู่มือบริหารหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรื อส ายปฏิ บั ติ ก า รของสถาบนั ก ารอา ชี วศึ กษา 
(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556) ทั้งนี้ 
สถาบันในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่จะด าเนินการพัฒนาหลักสูตร จะต้องวิเคราะห์ข้อมูล
อาชีพและความต้องการก าลังคน ผลการส ารวจ ผลการวิจัย 
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ข้อมูลความต้องการและความพร้อมของสถาบันน าไปพัฒนา 
เป็นกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในสาขาวิ ชาของระดับคุณวุฒิ เดี ยวกันมีมาตรฐาน 
ที่เทียบเคียงกันได้ และตามกรอบของมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะดั บปริ ญญา ตรี  ส าข า เทค โน โ ลยี  พ . ศ .  2560 
(กระทรวง ศึกษาธิการ, 2560) ได้ก าหนดให้จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร วิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพ 
ถึงผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังของบัณฑิต เมื่อครบรอบ 
การใช้หลักสูตร น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
โดยการจัดเรียนการสอนตามหลักสูตรจะต้องสอดแทรก
เนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อมุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการรวมถึงทักษะ
ทางด้านการปฏิบัติงาน ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขา
วิ ชา ชีพสู่ การปฏิ บั ติ จริ ง  รวมทั้ งประยุ กต์ สู่ อา ชีพ 
มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ สั งคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
สอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการ 
พัฒนาก าลังคนที่มีความรู้ทักษะสามารถยกระดับของ 
การประกอบอาชีพได้ ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจ
ในสถานประกอบการต่างๆ ในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ
ของท้องถิ่น และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ รวมทั้งใช้ส าหรับการวางแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียน และใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ   
 ส าหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
นั้น ได้เปิดใช้เพื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2561 รวมเป็นเวลา 4 ปีการศึกษาและเข้าสู่
ช่วงเวลาของการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ที่ก าหนดให้มีการพัฒนา

หลักสูตรเป็นระยะๆ ให้มีความทันสมัย อย่างน้อยตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี แต่ยังไม่ได้ท า 
การประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ จึงควรมีการประเมิน
หลักสูตร  เพื่อน าผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ไปใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทั้งในส่วนของ
โครงสร้าง รายวิชา ตลอดจนจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร 
ภาย ใต้ ก รอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บปริ ญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กร ะทรว งศึ กษา ธิ ก า ร  ผลกา รวิ จั ย ก าร ประ เ มิ น 
การใช้หลักสูตรที่ผ่านมาเปรียบเสมือนแผนที่ส าหรับ 
การปรั บปรุ งให้ สอดคล้องกั บสภาพความเป็นจริ ง 
ได้หลักสูตรที่มีความทันสมัย คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
สร้างความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดผู้เรียนให้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีด้านอาชีวะศึกษามากขึ้น ส่งผลให้ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสูตรสอดคล้องกับ
เป้าหมายในการจัดการศึกษาของชาติและตอบสนอง 
ความต้องการในการพัฒนาก าลังคนทางด้านสาขาวิชา
ก่อสร้ างให้ มีความพร้อมทั้ งด้ านองค์ความรู้  ทักษะ
ความสามารถ ในการปฏิบั ติ งานและมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนสืบไป 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุ ง 
พ.ศ. 2561) สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ส าหรับใช้
ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรในส่วนของโครงสร้าง รายวิชา 
และจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวคิดการวิจัย 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
( ต่ อ เ นื่ อ ง )   ( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  พ . ศ .  2 5 6 1 ) 
ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยได้แก่นักศึกษาที่ก าลังศึกษา

ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การก่อสร้ า ง  (ต่ อ เนื่ อ ง )  สถาบั นการอา ชีวศึ กษา
กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนด
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล โ ด ย ก า ร เ ลื อ ก แ บ บ เ จ า ะ จ ง 
(Purposive Sampling)  ได้แก่นักศึกษาที่ก าลังศึกษา 
ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง  ( ต่ อ เ นื่ อ ง )  วิ ท ย า ลั ย เ ทค นิ ค ดุ สิ ต 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ช้ันปีที่ 1และ ปีที่ 2 จ านวนทั้งสิ้น 
45 คน 

4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม

(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 
ของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุการท างาน 
และคะแนนเฉลี่ย 

ส่วนที่  2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินหลักสูตรฯ ใน 4 ด้าน ได้แก่ด้านหลักสูตรและ
เนื้อหาวิชา จ านวน 8 ข้อ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 6 ข้ อ  ด้ านอาจารย์ ผู้ สอน จ านวน 7 ข้ อ 
ด้ านสิ่ งสนั บสนุ นการ เรี ยนรู้  จ านวน 6 ข้ อ  และ 
ด้านความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองที่ได้จากการศึกษา 
จ านวน 8 ข้อ 

ส่ วน ที่  3 เ ป็ น ค า ถ าม ลั กษ ณะป ลาย เปิ ด 
(Open-end Questions) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 
แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรได้อย่าง
อิสระ 

4.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ขั้นตอนการหาคุณภาพของเครื่องมือประกอบด้วย 

4 ขั้นตอน ได้แก ่ 
ขั้นที่  1 การศึกษาค้นคว้าเอกสารหลักสูตรและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตรและการสร้าง
แบบสอบ น ามาก าหนดนิยามตัวแปรและพฤติกรรมบ่งช้ี  

ขั้นที่ 2 สร้างประเด็นค าถามจากพฤติกรรมบ่งช้ี  
ขั้นที่ 3 น าประเด็นค าถามเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 

5 ท่ าน  ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของ เ ชิ ง เนื้ อหา 
(Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Congruence : IOC) ระหว่างข้อค าถามกับนิยาม 
ประเด็นที่สอบถามได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 
0.60-1.00 และมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขในบางข้อ
ค าถามเพื่อสื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ขั้นที่ 4 จัดท าแบบสอบถามเพื่อส่งไปยังแหล่งข้อมูล 
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

ข้อมูลทั่วไป 

เพศ 
อายกุารท างาน 
คะแนนเฉลี่ย 

การประเมินหลักสูตร 5 ด้าน 
1. ด้านหลักสูตรและเน้ือหาวิชา 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. ด้านอาจารย์ผู้สอน 
4. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5. ด้านความพึงพอใจในการพัฒนา

ตนเองท่ีได้จากการศึกษา 

ผลการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
(ต่อเน่ือง)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
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ขั้นที่  1 ผู้วิจัยติดต่อขอความร่วมมืออาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอ บ ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ ค ว า ม อนุ เ ค ร า ะ ห์ ใ น 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์  

ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูลด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์และติดตามเป็นระยะจนได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  

4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.5.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติ

เชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และประมวลค่าร้อยละ (Percentage) 

 4.5.2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินหลักสูตรฯ ใช้ค่า เฉลี่ย  (Mean) และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินหลักสูตรฯ ดังต่อไปนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
4.5.3 ค าถามปลาย เปิด  (Open-end 

Questions) ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม น ามาจัดหมวดหมู่ ใช้การวิเคราะห์ความถี่ 
(Frequency) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา   

5. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง  ( ต่ อ เ นื่ อ ง ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีดังต่อไปนี ้

ตารางที่  1   สรุปความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี 
การก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ .  2561)  สถาบั นการอาชี วศึ กษา
กรุงเทพมหานคร 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

4.33 0.74 มาก 

รายวิชาบังคับ/วิชาเลือก มีความ
เหมาะสม 

4.22 0.77 มาก 

จ านวนหน่วยกิตมีความเหมาะสม 4.29 0.76 มาก 

รายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

4.36 0.68 มาก 

ร า ย วิ ช า ใ นห ลั ก สู ต ร มี ค ว า ม
ทันสมัย 

4.51 0.73 มากที่สุด 

รายวิชาในหลักสูตรส่งเสริมให้
นักศึกษาเรียนรู้การท าวิจัยไ ด้
เพียงพอ 

4.31 0.79 มาก 

ร า ย วิ ช า ใ นห ลั ก สู ต ร มี ค ว า ม
ส มบู รณ์  เ พี ย งพ อ ต่ อก า ร ใ ช้
ประโยชน์ 

4.33 0.74 มาก 

รายวิชาในหลักสูตรมีประโยชน์ต่อ
การประยุกต์ใช้ในการท างาน 

4.44 0.72 มาก 

รวมด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา 4.35 0.66 มาก 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ความเหมาะสมของวิธีการจัดการ
เรียนการสอน 

4.16 0.77 มาก 

การจัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ให้เกิดความสนใจใฝ่รู้ 

4.29 0.66 มาก 

การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิด
ในวิเคราะห์วิจารณ์ 

4.24 0.71 มาก 

การส่งเสริมให้ผู้ เรียนเช่ือมโยง
ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

4.38 0.68 มาก 

การจัดการเรียนการสอนส่งเอื้อต่อ
การจัดเวลาเรียนและการค้นคว้า
ความรู้ของนักศึกษา 

4.2 0.73 มาก 

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเช่น
การสัมมนา/การบรรยายทาง
วิชาการมีความเหมาะสม 

4.24 0.68 มาก 

รวมด้านการจัดการเรียนการสอน 4.25 0.65 มาก 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 

เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในแวดวง
วิชาการ 

4.47 0.76 มาก 

ให้ค าปรึกษา/แนะน าทางวิชาการ
ได้เป็นอย่างดี 

4.4 0.72 มาก 

มีความรู้ท่ีทันสมัย น ามาเช่ือมโยง
กับการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

4.38 0.72 มาก 

มีเกณฑ์การวัด/ประเมินผลการ
เรียนท่ีเหมาะสม ยุติธรรม 

4.38 0.72 มาก 

มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู ้

4.42 0.69 มาก 

มีการใช้ เทคนิคในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างน่าสนใจ 

4.38 0.72 มาก 

ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น เ พื่ อ ใ ห้
นักศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสม 

4.33 0.71 มาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

รวมด้านอาจารย์ผู้สอน 4.39 0.68 มาก 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สภาพ/ขนาดของห้องเรียนมีความ
เหมาะสม 

4.4 0.69 มาก 

มีสถานท่ีท างานนอกเวลาเรียน
ให้กับนักศึกษา 

4.18 0.72 มาก 

ห้องปฏิบั ติการ/คอมพิวเตอร์/
เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย 
เพียงพอต่อการใช้งาน 

4.13 0.79 มาก 

สื่อการสอน/เทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม 

4.27 0.75 มาก 

ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ด้ า น สั ง ค ม /
สุ ข อ น า มั ย / ส ภ า ว ะ จิ ต ใ จ /
มาตรฐานความปลอดภัยของ
วิทยาลัย 

4.22 0.77 มาก 

ความพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ภ า ย น อ ก / วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง
วิทยาลัยฯ 

4.29 0.76 มาก 

รวมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.25 0.67 มาก 

ด้านความพึงพอใจในการพัฒนา
ตนเองที่ได้จากการศึกษา 
ความรู้ทางวิชาการท่ีได้รับ 4.24 0.65 มาก 

ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

4.31 0.63 มาก 

ความกล้าแสดงออก 4.24 0.71 มาก 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
วิจารณญาณเพื่ อการวิ นิจ ฉัย/
ตัดสินปัญหา 

4.36 0.71 มาก 

ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 4.40 0.65 มาก 

ความสามารถในการเขียนเอกสาร 
รายงาน วิจัย 

4.16 0.77 มาก 

สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการ
ท างานของนักศึกษา 

4.40 0.65 มาก 

สาม ารถน าค วา มรู้ ไ ป ใ ช้ เพื่ อ
ประโยชน์ต่อสังคม 

4.40 0.72 มาก 

รวมด้านความพึงพอใจในการ
พัฒนาตนเองที่ได้จากการศึกษา 

4.30 0.62 มาก 

รวมทุกด้าน 4.31 0.62 มาก 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวม
นักศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สถาบันการอาชีวศึกษา
กรุ งเทพมหานคร อยู่ ในระดับมาก (ค่า เฉลี่ย  4.31) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ด้านอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39) 

รองลงมาตามล าดับได้แก่ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา 
(ค่าเฉลี่ย 4.35) และด้านความพึงพอใจในการพัฒนา
ตนเองที่ได้จากการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.30) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากันได้แก่
ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านสิ่ งสนับสนุน 
การเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25) 

6. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

อายุการท างานอยู่ระหว่าง 5 – 10 ปี คะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.00 - 3.49 มีระดับความคิดเห็นต่อหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่ า เฉลี่ ยสู งสุด ได้แก่ด้ านอาจารย์ผู้ สอน รองลงมา
ต า ม ล า ดั บ ไ ด้ แ ก่ ด้ า น ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ เ นื้ อ ห า วิ ช า 
ด้านความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองที่ได้จากการศึกษา 
ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านสิ่ งสนับสนุน 
การเรียนรู้  

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัยข้างต้นที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นด้านอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมากเป็นอันดับ
แรกนั้น สะท้อนให้เห็นผลจากการที่คณะกรรมการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร ที่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด มีแนวทาง 
ในการพัฒนา การประกันคุณภาพหลักสูตรให้ เป็นไป 
ตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตร มุ่งส่งเสริมบทบาทของ
ครูผู้สอนที่นอกเหนือไปจากการถ่ายทอดความรู้ทาง 
ด้านวิชาการ ทักษะปฏิบัติ ให้สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูผู้สอนและนักศึกษาเพื่อบรรยากาศการเรียนที่เป็น
แรงผลักดันและกระตุ้นผู้เรียนซึ่งมีบทบาทเป็นทั้งนักศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ใช้เทคนิคกระบวนการ ตลอดจน
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บูรณาการเนื้อหาให้ เข้ากับสภาพการณ์ของผู้ เรียนให้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สู่การประกอบอาชีพ ยืดหยุ่น 
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ยกระดับการประกอบ
อาชีพ ด้วยกระบวนการและคุณสมบัติของครูผู้สอนประจ า
หลักสู ตรดั งกล่ าวจึ งส่ งผลให้ ผู้ ตอบแบบสอบถามมี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ในล าดับ
แรก   
 ผลการวิจัยในประเด็นที่มีระดับความคิดเห็นในระดับ
รองลงมาอันได้แก่ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชาและ 
ด้านความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองที่ได้จากการศึกษา 
เนื่องมาจากจุดเด่นอีกประการของการจัดการศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตคือการที่ผู้ เ รียนซึ่ ง เป็น
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชน 
ท าให้ระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความหลากหลาย 
ผู้ เ รี ยนบางส่วนมีศักยภาพสู งอัน เนื่ องมาจากผ่ าน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
มีความสามารถทั้ ง ในด้ านทักษะและด้ านวิชาการ 
กอปร  ด้ วยการจั ดการศึ กษาตามหลักสู ตรฯ  ที่ มี 
การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กันจะยิ่งช่วยท าให้การจัดการศึกษาเกิดคุณค่าต่อทั้ง
ผู้เรียนเองและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ให้กับการจัดการ
อาชีวศึกษาได้ผู้ตอบแบบสอบถามจึงมีความรู้สึกพึงพอใจ
ต่อประเด็นด้านเนื้อหาหลักสูตรและการพัฒนาตนเอง 
นับเป็นจุดแข็งอันส าคัญยิ่ง น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
พัฒนาก าลั งคนของอาชีวศึกษาให้ เป็ นนักปราชญ์ 
ผู้เต็มเปี่ยมด้วยทักษะปฏิบัติ ความพร้อมดังกล่าวนี้จะเป็น
จักรกลส าคัญของประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงและ
ยั่งยืน ผลการวิจัยสอดคล้องกับเพ็ญนภา กุลนภาดล และ
ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์ (2563) ได้ศึกษาเรื่องการวิจัย
ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลการประเมินโดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านความมุ่งหมาย 
ของหลักสูตรอยู่ ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านโครงสร้าง 
และเนื้อหาของหลักสูตร ด้านสื่อการเรียนการสอนด้านวัสดุ
อุ ปกรณ์  ด้ านสถานที่  ด้ านระยะ เ วลาการศึ กษา 

ด้านการพัฒนาตัวเองของผู้เรียน และด้านประสิทธิภาพของ
ผู้เรียน/ผู้ส าเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน  
 ข้อสังเกตส าหรับด้านที่มีค่ าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ 
ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
นั้น แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมในการจัด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ  อาทิ  การพัฒนา
บรรยากาศในการเรียนไปจนถึงสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ ให้มี
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ผู้ เ รี ย น ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น 
ด้ านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผู้ เ รี ยนที่ อยู่ ใ น 
สายวิชาชีพด้านการก่อสร้างอยู่แล้วได้มีโอกาสได้ออก
ความคิดเห็น ออกแบบหรือจัดเป็นกิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อม บรรยากาศภายในและนอกห้องเรียน 
การจัดตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความสะดวกของ
วิทยาลัยฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของ
วิทยาลัยฯ สร้างความรักความผูกพันต่อสถาบัน ตลอดจน
ได้ถ่ายทอด บูรณาการองค์ความรู้ ของผู้ เ รียนจาก
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ฯ  แ ล ะ ก า ร ท า ง า น ใ น 
สถานประกอบการ เป็นผลประจักษ์ถึงคุณภาพของ 
การจัดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ 
เกษมะณี  การินทร์  และคณะ (2558) ได้ศึกษา 
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยแต่ละด้านมีผลต่อความพึงพอใจ
ของนักศึกษา โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
สถาบันการศึกษา ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน
และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมและมีความทันสมัย 
เหมาะกับสภาวการณ์ในยุคปัจจุบัน  

8. ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัยดังต่อไปนี้
8.1 ค ว ร ศึ ก ษ า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต

โดยมีการ เก็บข้อมูลจากผู้ บริ หาร  ผู้ ร่ วมงานด้ วย 
วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ตรงกับ 
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สภาพความเป็นจริงและมีความส าคัญมากในด้านผลผลิต
ของหลักสูตรที่มีต่อสถานประกอบการ 
 8.2 การศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนประจ า
หลักสูตรเพื่อให้ทราบความต้องการหรือสภาพปัญหา 
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรให้
ตรงกับความต้องการของผู้ ใ ช้บัณฑิตอย่ างแท้จริ ง 
และทราบแนวทางการส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม 
การ เ รี ยนการสอนของอาจารย์ ประจ าหลั กสู ต ร 
ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมากยิ่งข้ึน 
 8.2 ควรมีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  ตลอดจน 
สถานประกอบการร่วมกัน เพื่อให้ได้รับข้อมูลจากทุกมิติ
ในการผลิตบัณฑิตได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 8.4 จัดให้การทดสอบวัดความรู้ และทักษะของ
นักศึกษาปีสุดท้ายควบคู่ไปกับการประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษาเพื่อให้ได้รับข้อมูลทีส่มบูรณ์ รอบด้าน 
 8.5 การน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร ในสาวิ ชาอื่ นของสาขาวิชาการก่อสร้ า ง 
เ ช่น สาขาเทคโนโลยีการส ารวจ สาขาเทคโนโลยี
เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภาย 
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การออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับอาจารย์ 
The Design of Electronic Portfolio System for Teachers  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องการออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงาน

อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ส า ห รั บอ าจ า รย์  มี วั ต ถุ ป ร ะส งค์ 
1) เพื่อการออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ส า ห รั บ อ า จ า ร ย์  2)  เ พื่ อ ศึ ก ษ า 
ผลการประ เมิ นคุณภาพด้ านการออกแบบ และ 
3) เพื่อศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
แฟ้มสะสมผลงานอิ เ ล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร ะดั บปริ ญ ญาตรี   วิ ท ย าลั ย เ ซ า ธ์ อี ส ท์ บ า งกอก 
ที่มีประสบการณ์ในการท างานสายวิชาการอย่างน้อย 
5 ปี จ านวน 20 ท่าน กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัยได้แก่ 1) โปรแกรม Adobe XD 
ส า ห รั บ อ อ ก แ บ บ 2)   แ บ บ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ 
ด้านการออกแบบ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
อาจารย์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า  
ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์มี
การออกแบบตามหลักการท าให้การใช้งานง่าย ไม่ต้อง
ติดตั้ง Application ใหม่ ส่วนผลการประเมินคุณภาพ 
โดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า ด้านการออกแบบมีคุณภาพอยู่ 
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่   4.08 และ 
ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น มี ค่ า เ ท่ า กั บ  0 . 7 6   

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่  4.03 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
มีค่าเท่ากับ 0.74 

ค าส าคัญ : ออกแบบ, แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 

Abstract 
The purposes of the research on the 

design of Electronic Portfolio System for 
Teachers were 1) to design the electronic 
portfolio system for Teachers, 2) to study the 
quality of the expert’s design; and 3) to study 
the satisfaction of users. The sample group used 
in this study was selected by purposive sampling 
consisting of 20 Lecturers in charge of the 
undergraduate program at Southeast Bangkok 
College with at least 5 years of working 
experience in the academic field. The 
instruments used in the research were 1) Adobe 
XD program for design, 2) quality of design 
assessment form, and 3) satisfaction of users 
assessment form. The statistics used for data 
analysis were mean and standard deviation. The 
results of the research indicated  that 
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1) in examining the quality of the design, it was
at the high level with the mean of 4.08 and the 
standard deviation of 0.76 and 2) the satisfaction 
of users was at the high level with the mean of 
4.03 and the standard deviation of 0.74. 

Keywords : design, Electronic Portfolio 

1. บทน า
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เป็นเครื่องมือที่ใช้

ส าหรับรวบรวมข้อมูลหลักฐานการท างานและการเรียนรู้
ของเจ้าของแฟ้ม  ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลและน าเสนอข้อมูล
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแฟ้มสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  1. เครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ 
โดยใช้บันทึกสิ่งที่เรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นที่เกิดจาก
การท างาน  การค้นคว้าข้อมูล  2. เครื่องมือที่ส าหรับ
แสดงสมรรถนะ  แสดงความเช่ียวชาญ  ความรู้  ทัศนะ
และทัศนคติของเจ้าของแฟ้มในงานของตน  3. เครื่องมือ
ส าหรับการประเมิน  ทั้งการประเมินความก้าวหน้า 
(formative evaluation) ประเมินกระบวนการท างาน 
และการประเมินผลลัพธ์ (summative evaluation) 
ประเมินผลงานท่ีเป็นผลจากการด าเนินงาน  การประเมิน
จะต้องแสดงให้ เห็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง  ส าหรับ 
วางแผนการพัฒนาสมรรถนะในอนาคต  อีกทั้งประโยชน์
ในการน าแฟ้มสะสมงานอิ เล็กทรอนิกส์มาใ ช้งาน 
1. ลดการใช้ทรัพยากรส านักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์
เป็นต้น  2. สะดวกต่อการบริหารจัดการสามารถส่งข้อมูล
ที่เป็นท้ังภาพ  เสียงและภาพเคลื่อนไหว  ส าหรับกิจกรรม
และภาระงานต่าง  ๆ  ที่ได้รับมอบหมายได้ทุกท่ี  ทุกเวลา 
3. สะดวกส าหรับผู้บริหารในการพิจารณาผลการประเมิน
ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น ส า ย บั ง คั บ บั ญ ช า 
(เอื้ออารี จันทร และคณะผู้จัดท า : 2563) ในปัจจุบัน 
การเก็บผลงานยังอยู่ ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลและเป็น
กระดาษ  ท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและเอกสารอาจ 
สูญหายได้ 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะน า
เทคโนโลยีมาพัฒนาและเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
จึงได้ออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับอาจารย์ เพื่อเป็นเครื่องมือที่มาช่วยอ านวย 
ความสะดวกในการจัดเก็บผลงานให้เป็นระเบียบและ 
ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ   อีกทั้งอาจารย์ผู้ใช้งานสามารถ
เลือกประเภทผลงานที่ต้องการจัดเก็บได้โดยแบ่งตาม
ภาระหน้าที่ของอาจารย์  ได้แก่  การเรียนการสอน,  
การวิจัย,  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ  
และมีประเภทอื่น ๆ ให้ได้ใช้งานตามความเหมาะสมและ
แบ่งประเภทการจัดเก็บผลงานอย่างชัดเจน 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1  เพื่อออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์

ส าหรับอาจารย์ 
 2.2  เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพ 
ด้านการออกแบบของผู้เ ช่ียวชาญที่มีต่อการออกแบบ
ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์  
 2.3  เพื่อศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
อาจารย์ 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ การออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงาน

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์ 
ตั ว แ ป ร ต า ม  คื อ  ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ 

ด้านการออกแบบของผู้เช่ียวชาญและความพอใจของ 
ระบบออกแบบผู้ ใ ช้ งาน ระบบแฟ้มสะสมผลงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์ 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย
4.1 การสร้างและออกแบบงานวิจัย

จากการศึกษาวิจัยการออกแบบระบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์นั้น  ผู้วิจัยได้ใช้
แบบจ าลองของ ADDIE  MODEL ในการออกแบบอ้างถึง
ใน (Branch, R.M. : 2009) ดังนี้  
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1. การวิเคราะห์ (Analysis)
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ

ขั้นตอนการออกแบบระบบและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์  
เพื่อเป็นการสรุปข้อมูลเนื้อหาและน าไปออกแบบต่อไป 

2. การออกแบบ (Design)
หลั งจากผู้ วิ จั ย ได้ท าการ วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล

เรียบร้อยแล้วได้น าข้อมูลดั งกล่าวมาออกแบบเพื่อ
จัดล าดับการท างานและผลลัพธ์ที่ต้องการ  โดยเขียนแผ่น
เรื่องราว (Storyboard) ก าหนดเค้าโครงของงานและ
จัดเตรียมไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น รูปภาพประกอบ  เนื้อหา

เป็นต้น  เพื่อเข้าสู่ขั้นการพัฒนาต่อไป 
3. การพัฒนา (Develop)

 ส าหรับในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบแฟ้ม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์  โดยน าข้อมูล
และไฟล์ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วนั้นมาพัฒนาด้วยโปรแกรม 
Adobe XD ตามที่ได้ออกแบบไว้ในแผ่นเรื่องราวมา 
เมื่อพัฒนาเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยได้น าไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
จากนั้นรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญ 
มาวิ เคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการ 
ข้ อ ค า ถ า ม กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร วิ จั ย ด้ ว ย 
ค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) 
ซึ่งผลการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง ( IOC)  ได้เท่ากับ 
0.702  จากนั้นผู้วิจัยเลือกข้อค าถามที่สามารถน าไปใช้ได้
และจัดท าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ  
จ านวน 5 ท่านช่วยประเมินคุณภาพด้านการออกแบบของ
ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์และ
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

4. การน าไปใช้ (Implement)
  จากการพัฒนาออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงาน

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์โดยผู้เช่ียวชาญแล้วนั้น 
ผู้วิจัยได้น าผลการออกแบบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานจ านวน 20 คน  และ
น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินผลข้อมูลต่อไป 

5. การประเมินผล (Evaluation)
  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลที่

ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
โดยใ ช้หลั กทางสถิติ ดั งต่ อ ไปนี้ คื อ   ค่ า เฉลี่ ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ธานินทร์  ศิลป์จารุ : 2549) 

4.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัย   คือ   อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก จ านวน 60 คน 

กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ 
วิ ธี คั ด เ ลื อ ก ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ เ จ า ะ จ ง 
(Purposive Random Sampling) ได้แก่ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก ที่มีประสบการณ์ในการท างานสายวิชาการ 
อย่างน้อย 5 ปี จ านวน 20 ท่าน 

4.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย 
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย

ประกอบด้วย   
1. การออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงาน

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์   ผู้วิจัยได้น าโปรแกรม 
Adobe XD มาใช้ในการออกแบบ 

2. แบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ
ของผู้เ ช่ียวชาญที่มีต่อการออกแบบระบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์ 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่
มีต่อการออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับอาจารย์ 

โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าของลิเคิร์ท (Rating Scale) (Likert, Rensis A. : 
1961) โดยแบ่งเป็น 5  ระดับ ดังนี้  

5  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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และการวิ เคราะห์ข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้ ใช้หลักทางสถิติ 
โดยเกณฑ์การแปลความหมายของระดับคะแนน 
ความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็นตัวช้ีวัด
ตามเกณฑ์ ในการวิ เคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์  
(Best, John W. : 1977) มีรายละเอียดดังนี้   
  ค่าเฉลี่ย           ระดับความพึงพอใจ 
1.00-1.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
1.50-2.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
2.50-4.39  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
3.50-4.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
4.50-5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 4.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน
งานวิจัยมีขั้นตอนดังนี ้
  1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการติดต่อขออนุญาตเก็บ 
รวบรวมข้อมู ลกั บผู้ เ ช่ี ย วชาญด้ านการออกแบบ 
จ านวน 5 ท่าน 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการจัดส่งแบบประเมินให้แก่ 
ผู้ เ ช่ี ย วชาญ เพื่ อท าก ารประ เ มิ นหาคุณภาพของ 
การออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับอาจารย์ 
 3. เมื่อเก็บรวบรวมแบบประเมินคืนกลับมา 
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและ 
ประเมินผลในการหาคุณภาพของการออกแบบ 
  4. ผู้วิจัยด าเนินการติดต่อกลุ่มตัวอย่างเพื่อ 
ขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 20 ท่าน 
 5. ผู้วิจัยด าเนินการจัดส่งแบบประเมินให้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการประเมินหาความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้งานที่มีต่อการออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์ 
 6. เมื่อเก็บรวบรวมแบบประเมินคืนกลับมา 
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ด า เนินการวิ เคราะห์ข้อมูล 
และประเมินผลในการหาความพึงพอใจของผู้ งาน 
แล้วน ามาสรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 
 

5. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 

5.1  ผ ล อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ผ ล ง า น
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์  ดังนี ้
 

 
 

ภาพที ่1 ภาพหน้าจอเข้าสู่ระบบ 
 

 
ภาพที ่2 ภาพเมนูการท างาน 

 

 
 

ภาพที ่3 ภาพการสะสมผลงานด้วยระบบฯ 
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ภาพที ่4 ภาพการแนบไฟล์หรือรูปภาพผลงาน 
 

 
 

ภาพที ่5 ภาพรวมข้อมูลเพ่ือจัดเก็บลงแฟ้ม 
 

 
 

ภาพที ่6 ภาพหน้าจอรวมผลงาน 
 
 จากภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 6 เป็นผลการออกแบบระบบ
แฟ้มสะสมผลงานอิ เ ล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์   
โดยเริ่มต้นที่การเข้าสู่ระบบกรอก USERNAME และ 
PASSWORD ของอาจารย์ผู้ใช้ระบบ และสามารถเลือกท า
รายการจากเมนูที่ประกอบด้วย 1. เมนู DASHBOARD  
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของ
อาจารย์และสามารถเลือกปี พ.ศ. ในการแสดงผลข้อมูล
ขึ้นมา  2. เมนู CREATE เป็นหน้าจอที่ใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลของอาจารย์ โดยอาจารย์สามารถเลือกประเภท
ผลงานที่ต้องการจัดเก็บได้โดยแบ่งตามตามภาระหน้าที่

ของอาจารย์  ได้แก่  การ เรี ยนการสอน,  การวิจัย ,  
ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  
อีกทั้งมีประเภทอื่น ๆ ให้เลือกส าหรับงานที่นอกเหนือ 
จากภาระหน้าที่ได้ และ 3. เมนู EXAMINE เป็นหน้าจอ
ส าหรับหัวหน้างานเมื่ออาจารย์เก็บรวบรวมข้อมูลลง 
แฟ้มสะสมผลงานเรี ยบร้ อยแล้ ว   ส ามารถส่ ง ให้ 
หัวหน้างานตรวจสอบเพื่อประเมินผลการท างานต่อไป
ตามล าดับ 
 5.2  ผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบของ
ผู้เช่ียวชาญที่มีต่อการออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์  โดยผลการประเมิน
คุณภาพด้านการออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์  ดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพด้านการ 
   ออกแบบของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการ 
   ออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงาน 
   อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์ 

 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่ า
S.D. 

ร ะ ดั บ
ความ 
พึงพอใจ 

1.     เนื้ อหามี ความ
เหมาะสม ชัดเจน 

3.60 0.89 มาก 

2.   ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนและสมบูรณ์
ของเนื้ อหาที่น ามา
ออกแบบ 

3.80 0.84 มาก 

3.   เนื้อหาสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของ
ระบบ 

4.60 0.55 มากที่สุด 

4.   ก า ร จั ด ว า ง
องค์ ประกอบภาพ
และข้อความที่น ามา 
ใ ช้ ในการออกแบบ
ระบบ 

4.40 0.55 มาก 

5.   เ ท ค นิ ค ก า ร
อ อ ก แ บ บ มี ค ว า ม
เหมาะสมกับระบบ 

4.00 0.71 มาก 

ภาพรวมคุณภาพ
ด้านการออกแบบ 

4.08 0.76 มาก 

 
 จากตารางที่  1    สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
ด้านการออกแบบของผู้เ ช่ียวชาญที่มีต่อการออกแบบ
ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์  
พบว่า ภาพรวมของคุณภาพของผู้ เ ช่ียวชาญอยู่ ใน 
ระดับมาก  ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่  4.08  และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76  โดยคุณภาพ 
ด้านการออกแบบ 3 ล าดับแรกได้แก่ ล าดับที่ 1 เนื้อหา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55  ล าดับที่ 2   
การจัดวางองค์ประกอบภาพและข้อความที่น ามาใช้ใน 
การออกแบบระบบ   มี ค่ า เ ฉลี่ ย อยู่ ที่  4 .40  และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 และล าดับที่ 3 
เทคนิคการออกแบบมีความเหมาะสมกับระบบ  มีค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 

และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
แฟ้มสะสมผลงานอิ เ ล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์   
ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ 
   ผู้ใช้งานการออกแบบระบบแฟ้มสะสม 
   ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์ 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่ า
S.D. 

ร ะ ดั บ
ความ 
พึงพอใจ 

1 .   หน้ า จอมี ลั กษณะ
ดึงดูดใจ 

3.75 0.72 มาก 

2. การเข้าใช้ระบบมีความ
ง่าย ไม่ซับซ้อนต่อการเข้า
ใช้งาน 

4.35 0.67 มาก 

3. ระบบมีความสะดวกใน
การใช้งาน เป็นหมวดหมู่
ไม่ซับซ้อนของข้อมูล 

4.50 0.51 มากที่สุด 

4.สามารถจัดเก็บข้อมูลได้
เป็นปัจจุบัน 

4.05 0.60 มาก 

5.ปริมาณข้อมูลที่กรอก
เข้าระบบเหมาะสมกับ
หน้าจอ 

3.75 0.72 มาก 

6. รู ปแบบและสีอั กษร 
อ่านง่ายชัดเจน 

3.80 0.70 มาก 

7.  รู ป ภ า พ ก ร า ฟิ ก ที่
น า เ ส น อ เ ห ม า ะ ส ม
ท า ง ด้ า น ก า ร สื่ อ
ความหมาย 

4.00 0.79 มาก 
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8. มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
ระหว่างภาพประกอบกับ
ข้อความ 

3.65 0.67 มาก 

9.เป็นช่องทางที่ ช่วยให้
ส ะดวก ในการจั ด เ ก็ บ
ผลงานได้ 

4.30 0.80 มาก 

10. ไ ด้ รั บประ โยชน์ ถ้ า
น าไปประยุกต์ใช้จริง 

4.10 0.64 มาก 

รวมความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน 

4.03 0.74 มาก 

 
จากตารางที่ 2    ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
อาจารย์   พบว่าภาพรวมของความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.03 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 โดยผลความพึงพอใจ 
3 ล าดับแรกได้แก่ ล าดับที่ 1  ระบบมีความสะดวกใน 
การใช้งาน เป็นหมวดหมู่ไม่ซับซ้อนของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่  4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51  
ล าดับที่  2  การเข้าใช้ระบบมีความง่ายไม่ซับซ้อน 
ต่ อ ก า ร เ ข้ า ใ ช้ ง า น   มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย อ ยู่ ที่  4 . 3 5  แ ล ะ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และล าดับที่ 3  
เป็นช่องทางที่ ช่วยให้สะดวกในการจัดเก็บผลงานได้   
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.80 

 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยเรื่องการออกแบบระบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิ เล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์นั้ นผู้ วิ จัย ได้
ด าเนินการตามกระบวนการวิจัย  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 6.1  สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
  1.  ผลการประเมนิคุณภาพด้านการออกแบบของ
ผู้เช่ียวชาญที่มีต่อการออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ที่  4.08  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
เท่ากับ 0.76 

2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์อยู่
ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่  4.03  และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.74 

 6.2  ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรน าไปปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา

เป็นระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์ 
2.  ควรพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้กับ

อุปกรณ์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต เป็นต้น 

3.   พัฒนาระบบให้สามารถเ ช่ือมโยงกับ 
ระบบอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความสะดวก 
ในการใช้งาน 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการด า เนินงานวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ขออภิปราย
ผลการวิจัยตามประเด็นต่าง ๆ ที่น่ าสนใจต่อไปนี้ 
     7.1 ผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ
ของผู้เ ช่ียวชาญที่มีต่อการออกแบบระบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ  พบว่าภาพรวมคุณภาพของ
การออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่  4.08 เนื่องมาจากผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ ADDIE  
MODEL (Branch,  R.M. : 2009)  มาประยุกต์ใช้ใน
ออกแบบการจัดวางองค์ประกอบภาพและข้อความ
น ามาใช้ในการออกแบบระบบ  อีกทั้งยังน า เทคนิค 
การออกแบบระบบให้มีความเหมาะสมกับผู้ ใ ช้งาน 
ท าให้เกิดความสนใจและสีสันโดดเด่น  เนื้อหาที่กระชับ 
ดูเข้าใจง่าย  
 7.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์  
พบว่าภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ใน
ระดับมาก  ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่  4.03  เนื่องมาจาก 
การออกแบบระบบเมื่อผู้ใช้งานทดลองใช้งานเห็นถึง 
ความสะดวกในการใช้งาน  มีการแบ่งการเก็บข้อมูลตาม
ภาระหน้าที่ เป็นหมวดหมู่ไม่ซับซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ(สุระสิทธิ์ ทรงม้า, ศัชชญาส์ ดวงจันทร์ , 
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ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นกและทินกร ชุณหภัทรกุล : 2561)  
ว่าผลการประเมินที่พบว่า  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
มีความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้น  ในระดับมาก   
โดยให้ความเห็นว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถอัพโหลดไฟล์
เอกสารที่เป็นหลักฐานประกอบตัวช้ีวัดได้ง่าย  แก้ไขข้อมูล
ได้สะดวกรวดเร็ว   และข้อมูลมีความชัดเจน  ถูกต้อง  
น่าเชื่อถือ  และทันสมัย 
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การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ปีการศึกษา 2563 
A Study of Graduate Characteristics according to the Needs of Graduate 

Users, Bachelor of Technology Program in Business Computer  
(Continuing Program), Chonburi Vocational College, Academic year 2020 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (ต่อเนื ่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ส าหรับ
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้     ได้จากการส ารวจข้อมูล
จากผู้ใช้บัณฑิต มีจ านวนทั้งสิ ้น 12 คน เป็นผู้ใช้งาน
บ ัณ ฑ ิต ที่ ส า เ ร็ จ การศึ กษา ในปี ก า รศึ กษา  2563 
ซึ่งบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีจ านวนทั ้งสิ ้น 10 คน  
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ยังไม่ส าเร็จการศึกษามีจ านวน
ทั้งสิ้น 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 โดยใช้แบบสอบถามเปน็
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่ามีผู้ใช้งาน
บัณฑิตตอบแบบสอบถามจ านวน 12 ชุด ส่วนผลการวิจัย 
พบว่ า  บัณฑิตมี งานท าคิ ด เป็นร้ อยละ  100 และ 
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในผลการเรียนรู้  6 ด้าน พบว่า 
โดยรวมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.46 ซึ่งมีความพึงประสงค์อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  
 
ค าส าคัญ :  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ งประสงค์ ,   
ผู้ใช้บัณฑิต, วิทยาลัยอาขีวศึกษาชลบุรี 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study 
the Desired Characteristics of Graduate Students, 
according to the Needs of User requirements of 
Technology Program in Business Computer 
(Continuing Program), Chonburi Vocational 
College. The data used in this research was 
obtained from a survey of graduates and 
graduate users in the academic year 2020. Ten 
graduates representing 83.33% have not 
graduated. And about two people account 
16.67%. There are a total of twelve graduate 
users who participated and answered a 
questionnaire as a tool to collect data. The 
graduates were 100% employed and satisfied 
together with the graduate users in the six 
learning outcomes. And the research found that 
the overall average was 4.46. 
 
Keywords : graduates and graduate user, 
graduate technology program, data research 
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1. บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างยิ่ งใน 
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพียบพร้อมทั้ งความรู้
ความสามารถ เพื่อที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า ส าหรับหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ 
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการนั้น 
ได้รับอนุมัติและเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการ
กา รอา ชีวศึ กษา ให้ ใ ช้ หลั ก สู ต ร  ในการประ ชุม 
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ส าคัญประการหนึ่ง 
คือ เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
ให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์  
     คณะผู้ วิ จั ยจึ งศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ 
พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)       
     2.2 เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  (ต่อเนื่อง) 
ปีการศึกษา 2565 
 
 
 
 
 
 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย  
   

 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากร ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  สาขาวิ ช าคอมพิ ว เ ตอร์ ธุ รกิ จ  ( ต่ อ เนื่ อ ง )  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 12 สถานประกอบการ  
โดยใช้แบบสอบถามส าหรับผู้ ใช้บัณฑิต ซึ่งมีขั้นตอน 
การด าเนินงาน ดังนี ้
 1. ก าหนดปัญหา  วัตถุประสงค์  และขอบเขต
การศึกษา 
 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. ออกแบบสอบถามส าหรับผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)  ซึ่งแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต มี 2 ข้อ 
โดยแบ่งเป็น 
   ข้อที ่1 ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  
         ข้อที ่2 ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงาน มีจ านวน 2 ข้อ โดยมีลักษณะเป็นเลือกตอบ      
  ตอนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ต่อบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)  

514



  
 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 3

 

จ านวน 6 ข้อใหญ่  มีลักษณะแบบเรียงล าดับตาม 
ความต้องการจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดยมีระดับ
ความพึงประสงค์ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้ 
  ระดับ 5 หมายถึง ระดับความพึงประสงค์มากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง ระดับความพึงประสงค์มาก  
  ระดับ 3 หมายถึง ระดับความพึงประสงค์ปานกลาง  
  ระดับ 2 หมายถึง ระดับความพึงประสงค์น้อย  
  ระดับ 1 หมายถึง ระดับความพึงประสงค์น้อยที่สุด  
  ตอนที่  4 ข้ อมู ลข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ มของ 
ผู้ใช้บัณฑิต มี 6 ข้อ โดยเป็นลักษณะค าถามปลายเปิด  
  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  
มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น = 0.959  
 4. น า แบบสอบถาม ให้ ผู้ เ ช่ี ย วชาญตรวจสอบ 
แล้วน าข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไข  
 5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับสถานประกอบการ 
เพื่อดูความถูกต้อง แม่นย า น าเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุง 
แก้ไข  
  6.  เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม  
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ ซึ่งน ามาจากรายงานผลการด าเนินการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2563  
  7. ท าคู่มือลงรหัสจากแบบสอบถาม  
 8. ลงรหัสข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ว่าเป็นไปตามรหัสที่สร้างหรือไม่  
 9. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ  
 10. สรุปผลการวิจัย 
 
5. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามรายงานผล
การด าเนินการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2563 และ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุ รกิ จ (ต่อเนื่ อง )  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี ปีการศึกษา 2563 จากประชากร ได้แก่
สถานประกอบการทั้งสิ้นจ านวน 12 สถานประกอบการ  
มีผู้ตอบแบบสอบจ านวน 12 คน ซึ่งผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ซึ่งคณะผู้วิจัยได้แสดงเป็น
ตารางแจกแจงประชากร และสรุปผลการวิจัย ดังนี ้
 
ตารางที ่ 1  รายชื่อสถานประกอบการและจ านวนผู้ตอบ 
                แบบสอบถาม      
         

สถานประกอบการ 
จ านวน 
(คน) 

1. บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ ากัด  
    (มหาชน) 

1 

2. บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย)  
    จ ากัด 

1 

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 1 
4. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 1 
5. บริษัท ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง  
    จ ากัด 

1 

6. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกวางทอง 1 
7. โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์ 
   วิทยาคาร) 

1 

8. บริษัท ส านักกฎหมาย มหชล จ ากัด 1 
9. บริษัท น าคนต่างด้าวมาท างานใน 
    ประเทศ บีทีเอ็ม โปรเฟสช่ันแนล  
    จ ากัด 

1 

10. โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทน 
     โรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที ่1-2 

1 

11. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม  
      จ ากัด 

1 

12. บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ากัด  
      (มหาชน) 

1 
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ตารางที ่ 2  สรุปความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อ 
             บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
              (ต่อเนื่อง) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่ า 
S.D. 

ระดับ 

1. ด้านคุณธรรม 
   จริยธรรม 

4.66 0.48 มากที่สุด 

2. ด้านความรู้ 4.48 0.57 มาก 
3. ด้านทักษะ 
   ทางปัญญา 

4.45 0.66 มาก 

4. ด้านทักษะ 
   ความสัมพันธ์ 
   ระหว่างบุคคล 
   และความ 
   รับผิดชอบ 

4.57 0.45 มากที่สุด 

5. ด้านทักษะ 
   การวิเคราะห์ 
   เชิงตัวเลข  
   การสื่อสารและ   
   การใช้เทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 

4.18 0.65 มาก 

6. ด้านทักษะ 
   การปฏิบัติงาน 

4.44 0.51 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.46 0.55 มาก 

 
7. สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาประชากร คือ สถานประกอบการผู้ใช้
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีจ านวน
ทั้งสิ้น 10 คน ยังไม่ส าเร็จการศึกษามีจ านวนทั้งสิ้น 2 คน 
รวมเป็นจ านวนท้ังสิ้น 12 คน นั้น โดยจ าแนกตามเพศของ
บัณฑิต มีเพศชาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และ
เพศหญิง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83 นั้น พบว่า 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคต์ามความต้องการของ
ผู้ ใ ช้บัณฑิต  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 

ปีการศึกษา 2563 นั้น ผลสรุปของความคิดเห็นของ 
ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ (ต ่อเนื ่อง)  มีค ่า เฉลี ่ย  
ทั ้ง  6  ด ้าน  ค ิด เป ็น  4 . 46 ซึ ่งม ีค วามพ ึงประสงค์ 
อยู ่ใ น ร ะด ับม าก โ ดย พบว ่า ค ว ามพ ึงป ร ะส งค ์อยู่ 
ในระดั บ  มากที่ สุ ด  คื อ  ด้ านคุณธรรมจริ ย ธร รม  
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.66 รองลงมาเป็นด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.57   
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี  ปีการศึกษา 2563 โดยการส ารวจ 
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึ งประสงค์  สามารถอภิปรายผลการวิจั ย ได้ ว่ า  
ค่าเฉลี่ยทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
ส่ วนด้ านทั กษะความสัมพันธ์ ระหว่ า งบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ นั้น พบว่ามีค่า เฉลี่ยต่ าสุด  ดั งนั้น  
ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว นี้ จึ ง ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ เ พื่ อ เ ป็ น 
แนวทางปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2565 
ต่อไป 
 
9. ข้อเสนอแนะ  
 เพื่อให้ครอบคลุม ครบตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 
หลั กสู ต ร ใหม่  พ .ศ .  2562  ซึ่ ง มี วั ตถุ ประส งค์ ใ น 
เ ล่ มหลั กสู ต รจ านวนทั้ ง สิ้ น  4  วั ตถุ ประสงค์  นั้ น  
จึงควรมีการวิจัยให้ครบถ้วน ทุกวัตถุประสงค์ในเล่ม
หลักสูตร 
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บทคัดย่อ  
 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ  
1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบของ
ง า น ค รู ที่ ป รึ ก ษ า ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ง า น ค รู ที่ ป รึ ก ษ า ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 3) ศึกษาความพึงพอใจของ 
ครูที่ปรึกษาต่อระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูที่ปรึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จ านวน 87 คน  มีวิธีด าเนินการ
วิ จั ย  3  ขั้ น ต อ น  คื อ  ขั้ น ต อ น ที่  1  ศึ ก ษ า ส ภ า พ 
การด าเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบของงานครูที่ปรึกษา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาต่อ 
ระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษาประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ผลการวิจัย พบว่า 
 (1) สภาพปัจจุบันการด าเนินงานของครูที่ปรึกษาโดยรวม
อยู่ ใ นร ะดั บปานกลา ง  และส ภาพที่ พึ ง ป ระส งค์ 
การด าเนินงานของครูที่ปรึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ความต้องการจ าเป็นสภาพการด าเนินงานของครูที่ปรึกษา 
ควรพัฒนาด้านการบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา   

(2) ระบบบริหารจัดการ  งานครูที่ปรึกษาประเภท 
วิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน  
1) ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2) ด้านซอฟต์แวร์ 
(Software) ครอบคลุมภาระงาน 3 ด้าน คือ  
1 )  ด้ า น ก า ร ว า ง แ ผ น ง า น ค รู ที่ ป รึ ก ษ า  
2 )  ด้ า น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ค รู ที่ ป รึ ก ษ า  แ ล ะ  
3 )  ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น ค รู ที่ ป รึ ก ษ า  
(3) ความพึงพอใจของครู  ที่ปรึกษาต่อระบบบริหาร
จัดการงานครูที่ปรึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลัย เทคนิคจันทบุรี  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบ, งานครูที่ปรึกษา 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to 
1) study the conditions of operation according to 
duties and responsibilities as the advisory 
teachers in industrial subject of Chanthaburi 
Technic College 2) develop a management 
system on teacher advisor jobs department of 
industry of Chanthaburi Technic College, and    
3) study the satisfaction of advisory teachers 
towards the management system on teacher 
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advisor jobs department of industry of 
Chanthaburi Technic College. Target group of 
industrial advisory teachers Chanthaburi 
Technical College 87 people. There were 3 steps 
in conducting research, which were Step 1: 
Study the conditions of operation according to 
duties and responsibilities of industrial subject’s 
advisory teacher of Chanthaburi Technic College. 
Step 2: Develop a management system on 
teacher advisor jobs department of industry of 
Technic Chanthaburi College. Step 3: Study the 
satisfaction of the management system on 
teacher advisor jobs department of industry of 
Chanthaburi Technic College. The results of the 
research showed that: 1. The current condition 
of the teachers' overall performance was at a 
moderate level and the desirable condition for 
the operation of the teacher advisors overall 
were at a high level. Necessary required meaning 
of the operating conditions of advisory teacher 
should improve the management of teacher 
advisor jobs department.  2.The management 
system on teacher advisor jobs department of 
industry of Chanthaburi Technic i College was 
divided into 2 parts: 1) Hardware 2) Software, 
which covered 3 tasks: 1) Advisory teacher 
planning 2) Advisory teacher operation and  
3) Advisory teacher management 3. The 
satisfaction of the management system on 
teacher advisor jobs department of industry of 
Chanthaburi Technic College overall, was at a 
high level. 
  
Keywords : system development, advisory 
teacher 
 

1. บทน า 
 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต แต่การที่ เด็กจะเติบโตได้อย่าง 
มีคุณภาพนั้นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 
จากครู  ผู้ ปกครอง  ได้ รั บความรั ก  ความอบอุ่ น  
มีวุฒิภาวะในการพึ่งพาตนเอง ได้รับประสบการณ์จาก
โรงเรียนและจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งที่ ช่วย
หล่อหลอมให้ เด็กและเยาวชนได้พัฒนาการตาม 
วัยที่ เหมาะสม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
ท าให้เด็กได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด เกิดการแข่งขัน
สูง รับข่าวสารทั้ งทางบวกและทางลบ ดังนั้นจึงมี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ ให้ค าแนะน าและ 
ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางให้ความช่วยเหลือ
แก้ปัญหาในด้าน ต่าง ๆ ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะครูทุกคนในโรงเรียน 
โดยเฉพาะครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าช้ันต้องเป็นหลัก
ส าคัญในการดูแล ช่วย เหลือผู้ เ รี ยนอย่ า งใกล้ ชิด 
เพราะฉะนั้น ระบบงานครูที่ปรึกษาจึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่สถานศึกษาต้องน าไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามที่สังคมมุ่งหวัง 
(ธีรวัฒน์  ชัยยุทธยรรยง. 2550 : 87) อีกทั้งสังคม
ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคมอย่างมาก ก่อให้เกิด
ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ  ขึ้ น อ ย่ า ง ชั ด เ จ น แ ล ะ นั บ วั น จ ะ 
ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา 
ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น ได้รับผลกระทบจากด้านพัฒนาการ
ตามวั ย  และพฤติ ก ร รมที่ ไ ม่ พึ งป ระส งค์ ต่ า ง  ๆ  
เช่น ปัญหาการใช้สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
เวลาที่เหมาะสม การทะเลาะวิวาท การมีพฤติกรรม 
ที่ เบี่ ยง เบนไปจากบรรทัดฐานที่ ดี ง ามของสั งคม  
รวมทั้ งการท าร้ ายตนเองจากอาการป่วยทางจิต  
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิต 
หากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลเอาใจและช่วยเหลือ
อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด จ า ก ค รู ที่ ป รึ ก ษ า  ก็ จ ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด 
ความเสียหายต่อนักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา
และสั งคม เป็นอย่ า งมากท า ให้ยากแก่การแก้ ไข  
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ระบบการศึกษาที่ดีจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข (“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ...” 
2542 : 5) 
 การอาชีวศึกษา เป็นองค์การที่ให้ความรู้แก่บุคคล
เพื่อน าความรู้ที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพเมื่อประชาชน
มีอาชีพ ประเทศชาติมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
การศึกษาวิชาชีพเป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพราะความเจริญของประเทศนั้น
ขึ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การลงทุน 
จัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้นต้องใช้งบประมาณมาก 
โดยเฉพาะการศึกษาด้านงานอาชีพ หรืออาชีวศึกษาต้อง
ใช้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ฝึกหัดตามบทเรียนหรือตามใบงานเป็นเงินจ านวนมาก 
เมื่อศึกษาส าเร็จตามหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ ผู้ปกครองของนักเรียน
นักศึกษาตลอดจนครูอาจารย์ต่างช่ืนชม ในความส าเร็จ
นั้นหากศึกษาไม่ส าเร็จตามหลักสูตรอาจถือว่าการลงทุน
จัดการศึกษาระดับนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผู้ที่อยู่
เบื้องหลังการลงทุนทุกคนต้องผิดหวัง สิ่งที่ตามมาคือ
ความสูญเปล่าทางการศึกษา ซึ่งในแต่ละปีต้องสูญเสีย
เป็นเงนิไม่น้อย หากคิดเป็นความรู้สึกด้านจิตใจแล้วอาจ
ประมาณค่ ามิ ได้  ก ารจั ดการศึ กษาในยุคปฏิ รู ป 
การอาชีวศึกษา และการจัดงบประมาณรายจ่ายตาม
ผลลัพธ์และผลผลิตของสถานศึกษา ตลอดจนการมุ่งเน้น
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงมุ่ งให้
ความส าคัญกับคุณภาพที่เป็นผลผลิตของสถานศึกษา 
ซึ่งก็คือผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับช้ัน ทั้งนี้ 
ในระบบของการจัดการอาชีวศึกษาตั้งแต่การเริ่มรับ
ผู้ เ รียนเข้าสู่ ระบบการจัดการเรียนการสอน  และ 
การส าเร็จการศึกษา ควรให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาอย่าง

มีคุณภาพ แต่ก็ยังมีผู้เรียนจ านวนหนึ่งที่ไม่สามารถอยู่ใน
ระบบของการจัดการ เรี ยนการสอน จึงส่ งผลต่อ 
ความสูญเปล่าทางการศึกษา และกระทบต่อการผลิต
ก าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน อันเป็นภารกิจส าคัญของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส านักติดตาม
และประเมินผลการอาชีวศึกษา, 2559 : 1) จึงต้องใช้
ระบบงานครูที่ปรึกษาเพื่อ ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย
ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  พ . ศ .  2 5 5 2  ข้ อ  3 0  
งานครูที่ปรึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
เสนอแต่ งตั้ งครูที่ปรึกษา   ควบคุมดูแล  ส่ ง เสริม  
การจัดท า จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน 
และพฤติ ก ร รมของนั ก เ รี ยนนั กศึ กษา  ส่ ง เ ส ริ ม 
ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน านักเรียน
นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ส่งเสริม 
ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูล
เกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้
ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียน
รายวิ ชา  การลงทะ เบี ยน เที ยบ โอนความรู้ และ
ประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอน
รายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก 
การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการช าระเงินค่าลงทะเบียน
รายวิชา ติดตาม แนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวการเรียน 
การค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยแก่นัก เรียน
นักศึกษา  ประสานกับครูผู้ สอน แผนกวิชา และ 
งานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน 
นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา  ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผล
การประเมินและน าผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงานเป็นข้อมูลและการใช้เครื่องมือแบบฟอร์มที่
เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและ
รายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น ดูแล บ ารุงรักษา 
และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ ได้ รับ
มอบหมาย ปฏิบัติ งานอื่นตามที่ ได้ รับมอบหมาย 
(วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน. ออนไลน์ : 2563)  
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 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออก โดยการบริหารงานสถานศึกษาของ 
คณะผู้บริหาร น าโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา และ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาท้ัง 4 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ โดยฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การควบคุมดูแล งานปกครอง งานกิจกรรมนักเรียน
นั ก ศึ ก ษ า  ง า น กิ จ ก ร ร ม ลู ก เ สื อ แ ล ะ เ น ต ร น า รี  
งานนักศึกษาวิชาทหาร  งานแนะแนวอาชีพและ 
จัดหางาน, งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา งานโครงการ
พิเศษและการบริการชุมชน งานครูที่ปรึกษา และ 
ปฏิบั ติ หน้ าที่ อื่ นตามที่ ผู้ บั งคับบัญชามอบหมาย 
(วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี. ออนไลน์ : 2563). ผู้บริหาร
สถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของงานครูที่ปรึกษา
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะครูที่ปรึกษา
เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุดในสถานศึกษา
เปรียบเสมือนพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เรียนอีกคนหนึ่ง 
เมื่อผู้เรียนอยู่ในสถานศึกษา ถ้ามีระบบงานครูที่ปรึกษา
เป็นฐานในการบริหารจัดการ ก็จะสามารถประสานกับ
งานด้านอื่น ๆ ของวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน 
เ ช่ น  ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน ออ น ไ ล น์ แ ล ะ 
การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ไปยังผู้เรียน ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) และในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (new normal) 
ครูที่ปรึกษาจึงเป็นตัวจักรที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
ระบบงานครูที่ปรึกษา และการพัฒนาระบบบริหาร
จั ดกา รงานครู ที่ ป รึ กษาจะ เป็ น เครื่ อ งมื อส าคัญ 
ในการบริหารงานสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
 จากความเป็นมาความส าคัญและปัญหาดังกล่าว  
จะเห็นได้ว่าระบบงานครูที่ปรึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหารจัดการงานตามหน้าที่ รับผิดชอบของ 
ครูที่ปรึกษา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้ เรียน 
ผู้ วิ จั ย ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา  ตระหนักถึ ง
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น  
จึงมีความต้องการพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้ได้ระบบบริหาร
จัดการงานครูที่ปรึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่ งจะเป็นเครื่องมือที่ ช่วยลดการใช้
ทรัพยากรในการบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษาและ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนลดปัญหา
การออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการด า เนินงานตามหน้าที่
รับผิดชอบของงานครูที่ปรึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 2.2 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาต่อระบบ
บริหารจัดการงานครูที่ปรึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบ 
 
- ระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา  
พ.ศ.2552 
 
-สภาพการด าเนินงาน
ของงานครูที่ปรึกษา 
 
- การประเมินความ
ต้องการจ าเป็น 

ระบบบรหิารจดัการ 
งานครูที่ปรึกษา 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี
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4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
มี วิ ธี ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย  3  ขั้ น ต อน  แ ต่ ล ะขั้ น ต อน 
มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการด าเนินงานตามหน้าที่
รับผิดชอบของงานครูที่ปรึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 ป ระชากร  คื อ  ครู ที่ ป รึ กษา ประ เภทวิ ช า
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าปีการศึกษา 
2563 จ านวนทั้งสิ้น 78 คน 
 1.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพ
การด าเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบของงานครูที่ปรึกษา 
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพส่วนตัว 
มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List)  ตอนที่ 2 
สอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ 
การด าเนินงานครูที่ปรึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ (Best and Kahn. 
1993 : 247) ดังนี ้
  5  หมายถึง  มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบัน/ 
สภาพที่พึงประสงค์ มากที่สุด 
  4  หมายถึง  มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบัน/ 
สภาพที่พึงประสงค์ มาก 
  3  หมายถึง  มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบัน/ 
สภาพที่พึงประสงค์ ปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบัน/ 
สภาพที่พึงประสงค์ น้อย 
  1  หมายถึง  มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบัน/ 
สภาพที่พึงประสงค์ น้อยที่สุด 
 แบบสอบถามสภาพการด า เนินงานตามหน้าที่
รับผิดชอบของงานครูที่ปรึกษา มีความตรงเชิงเนื้อหา 
 โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 และมีค่า 
ความเช่ือมั่นสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
การด าเนินงานครูที่ปรึกษา เท่ากับ 0.956 และ 0.942 
ตามล าดับ 

 1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากร ผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามให้ครูที่ปรึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลัย เทคนิคจันทบุรี ตอบแบบสอบถาม สภาพ 
การด าเนินงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบของงานครูที่ปรึกษา  
  1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  1.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการด าเนินงานครูที่ปรึกษา 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
โดยการหาค่ า เฉลี่ ยและส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  
แ ล้ ว น า ค่ า เ ฉ ลี่ ย ไ ป เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ เ ก ณ ฑ์ ใ น 
การแปลความหมายตามช่วงคะแนนซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้  
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 100)  ดังนี ้ 
 4.51 - 5.00  หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/ 
มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 3.51 - 4.50  หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/ 
มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ มาก 
 2.51 - 3.50  หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/ 
มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 1.51 - 2.50  หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/ 
มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ น้อย 
 1.00 - 1.50  หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/ 
มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
  1.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
จ าเป็นของการด าเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบของงาน 
ครูที่ปรึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี โดยการหาค่าดัชนี Modified Priority Need 
Index (PNImodified) (สุวิมล ว่องวานิช. 2550) 
 ขั้ นตอนที่  2 พัฒนาระบบบริ หารจั ดการ งาน 
ครูที่ปรึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี  ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 สังเคราะห์ความต้องการจ าเป็นขององค์ประกอบ
ทีค่วรพัฒนาเป็นระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา และ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ 
 2.2 ยกร่างระบบ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเ ชิงระบบ 
ประกอบด้วย 4  องค์ประกอบ 
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  2.2.1 ปัจจัยป้อนเข้า คือ องค์ประกอบที่ 
ควรพัฒนาเป็นระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา
   2.2.2 กระบวนการ คือ สร้างและทดลอง
ใช้ระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา 
  2.2.3 ปัจจัยป้อนออก คือ ผลการทดลองใช้งาน
ระบบ ระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา 
  2.2.4 ข้อมูลย้อนกลับ คือ การปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา 
 2.3 ออกแบบระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา โดยก าหนดลักษณะของ
โปรแกรม ตามความต้องการจ าเป็นที่ได้จากการศึกษา
สภาพการด าเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบของงานของ 
ครูที่ปรึกษาและออกแบบหน้าจอหลักและเมนูย่อยให้
สอดคล้องกับลักษณะของโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
งานครูที่ปรึกษาและสะดวกต่อผู้ใช้งาน 
 2.4 ส ร้ า ง โป รแกรมระบบบริ ห าร จั ดก าร งาน 
ครูที่ปรึกษา โดยให้ผู้ช านาญในการเขียนโปรแกรมเป็น
ผู้สร้างตามที่ได้ออกแบบไว้ 
 2.5 น า โปรแกรมที่ ส ร้ า งขึ้ น เ สนอผู้ เ ช่ี ย วชาญ 
 จ านวน 5 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่ า ง โปรแกรมกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย  และตรวจสอบคุณภาพของ
โปรแกรม โดยประยุกต์ใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item 
Objective Congruence : IOC ) (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2538)  
 ค่าระดับความสอดคล้อง/ระดับคุณภาพ 
  +1  หมายถึง   แน่ใจ ว่ามีความสอดคล้อง/ 
แน่ใจ ว่ามีคุณภาพ 
  0   หมายถึง  ไม่แน่ใจ ว่ามีความสอดคล้อง/ 
ไม่แน่ใจ ว่ามีคุณภาพ 
  -1  หมายถึง  แน่ใจ ว่าไม่มีความสอดคล้อง/
แน่ใจ ว่าไม่มีคุณภาพ  
 2.6 ปรับปรุงแก้ ไขโปรแกรมตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ  

 2.7 น าโปรแกรมระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา
ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มทดลองเบื้องต้น จ านวน 4 คน 
แล้วท าการสัมภาษณ์กับกลุ่มทดลอง  จ านวน 4 คน 
เกี่ ย วกับการ ใ ช้ ง านโปรแกรมบริห ารจั ดการงาน 
ครูที่ปรึกษา 
 2.8 ปรับปรุงโปรแกรมระบบบริหารจัดการงาน 
ครูที่ปรึกษา ตามข้อคิดเห็นของกลุ่มทดลองเบื้องต้น 
จ านวน   4 คน  
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษาประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2564 
 ผู้ วิ จั ยน า ระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ให้ครูที่ปรึกษาประเภทวิชา
อุตสาหกรรมได้ใช้งานระบบ หลังจากการใช้งานระบบ
ผู้วิจัยสอบถามความพึงพอใจของครูต่อระบบบริหาร
จัดการงานครูที่ ปรึ กษา  วิทยาลั ย เทคนิคจันทบุ รี  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 ป ระชากร  คื อ  ครู ที่ ป รึ กษา ประ เภทวิ ช า
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจ าภาคเรียน 
ที ่1 ปีการศึกษา 2564 จ านวนทั้งสิ้น 87 คน 
 3.2 เครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ความพึงพอใจของครูต่อระบบบริหาร
จัดการงานครูที่ปรึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
สอบถามสถานภาพส่วนตัว มีลักษณะเป็นแบบตรวจ
รายการ (Check List)  ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจ
ของครูต่อระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษาประเภท
วิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีลักษณะเป็น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ (Best 
and Kahn. 1993 : 247) ดังนี ้
  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจ มากที่สุด 
  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจ มาก 
  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจ น้อย 
  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
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 แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ความพึงพอใจของครูต่อ
ระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษาประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  มีความตรง 
เชิงเนื้อหา โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 และ 
มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.891 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ส่งให้ครูที่ปรึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครู ต่ อ ร ะบบบริ ห าร จั ด กา ร ง านครู ที่ ป รึ กษา 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ครูต่อระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษาประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยการหาค่าเฉลี่ย
และส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  แล้ วน าค่ า เฉลี่ ย ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายตาม 
ช่วงคะแนนซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 
100)  ดังนี ้ 
  4.51 - 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด 
  3.51 - 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มาก 
  2.51 - 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง 
  1.51 - 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ น้อย 
  1.00 - 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ น้อยที่สุด 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามหน้าที่
รับผิดชอบของครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
  5.1 . 1  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ส ภ า พ ปั จ จุ บั น แ ล ะ 
สภาพที่พึงประสงค์ของการด าเนินงานของครูที่ปรึกษา  
ดังตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ   
              ของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ       
              การด าเนินงานของครูที่ปรึกษา โดยรวมและ      
              รายด้าน 
 

สภาพการ
ด าเนินงาน 
ของครู 
ที่ปรึกษา 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 

  

ระ
ดับ

 

ล า
ดับ

   

ระ
ดับ

 

ล า
ดับ

 

1. ด้านการ
ว า ง แ ผ น
ง า น ค รู ที่
ปรึกษา 

3.08 .23 
ป า น
กลาง 

1 3.42 .29 
ป า น
กลาง 

2 

2. ด้านการ
ด าเนินงาน 
ค รู ที่
ปรึกษา 

3.07 .65 
ป า น
กลาง 

2 3.35 .39 
ป า น
กลาง 

3 

3. ด้านการ
บ ริ ห า ร
จัดการงาน 
ค รู ที่
ปรึกษา 

2.99 .15 
ป า น
กลาง 

3 4.36 .36 มาก 1 

รวม 3.05 .27 
ป า น
กลาง 

 3.71 .05 มาก  

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบันการด าเนินงาน
ของครูที่ปรึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 
3.05, =  .27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านการวางแผนงานครูที่ปรึกษา (= 3.08, =  .23) 
ด้านการด าเนินงานครูที่ปรึกษา (= 3.07, =  .65) และ
ด้านการบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา (= 2.99, =  
.27) สภาพที่พึงประสงค์การด าเนินงานของครูที่ปรึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.71, = .05) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับปานกลาง  
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหาร
จัดการงานครูที่ปรึกษา  (= 4.36, =  .36)  
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ด้านการวางแผนงานครูที่ปรึกษา (= 3.42, =  .29) 
และด้านการด าเนินงานครูที่ปรึกษา (= 3.35, =  .39)  
  5.1.2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
จ าเป็นของการด าเนินงานของครูที่ปรึกษา วิทยาลัย 
เทคนิคจันทบุรี 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นสภาพ

การด าเนินงานของครูที่ปรึกษา โดยรวมและ
รายด้าน 

 

คว
าม

ต้อ
งก

าร
จ า

เป
็น

สภ
าพ

กา
รด

 าเน
ินง

าน
 ส ภ า พ

ปัจจุบัน 
สภาพที่ 
พึงประสงค์ 

ความต้องการจ าเป็น 

    

PN
I Mo

di
fie

d 

แป
ลผ

ล 

ล า
ดับ

 

1.ด
้า

น
ก

า
ร

วา
งแ

ผน
 

3.0
8

.23


3.4
2

.29


0.110 

ไม
่จ า

เป
็น 2 

2. 
ด้า

นก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 

3.0
7 

.65
 

3.3
5 

.39
 

0.091 

ไม
่จ า

เป
็น 3 

3. 
ด้า

นก
าร

บร
ิหา

ร
จัด

กา
ร 

2.9
9 

.15
 

4.3
6 

.36
 

0.458 

คว
รพ

ัฒน
า 1 

ร ว ม
เฉลี่ย 

3.0
5 

.27
 

3.7
1 

.05
 

0.216   

 
 จากตารางที่  2 พบว่า ความต้องการจ าเป็น 
สภาพการด า เนิน งานของครูที่ ปรึ กษา  มี ค่ า ดั ชนี 
ความ ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น ใน ภาพรวม เท่ า กั บ  0.216  
ด้านที่มีความต้องการจ าเป็นสภาพการด าเนินงานของ 
ครูที่ปรึกษาสูงที่สุดคือ ด้านการบริหารจัดการงาน 
ครูที่ปรึกษา (PNIModified = 0.458) รองลงมาคือ  
ด้านการวางแผนงานครูที่ปรึกษา (PNIModified = 0.110) 

และด้านการด าเนินงานครูที่ปรึกษา (PNIModified = 0.091) 
ตามล าดับ 
 5.2 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
  5.2.1 ระบบระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  เป็นโปรแกรมระบบบริหาร
จัดการงานครูที่ปรึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน 
   5.2.1.1 ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
  - CPU :Intel® Xeon® E-2224G 3.5 GHz, 
8M cache, 4C/4T, turbo (71W) / 8G ECC 
UDIMM/1TB, TPM 
  - RAM :8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM 
  - HDD :1 x 1 TB 7.2 k Entry SATA 3.5in 
Cable Hard Drive 
  - RAID : Onboard Intel VROC 6.X, Support 
RAID 0. 1, 5 
  - OPTICAL :DVD+/- RW, SATA 8X, 9.5 
     - NIC :1 x Gigabit Ethernet 
   5.2.1.2 ด้านซอฟต์แวร์ (Software) 
  - ระบบปฏิบัติการ centos 7.5 
  - ระบบฐานข้อมูล online mysql server 
  - ระบบให้บริการ HTTP online Apache HTTP 
Server Project for linnux base 
 

 
 
ภาพที่ 1 โปรแกรมระบบบริหารจัดการงานครูท่ีปรึกษา 
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 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มทดลองใช้งาน
โปรแกรมระบบบริ หา ร จั ดก า ร ง านครู ที่ ป รึ กษา 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เบื้องต้น พบว่า 
 ด้านคุณลักษณะของโปรแกรมโดยรวมมีความสามารถ
ในก า ร ใ ช้ ง าน  เ มื่ อพิ จ า ร ณา เป็ น ร า ยข้ อ  พบว่ า 
มีความสะดวกในการใช้งาน มีความสามารถในการรักษา
ความปลอดภัย มีความสามารถในการบันทึกข้อมูล  
มีความสามารถในการค้นหาข้อมูล  มีความสามารถ 
ในการประมวลผลข้อมูล มีความสามารถในการแสดงผล
ทางหน้าจอ และมีความสามารถในการแสดงผลทาง
เครื่องพิมพ์ 
 ด้ า น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม โ ด ย ร ว ม 
มีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  
การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติผู้เรียนมีความเหมาะสม 
การดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของ 
ง านค รู ที่ ป รึ กษา มี ค ว าม เห มาะ สม  ก า รส รุ ปผ ล 
การปฏิบั ติ ง านของครูที่ ปรึ กษามีความเหมาะสม  
การสรุปผลการด าเนินโครงการของงานครูที่ปรึกษา 
มีความเหมาะสม การบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา 
มีความเหมาะสม  ส่วนการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ครูที่ปรึกษาควรพัฒนาให้สามารถคัดกรองกลุ่มผู้เรียนได้  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองใช้งานโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี กับกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยให้ผู้ช านาญในการเขียน
โปรแกรมช่วยพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการงาน 
ครูที่ปรึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี  ในส่วนการรายงานผลการปฏิบัติงานของ 
ครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองผู้เรียนได้ 
 

 
 

ภาพที ่2 การรายงานผลการคัดกรองผู้เรียน 
 
 5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อระบบ
บริหารจัดการงานครูที่ปรึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ดังตารางที ่3 – 6 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ

ความพึงพอใจระบบบริหารจัดการงาน 
ครูที่ปรึกษา  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยรวมและรายด้าน 

 
ความพึงพอใจ 
ระบบบริหารจัดการ 
งานครูที่ปรึกษา 

N = 87 

  ระดับ ล าดับ 

1. ด้ านกา รจั ดท า ร ะบบ
บริหารจัดการงาน 
ครูที่ปรึกษา 

3.92 .30 มาก 3 

2. ด้านการใช้ งานระบบ
บริหารจัดการงาน 
ครูที่ปรึกษา 

4.54 .25 
ม า ก
ที่สุด 

1 

 

ความพึงพอใจ 
ระบบบริหารจัดการ 
งานครูที่ปรึกษา 

N = 87 

  ระดับ ล าดับ 

3. ด้านผลที่ได้รับจากระบบ
บริหารจัดการงาน 
ครูที่ปรึกษา 

4.20 .24 มาก 2 

 รวม 4.22 .19 มาก  
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจต่อระบบบริหาร
จัดการงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (= 4.22, =  .19) เมื่อพิจารณาเป็น 
ร า ย ด้ า น  พ บ ว ่า  ส ่ว น ใ ห ญ ่อ ยู ่ใ น ร ะ ด ับ ม า ก  
ด ้า น ที ่ม ีค ่า เ ฉ ลี ่ย จ า ก ม า ก ไ ป ห า น ้อ ย  ไ ด ้แ ก่  
ด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา  
(= 4.54, =  .25) ด้านผลที่ได้รับจากระบบบริหาร
จัดการงานครูที่ปรึกษา (= 4.20, =  .24) และ 
ด้านการจัดท าระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา 
(= 3.92, =  .30) 
  
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ

ความพึงพอใจระบบบริหารจัดการงาน 
ครู ที่ ป รึ กษา  วิ ทย าลั ย เ ทคนิ ค จั นทบุ รี  
ด้านการจัดท าระบบบริหารจัดการงาน 
ครูที่ปรึกษา โดยรวมและรายข้อ 

 

ด้านการจัดท าระบบบริหาร
จัดการงานครูที่ปรึกษา 

N = 87 

  ระดับ ล าดับ 

1.  การศึกษาปัญหาที่
เกิดขึ้นในการบริหาร
จัดการ 
งานครูที่ปรึกษา 

4.05 .79 มาก 2 

2. ก า ร จั ด ล า ดั บ
ค ว า ม ส า คั ญ ต า ม
ความต้องการจ าเป็น
ของงานครูที่ปรึกษา 

3.75 .80 มาก 3 

3. ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ
วา งแผนแก้ปัญหา
การบริหารจัดการ
งานครูที่ปรึกษา 

3.60 .72 มาก 5 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการจัดท าระบบ
บริหารจัดการงานครู
ที่ปรึกษา 

3.67 .66 มาก 4 

 

 

 

 

ด้านการจัดท าระบบบริหาร
จัดการงานครูที่ปรึกษา 

N = 87 

  ระดับ ล าดับ 

5. การสร้างโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการ 
งานครูที่ปรึกษา 

4.54 .52 
ม า ก
ที่สุด 

1 

 รวม 3.92 .30 มาก  

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจระบบบริหาร
จัดการงานครูที่ ปรึ กษา  วิทยาลั ย เทคนิ คจันทบุ รี 
 ด้านการจัดท าระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.92, =  .30)   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  
โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก  
คือ  การสร้ า ง โปรแกรมระบบบริหารจั ดการงาน 
ครูที่ปรึกษา(= 4.54, = .52)  การศึกษาปัญหา 
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน กา รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง าน ครู ที่ ป รึ กษ า 
(= 405, = .79)  และการจัดล าดับความส าคัญตาม
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น ข อ ง ง า น ค รู ที่ ป รึ ก ษ า 
(= 3.75, =  .80) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

527



  
 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
ระดับความพึงพอใจระบบบริหารจัดการงาน
ครู ที่ ป รึ ก ษ า  วิ ทย าลั ย เ ทคนิ ค จั นทบุ รี  
ด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการงาน 
ครูที่ปรึกษา โดยรวมและรายข้อ 

 
ด้ า นกา ร ใ ช้ ง า นร ะบ บ
บริหารจัดการงานครูที่
ปรึกษา 

N = 87 

  ระดับ ล าดับ 

1. การก าหนดชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่าน 

4.53 .66 
ม า ก
ที่สุด 

6 

2. การจัดการข้อมูล
ประวัติผู้เรียน 

4.36 .85 มาก 9 

3. การตรวจสอบการ
เข้าเรียนชั่วโมงพบ
ครูที่ปรึกษา 

4.63 .49 
ม า ก
ที่สุด 

4 
 
 
 

4. การสรุปผลการเข้า
เรียนชั่วโมงพบครูที่
ปรึกษา 

3.99 .84 มาก 10 

5. การคัดกรองผู้เรียน
รายบุคคล 

4.76 .46 
ม า ก
ที่สุด 

2 
 

ด้ า นกา ร ใ ช้ ง า นร ะบ บ
บริหารจัดการงานครูที่
ปรึกษา 

N = 87 

  ระดับ ล าดับ 

6. การรายงานผลการ
คัดกรองผู้เรียนกลุ่ม
ป ก ติ  ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง 
กลุ่มมีปัญหา 

4.83 .38 
ม า ก
ที่สุด 

1 

7. การสรุปค่าใช้จ่าย
ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง
โครงการเยี่ยมบ้าน 
ห อ พั ก  นั ก เ รี ย น 
นักศึกษา 

4.51 .75 
ม า ก
ที่สุด 

8 

8. ก า ร ร า ย ง า น ผ ล
โครงการเยี่ยมบ้าน 
ห อ พั ก  นั ก เ รี ย น 
นักศึกษา 

4.61 .64 
ม า ก
ที่สุด 

5 

9. การแสดงผลข้อมูล
ด้วยแผนภูมิวงกลม 

4.66 .52 
ม า ก
ที่สุด 

3 

10. กา รสั่ งพิ มพ์ อ อก
ทางเครื่องพิมพ์ 

4.52 .55 
ม า ก
ที่สุด 

7 

 รวม 
4.54 .25 

ม า ก
ที่สุด 

 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจระบบบริหาร
จัดการงานครูที่ ปรึ กษา  วิทยาลั ย เทคนิค จันทบุ รี  
ด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.54, = .25)   
เมื่ อพิ จ า รณาเป็ นร ายข้ อ  พบว่ า  ส่ วน ใหญ่ อยู่ ใ น 
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย  
3 ล าดับแรก คือ การรายงานผลการคัดกรองผู้เรียน 
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา(= 4.83, = .38)  
การคัดกรองผู้เรียนรายบุคคล (= 4.76, = .46) และ
ก า ร แ ส ด ง ผ ล ข้ อ มู ล ด้ ว ย แ ผ น ภู มิ ว ง ก ล ม  
(= 4.66, = .52) 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
ระดับความพึงพอใจระบบบริหารจัดการงาน
ครู ที่ ป รึ กษา  วิ ทย าลั ย เ ทคนิ ค จั นทบุ รี  
ด้านผลที่ได้รับจากระบบบริหารจัดการงาน 
ครูที่ปรึกษาโดยรวมและรายข้อ 

 
     ด้านผลที่ได้รับจาก

ระบบบริหาจัดการ 
งานครูที่ปรึกษา 

N = 87 

  ระดับ ล าดับ 

1
. 

ลดการใช้ทรัพยากร
ข อ ง ง า น ค รู ที่
ปรึกษา 

3.89 .67 มาก 8 

2
. 

ล ด ขั้ น ต อ น ก า ร
ด าเนินงานของครูที่
ปรึกษา 

4.16 .73 มาก 5 

3
. 

ลดภาระการสรุปผล
การปฏิบัติงานของ 
ครูที่ปรึกษา 

4.24 .43 มาก 4 

4
. 

ล ด ภ า ร ะ ก า ร
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของ 
ครูที่ปรึกษา 

4.61 .49 
ม า ก
ที่สุด 

1 

5
. 

ลดภาระการสรุปผล
การด าเนินโครงการ
ข อ ง ง า น ค รู ที่
ปรึกษา 

3.93 .70 มาก 7 

6
. 

ล ด ภ า ร ะ ก า ร
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินโครงการของ 
งานครทูี่ปรึกษา 

4.01 .44 มาก 6 

7
. 

ล ด ก า ร อ อ ก
กลางคันของผู้เรียน 

4.34 .63 มาก 3 

8
. 

ลดความ เสี่ ย ง ใน
การด าเนินงานของ
ค รู ที่ ป รึ ก ษ า ใ น
สถานก า รณ์ ก า ร
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

4.44 .52 มาก 2 

 รวม 4.20 .24 มาก  

 จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจระบบบริหาร
จัดการงานครูที่ ปรึ กษา  วิทยาลั ย เทคนิคจันทบุ รี  
ด้านผลที่ได้รับจากระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.20, = .24)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก  
คือ ลดภาระการรายงานผลการปฏิบัตงิานของครูที่ปรึกษา 
(= 4.61, = .49)  ลดความเสี่ยงในการด าเนินงานของ
ครูที่ปรึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (= 4.44, = .52)  
ลดการออกกลางคันของผู้เรียน(= 4.34, = .63)  
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 6.1 สภาพการด าเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบของ
ง า น ค รู ที่ ป รึ ก ษ า ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
วิ ท ย าลั ย เ ทค นิ ค จั น ทบุ รี  พบ ว่ า  ส ภ า พ ปั จ จุ บั น 
การด าเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบของงานครูที่ปรึกษา 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.05, =  .27)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับ คือ ด้านการวางแผนงานครูที่ปรึกษา

(= 3.08, =.23)  ด้านการด าเนินงานครูที่ปรึกษา

(= 3.07, = .65) และด้านการบริหารจัดการงาน 

ครูที่ปรึกษา(= 2.99, = .27) สภาพที่พึงประสงค์     
การด าเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบของงานครูที่ปรึกษา 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก(= 3.71, = .05) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไป  
หาน้อย 3 ล าดับ คือ ด้านการบริหารจัดการงาน 

ครูที่ปรึกษา(= 4.36, = .36)   ด้านการวางแผนงาน

ครูที่ปรึกษา(= 3.42, = .29) และด้านการด าเนินงาน

ครูที่ปรึกษา(= 3.35, = .39) การจัดล าดับ
ความส าคัญตามความต้องการจ าเป็นในการด าเนินงาน
ตามหน้าที่รับผิดชอบของงานครูที่ปรึกษา  มีค่าดัชนี 
ความ ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น ใน ภาพรวม เท่ า กั บ  0.216  
ด้ า น ที่ มี ดั ช นี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น สู ง ที่ สุ ด คื อ  
ด้านการบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา (PNIModified = 
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0.458) รองลงมาคือ ด้านการวางแผนงานครูที่ปรึกษา
(PNIModified = 0.110) และด้านการด าเนินงานครูที่ปรึกษา 
(PNIModified = 0.091) ตามล าดับ 
 6.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พบว่า 
โดยรวมอยู่ ในระดับมีคุณภาพ ด้านคุณลักษณะของ
โปรแกรมโดยรวมมี ความสามารถ ในการ ใ ช้ ง าน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีความสะดวกใน 
การใช้งาน มีความสามารถในการรักษาความปลอดภัย 
มีความสามารถในการบันทึกข้อมูล มีความสามารถ 
ในการค้นหาข้อมูล มีความสามารถในการประมวลผล
ข้อมูล มีความสามารถในการแสดงผลทางหน้าจอ 
และมีความสามารถในการแสดงผลทางเครื่องพิมพ์ 
ด้านองค์ประกอบของโปรแกรมโดยรวมมีความเหมาะสม 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล
ประวัติผู้เรียนมีความเหมาะสม การดูแล บ ารุงรักษา และ
รับผิดชอบทรัพย์สินของงานครูที่ปรึกษามีความเหมาะสม 
ก า ร ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ค รู ที่ ป รึ ก ษ า 
มีความเหมาะสม การสรุปผลการด าเนินโครงการของ 
งานครูที่ปรึกษามีความเหมาะสม การบริหารจัดการงาน
ครูที่ ปรึ กษามีความ เหมาะสม   ส่ วนการรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาควรพัฒนาให้สามารถ
คัดกรองกลุ่มผู้เรียนได้ 
 6.3 ความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาต่อระบบบริหาร
จั ดการงานครู ที่ ปรึ กษาประเภทวิ ชาอุ ตสาหกรรม 
วิ ทยาลั ยเทคนิ คจั นทบุ รี  โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก 
( = 4.22, =.19)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ส่วนใหญ่อยู ่ในระดับมาก เรียงล าดับความพึงพอใจ
ตามค่าเฉลี ่ยจากมากไปหาน้อย  3 ล าดับ ได้แก่ 
 ด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการงานครูที่ ปรึกษา 
(= 4.54, =  .25)ด้านผลที่ได้รับจากระบบบริหาร
จัดการงานครูที่ปรึกษา(= 4.20, = .24) และ 
ด้านการจัดท าระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา(= 
3.92, = .30) 
 
 

7.อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 สภาพการด าเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบของ
ง า น ค รู ที่ ป รึ ก ษ า ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
วิทยาลั ยเทคนิคจันทบุรี  พบว่า   สภาพปัจจุบัน 
การด าเนินงานของครูที่ปรึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และสภาพที่พึงประสงค์การด าเนินงานของครูที่ปรึกษา 
โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก  ทั้ งนี้ อาจ เป็ น เพราะว่ า  
การด าเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบของงานครูที่ปรึกษา
ในสภาพปัจจุบันยังมีปัญหาที่รอการแก้ไขอยู่หลายด้าน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความคาดหวังในการด าเนินงาน
ตามหน้าที่รับผิดชอบของงานครูที่ปรึกษาในระดับมาก
สอดคล้องกับ ธนัตถ์พร โคจรานนท์ (2562 : บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน
ประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพปัจจุบันของระบบการบริหารจัดการโรงเรี ยน
ประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูงด้านปัจจัยน าเข้า 
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลย้อนกลับ  
มี ส ภ า พ ปั จ จุ บั น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง  แ ล ะ 
มีสภาพที่พึงประสงค์ของระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง ด้านปัจจัยน าเข้า  
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลย้อนกลับ 
อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ ประเสริฐ สุขขุม (2556 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทที่ เป็นจริงและบทบาท 
ที่คาดหวังต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง 

ผลการวิจัยพบว่า บทบาทที่คาดหวังต่อการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก การจัดล าดับความส าคัญตาม
ความต้องการจ า เป็นในการด า เนินงานตามหน้าที่
รับผิดชอบของงานครูที่ปรึกษา ด้านที่มีดัชนีความต้องการ
จ าเป็นสูงที่สุดคือ ด้านการบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา 
รองลงมาคือ ด้านการวางแผนงานครูที่ปรึกษาและ 
ด้านการด าเนินงานครูที่ปรึกษา ตามล าดับ ทั้งนี้เป็น
เพราะว่ าสภาพปัจจุบันการด า เนินงานตามหน้าที่
รับผิดชอบของงานครูที่ปรึกษา ด้านการบริหารจัดการงาน
ครูที่ปรึกษามีการด าเนินการน้อยที่สุดท าให้เกิดปัญหาใน
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การบริหารจัดการ และสภาพที่พึงประสงค์การด าเนินงาน
ตามหน้าท่ีรับผิดชอบของงานครูที่ปรึกษา ด้านการบริหาร
จัดการงานครูที่ปรึกษา มีความคาดหวังให้ด าเนินการมาก
ที่สุด ส่งผลให้ดัชนีความต้องการจ าเป็น  ด้านการบริหาร
จัดการงานครูที่ปรึกษามีค่าสูงที่สุด อยู่ในระดับควรพัฒนา
สอดคล้องกับ ภูมิพัทธ เรืองแหล่  )2558    :บทคัดย่อ (   
ได้ศึกษาการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านที่มีการด าเนินการน้อยที่สุดคือ ด้านการบริหาร 
สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการศูนย์ เครือข่าย
ภาพรวมมีปัญหาในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีปัญหามากท่ีสุด คือ ด้านการบริหาร 

 7.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พบว่า 
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น ค รู ที่ ป รึ ก ษ า 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
โดยรวมอยู่ ในระดับมีคุณภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
องค์ประกอบของโปรแกรมโดยรวมมีความเหมาะสม และ
คุณลักษณะของโปรแกรมโดยรวมมีความสามารถ 
ในการใช้งานได้จริง สอดคล้องกับ ธนกฤต ผงผ่าน )2560 

  :บทคัดย่อ (  ได้ศึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายออนไลน์ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผลการวิจัยพบว่า ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายออนไลน์ของศูนย์
คอมพิ ว เตอร์  มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุ บลราชธานี 
ที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่สนับสนุนการท างานด้านต่าง  ๆ 
โดยการท างานทั้งหมดจะถูกเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สามารถลดปัญหาการจัดเอกสาร การค้นหาเอกสาร  
การตรวจสอบ การจัดท ารายงาน ซึ่ งสามารถเพิ่ม 
ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
 7.3 ความพึงพอใจระบบบริหารจัดการงาน 
ครูที่ปรึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
ระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษาประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีที่พัฒนาขึ้นสามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของ 
ครูที่ปรึกษา สอดคล้องกับ ธิตธวัช ศรีสุวรรณ และคณะ 
(2561 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโครงงานจริยธรรม และจิตอาสาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลการวิจัย 
พบว่า การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบใน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจ
ระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้ านที่ มี ความพึ งพอใจมากเป็นอันดับแรก  ได้ แก่  
ด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา ทั้งนี้
เป็น เพราะว่ า  การรายงานผลการปฏิบัติ งานของ 
ค รู ที่ ป รึ ก ษ า ส า ม า ร ถคั ด ก ร อ ง ผู้ เ รี ย น ก ลุ่ ม ป ก ติ  
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ ปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์ (2560) ได้ศึกษาวิจัย
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนัก เรี ยนของ 
โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า รูปแบบ 
มีความเป็นระบบเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  
มีความชัดเจน ตรงกับความต้องการ กระชับเวลา เอื้อต่อ
การท างานของครู 
 
8. ข้อเสนอแนะ  
  8.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
   8.1.1 ผู้บริหารควรวิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็นสภาพการด าเนินงานของครูที่ปรึกษาเพื่อจัดล าดับ
ความต้องการจ าเป็นท่ีควรพัฒนา  
   8.1.2 โปรแกรมระบบบริหารจัดการงาน
ครูที่ปรึกษาควรพัฒนาให้สามารถคัดกรองผู้ เรียน 
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาได้ 
   8.1.3 การจัดท าระบบบริหารจัดการงาน
ครูที่ปรึกษา ควรด าเนินการจัดท าโดยใช้หลักการ 
มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้ระบบที่ครอบคลุมการด าเนินงานตาม
หน้ าที่ รับผิดชอบของครูที่ปรึกษาซึ่ งจะท า ให้ เ กิ ด 
ความพึงพอใจ 
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  8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
   8.2.1 ควรศึกษาสภาพการด าเนินงานของ
ครูที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อน ามาพัฒนาเป็นรูปแบบ
การด าเนินงานครูที่ปรึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
 8.2.2 ควรศึกษาสภาพการบริหารจัดการ
งานในฝ่ายต่าง ๆ ของวิทยาลัย เพื่อน ามาสร้างและพัฒนา
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ ให้เป็นระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 
แบบยูเลิร์นนิ่งเพื่อการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่งส าหรับ
การอาชีวศึกษา  2) ประเมินความเหมาะสมระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ง ส าหรับการอาชีวศึกษา 
วิธีการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดการพัฒนาระบบ  

8  ่ั้นตอน กลุ่มเปนาหมายในการวิจัย ได้แก่  ผู้สอนระดับ
ปริญญาตรี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
จ านวนทั้งหมด 4 5  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 
ร ะ บบ บริ ห า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ ยู เ ลิ ร์ นนิ่ ง เ พื่ อ 
การอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้แบบยู เลิร์นนิ่ งส าหรับการอาชีวศึกษา  
มีองค์ประกอบ 5 ระบบ ย่อยได้แก่ 1) ระบบจัดการหลักสูตร 
2) ระบบการสร้างบทเรียน  3) ระบบการทดสอบและ
ประเมินผล 4) ระบบสื่อสาร และ 5) ระบบจัดการ่้อมูล  
โดยมีผลการประเมินความเหมาะสมระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ง ส าหรับอาชีวศึกษาและฝึกอบรม่อง
ผู้เช่ียวชาญ โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( ̅  =4 .52) สามารถน าไปใช้ในการบริหาร 
จัดการเรียนรู้ในสถาบันการอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 
ค าส าคัญ  : ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ยู เลิร์นนิ่ ง , 
อาชีวศึกษาและฝึกอบรม 
 

Abstract 
 The objective  of this  research  were  to 
develop  a  learning management  system  in 
ubiquitous  learning  for cocational  education     
and  assessing the suitability of  the learning  
management  system  in  ubiquitous learning  for  
vocational  education and  Training. Researcher  
used  eight  steps  for  system development  as  
research  methodology. Research  sample  were 
45 teachers  who taught in Bachelor's degree 
under the Institute of Vocational Education : 
Eastern Region .  
    From the results, it was found that the 
developed system consisted of five parts:                
1) Course  Management 2) Content  Management 
3) Test  and Evaluation System 4) Communication 
System and 5) Data  Management System.  
Quality  of  the  developed  system is in the 
highest level  (  = 4.52). 
 
Keywords : Learning Management System , 
Ubiquitous Learning,  Vocational Education and 
Training 
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1. บทน า 
 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษา 
หรือเรียนรู้ตามอัธยาศัย หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น 
โดยสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่  ทุกเวลา ซึ่งเทคโนโลยี
ดั ง ก ล่ า ว นั่ น ก็ คื อ  ยู บิ ค วิ ตั ส  ค อ ม พิ ว ติ ง  
(Ubiquitous Computing) มาประยุกต์ใช้กับการศึกษา
และการเรียนรู้ สนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ 
ที่ ไม่หยุดนิ ง  ในทุกหนทุกแห่ง  จึ ง เกิดการ เรี ยนรู้ 
แบบยูบิควิตัสเลิร์นนิง (Ubiquitous Learning) หรือ 
ยูเลิร์นนิง (U-Learning) ่ึ้นมารองรับการศึกษา  
ทีจ่ะน าไปสู่การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21  และการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งยูเลิร์นนิง  
(U-Learning) มีการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์  
บนเครือ่่ายอินเทอร์เน็ต  ที่ เน้นการใช้เทคโนโลยี 
การติดต่อสื่อสารไร้สาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานผ่าน
อุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น 
สามารถเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน หรือ
การเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่  และ 
ทุกเวลาตามความต้องการ 
 ผ ล ก า ร วิ จั ย ่ อ ง  ม ห า ช า ติ  อิ น ท โ ชติ  แ ล ะ 
สาโรช    โศภีรัก่์ (2558) พบว่า รูปแบบการเรียนรู้
แบบยูเลิร์นนิง มี 3 องค์ประกอบดังนี้ 1) ยูเลิร์นนิง 
ประกอบด้วย บุคลากร วิธีการสอน บริบท และ อุปกรณ์ 
2)กระบวน การเรียนการสอน ประกอบด้วย การน าเ่้า
สู่ บทเรี ยน  การ เลือกหั ว่้อหรื อประเด็นที่ สนใจ  
การวางแผนด า เนิน งานการสร้ า งสรรค์ ช้ิ นงาน  
การน าเสนอผลงาน และ การประเมินผลงาน และ  
3) ทักษะการสร้างสรรค์่องผู้เรียน ประกอบด้วย  
การคิดสร้างสรรค์การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
สร้างสรรค์ และ การน าเอานวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ   
สอดคล้อง จารุมน  หนูคง และณมน จีรังสุวรรณ 
(2558) ซึ่งได้่้อสรุปว่า การเรียนร่วมกันแบบผสมผสาน 
เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
โดยการผสมผสานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระหว่าง 
การเรียนแบบออนไลน์   และแบบเผชิญหน้าหรือ 
การเรียนในห้องเรียนและเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนร่วมกัน

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมการท างานเป็น
ทีม่องผู้เรียน เช่นเดียวกับ Honey, P. and A. 
Mumford (1986)  Kolb, D.A. (1984) และ Ellis, R 
(1985) ซึ่งได้่้อสรุปว่า รูปแบบการเรียนรู้เป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่ผู้ เรียนใช้จนเป็นกิจนิสัยในการรับรู้สร้า ง
ความคิดรวบยอด จดจ า และน าความรู้มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ เพื่ อ ให้บรรลุ เปน าหมาย่องการเรี ยนรู้  
ซึ่ ง เป็นผลมาจากความถนัด  ความชอบ เจตคติ 
ประสบการณ์เดิม และบุคลิกภาพ่องแต่ละบุคคล 
 ใ น ส ภ า พ ปั จ จุ บั น ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
ภาคตะวันออก  คณะครูอาจารย์มีการพัฒนาสื่อดิจิตอล
เพื่อการเรียนรู้ต่างๆ แต่ยังน้อยมาก เมื่อเทียบกับอัตรา
บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า ทั้ ง ห ม ด  แ ล ะ 
สื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังล้าสมัย  
ไม่สามารถรองรับหรือใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในปัจจุบันได้ เพื่อเป็นสื่อเสริมการเรียนการสอน่อง
ตนเอง เท่ านั้ น  สื่ อที่ เ ผยแพร่ และให้บริ การผ่ าน
อินเทอร์เน็ตหรือเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้น าไปใช้
ประโยชน์ยังมีปริมาณน้อย รวมทั้งปัญหาคือไม่มีระบบ
การบริหารจัดการเรียนการสอนที่หรือเรียนรู้่อง
นักเรียน นักศึกษาได้ในทุกที่ ทุกเวลา สามารถใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น 
เป็นระบบ่องอาชีวศึกษาโดยตรงเพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการเรียนรู้  ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนกลาง่อง
สถาบันการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี  
ที่ เรี ยนในระบบทวิภาคีที่นักศึกษาต้องฝึกงานใน 
สถานประกอบการและต้องเรียนตามรายวิชาที่ก าหนด
ในช่วงเวลาฝึกงานด้วย ดังนั้นเพื่อให้บริการรองรับ 
การเรียนการสอนผ่านออนไลน์หรือการเรียนรู้แบบ 
ยูเลิร์นนิ่ง หรือโมบายเลิร์นนิ่ง เพื่อให้สามารถแบ่งปัน
ทรัพยากร สื่อการเรียนรู้ ครูผู้สอน นักเรียนนักศึกษา 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้  อีกทั้งควรมีระบบ
หรือรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสม  
หรื อมีประสิทธิ ภ าพ  ส าหรั บ ใ ช้ เป็ นแนวทาง ใน 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนยีสารสนเทศ  
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แก่คณะครู อาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษา่อง
สถาบันการอาชีวศึกษาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ แบบ        
ยูเลิร์นนิ่ง ส าหรับอาชีวศึกษาและฝึกอบรม 
 2.2 เพื่ อประเมินความเหมาะสมระบบบริหาร 
จัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ง ส าหรับอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรม 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสังเคราะห์
่ั้นตอนในการพัฒนาระบบจากทฤษฎีและนักวิชาการ
ศึกษา สรุป่ั้นตอนการด าเนินการวิจัย 7 ่ั้นตอนดังน้ี  
 3.1 ศึกษา สภาพความต้องการจ าเป็น การใช้ระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ง ส าหรับอาชีวศึกษา
และฝึกอบรม สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  
ดังนี ้
  3.1.1 ร่างเครื่องมือแบบสอบถาม ความต้องการ
จ าเป็น ระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ง ส าหรับ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรม  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก จากการศึกษาทฤษฎี  แนวคิด และ
ง า น วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ่้ อ ง  ม า ก า ห น ด หั ว ่้ อ ค า ถ า ม  
จ านวน 5 ด้ าน ได้แก่  1 )  ระบบจัดการหลักสู ตร  
(Course Management) 2) ระบบการสร้างบทเรียน 
(Content Management) 3) ระบบการทดสอบและ
ประเมินผล (Test and Evaluation System)  
4)ระบบสื่ อสาร  (Communication System)  
5) ระบบจัดการ่้อมูล (Data  Management System) 
และร่างแบบประเมินนี้ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ่องแบบสอบถามส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน  
  3.1.2 ก าหนดคุณสมบัติและจ านวนผู้เช่ียวชาญ
ประ เ มิ นดั ชนี ค ว า มส อด คล้ อ ง ่อ ง ร่ า งป ร ะ เ มิ น
แบบสอบถาม   จ า น วน  5  คน  ผลกา รประ เ มิ น 
โดยปรับปรุงแก้ไ่การประเมินและ่้อเสนอ่องเช่ียวชาญ   

มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.50 ทุกด้าน 
ทุก่้อค าถาม  
  3.1.3 ก าหนดกลุ่มเปนาหมายส าหรับการตอบ
แบบสอบถามความคิ ด เ ห็ น เ กี่ ย วกั บ  กา รศึ กษา  
สภาพความต้องการจ าเป็นระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบ
ยูเลิร์นนิ่ง ส าหรับการอาชีวศึกษา ได้แก่ผู้สอนระดับ
ปริญญาตรี สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก  จ า น ว น  9  แ ห่ ง ๆ  ล ะ  5  ค น 
รวมทั้งหมด 45 คน 
  3.1.4 น าเครื่องมือแบบสอบถาม ไปทดลองใช้ 
(Try-Out) กับกลุ่ มทดลองกับผู้ สอนในสถานศึกษา  
สั ง กั ด ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก  
จ านวน 30 คน ได้รวบรวมแบบสอบถามกลับมาคืนครบ 
30  ชุ ด  ม า วิ เ ค ร า ะห์ ่้ อมู ล  ห าค่ า ค ว าม เ ช่ื อมั่ น 
( Reliability) โ ด ย ใ ช้ สู ต ร ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ 
แ อ ล ฟ า ่ อ ง ค ร อ น บั ค  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ่้ อ มู ล ห า 
ค่าความเช่ือมั่น่องเครื่องมือทั้งฉบับ มีค่าความเช่ือมั่น 
0 . 8 2 8  เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า เ ป็ น ร า ย ด้ า น ไ ด้ แ ก่  
1)ระบบจัดการหลักสูตร  มีค่าความเช่ือมั่น 0.820  
2)ระบบการสร้างบทเรียน  มีค่าความเช่ือมั่น 0.820   
3) ระบบการทดสอบและประเมินผล มีค่าความเช่ือมั่น 
0.820  4)ระบบสื่อสาร มีค่าความเช่ือมั่น 0.826 และ  
5) ระบบจัดการ่้อมูล มีค่าความเช่ือมั่น 0.822 ดังนั้น
เครื่องมือมีความเช่ือมั่นสูงมากท้ังฉบับและทั้งรายด้าน 
  3.1. 5  น า เครื่ อ งมื อแบบสอบถามไปใช้กับ
กลุ่มเปนาหมาย  ได้แก่ผู้สอนระดับปริญญาตรี สถานศึกษา
ในสังกัดสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  
9 แห่งๆ ละ 5 คนรวมทั้ งหมด 45 คน ได้รวบรวม
แบบสอบถามกลับมาคืนครบ 45 ชุด ตรวจสอบแล้ว 
มีความถูกต้อง สมบูรณ์ครบทุกชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ ่้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ท า ง ส ถิ ติ ใ ช้ 
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปต่อไป 
 3.2 วิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) 
น าผลการวิ เคราะห์ความต้ องการ  (Requirement 
Analysis) ได้จากใน่ั้นตอนที่  3.1 การศึกษา  
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สภาพความต้องการจ าเป็น ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
แบบยูเลิร์นนิ่ง ส าหรับการอาชีวศึกษา ซี่งมีความต้องการ
ในระดับมากถึงมากที่สุดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ได้แก่ 1) ระบบจัดการหลักสูตร  2) ระบบการสร้าง
บท เ รี ยน  3 )  ร ะบบกา รทดสอบและประ เมิ นผล   
4) ระบบสื่อสาร 5) ระบบจัดการ่้อมูล มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ กับแนวคิด ทฤษฎีการระบบการจัดการเรียนรู้ 
(LMS) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รูปแบบการท างานและฟังก์ชัน
การท างานต่าง ๆ ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยว่้องกับ 
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้  โปรแกรมเพื่ อ 
การเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  การสอบถามผู้ใช้งาน
ระบบการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการสอนแบบเดิม
และความต้องการ่องผู้ใช้จริง 
 3.3  ออกแบบระบบ (Design) ด าเนินการดังนี้ 
  3.3.1 การออกแบบโครงสร้าง่องระบบทาง 
ด้านกลุ่มสมาชิก โครงสร้าง่องระบบบริหารจัดการเรียนรู้
แบบยูเลิร์นนิ่ง ส าหรับการอาชีวศึกษา ได้แบ่งกลุ่ม่อง
สมาชิกออกเป็นกลุ่มๆ เบื้องต้นได้แก่  1) บุคคลทั่วไป      
2) นักเรียนนักศึกษา 3) อาจารย์ผู้สอน และ  
4) ผู้ดูแลระบบ ซึ่งแหล่ง่้อมูลที่มา่องกลุ่มสมาชิก  
จะมาจากการสมัครสมาชิกตรงจากระบบเองสมาชิกคือ 
นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  และจาก่้อมูล่อง
ระบบพิสูจน์ตัวตันส่วนกลาง (AD) ่องส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาคือ อาจารย์และผู้ดูแลระบบ 
โดยมีหลักการดังในภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที ่1 แสดงการเชื่อมข้อมลูระบบพิสูจน์ตัวตัน
ส่วนกลาง (AD) ส านักงานคณะกรรมกาการอาชีวศึกษา 
 

  3.3.2 การออกแบบแผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ระหว่าง่้อมูล (E-R Diagram) รายละเอียด่องฐาน่้อมูล
่ อ ง  ร ะ บ บ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  พ จ น า นุ ก ร ม ่้ อ มู ล  
(Data Dictionary)  จ านวน 25  ตาราง ได้แก่  
1) พจนานุกรม่้อมูลความคิดเห็น 2) พจนานุกรม่้อมูล
ตั้งค่า 3) พจนานุกรม่้อมูลภาษา 4) พจนานุกรม่้อมูล 
ตั้งค่าส าหรับภาษา 5) พจนานุกรม่้อมูลค าเช่ือมโยง  
6) พจนานุกรม่้อมูลโมดูล 7) พจนานุกรม่้อมูลฟิวล์
โมดูล 8) พจนานุกรม่้อมูลกลุ่ม่องฟิลด์ 9) พจนานุกรม
่้อมู ลฟั งก์ ช่ั น่องโมดู ล  10 )  พจนานุ กรม่้อมู ล 
การสร้างความสัมพันธ์่องโมดูล 11) พจนานุกรม่้อมูล
การเ่้าชม 12) พจนานุกรม่้อมูลรายละเอียดการเ่้าชม 
1 3 ) พ จ น า นุ ก ร ม ่้ อ มู ล สิ ท ธิ์ ก า ร เ ่้ า ใ ช้ ง า น  
14) พจนานุกรม่้อมูลเนื้อหา 15) พจนานุกรม่้อมูล
ความสัมพันธ์่อง่้อมูลแบบหลายแถว 16) พจนานุกรม
่้อมูลสถิติการเ่้าชม 17) พจนานุกรม่้อมูลลงทะเบียน 
18) พจนานุกรม่้อมูลคะแนนหลักสูตร 19) พจนานุกรม
่้อมูลสถานะการศึกษา 20) พจนานุกรม่้อมูลเทอม  
21) พจนานุกรม่้อมูลกลุ่ม่องหมวดหมู่ 22) พจนานุกรม
่้อมูลผู้ ใ ช้งาน 23) พจนานุกรม่้อมูลกลุ่มผู้ ใ ช้งาน  
2 4 )  พ จ น า นุ ก ร ม ่้ อ มู ล ก า ร เ ่้ า ใ ช้ ง า น  แ ล ะ 
25) พจนานุกรม่้อมูลรายละเอียดสิทธิ์การใช้งาน 
รายละเอียดภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 

537



  
 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 

 
 

ภาพที ่2 แสดงการออกแบบแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมลู (E-R Diagram)  

ของระบบฐานข้อมลู 
 
  3.3.3 การออกแบบส่วนประสานผู้ ใ ช้  (GUI)  
การออกแบบส่วนประสานผู้ใช้เป็นการออกแบบให้ระบบ
สามารถแสดงผลผ่านอุปกรณ์พกพาได้อย่างเหมาะสม 
เพื่อให้ผู้ ใ ช้สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา  เ ช่น  
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น 
 3.4 การพัฒนาระบบ (Development)  
  3.4.1 ก า ร ส ร้ า ง ฐ า น ่้ อ มู ล  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ 
ส ร้ า ง ฐ า น ่้ อ มู ล ต า ม ก า ร อ อ ก แ บ บ ฐ า น ่้ อ มู ล  
โดยใ ช้โปรแกรมบริหารจัดการฐาน่้อมูล  MySQL  
ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และเป็นที่นิยมในการน ามาบริหาร
จัดการฐาน่้อมูล 
  3.4.2 การพัฒนาโปรแกรม ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบ
จัดการเรียนรู้ (U-LMS) โดยพัฒนาโปรแกรมให้อยู่ใน
รูปแบบ่องเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมผ่านเว็บเบราเซอร์ 
(Web Browser) ได้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น แท็บเล็ต 
สมาร์ทโฟน และสามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ 
ส่วนบุคคล (PC) ได้อีกด้วย โดยใช้ภาษาสคริป  
เช่น JavaScript , Perl เป็นต้น  

 3.5. การทดสอบระบบ (Testing) ได้ติดตั้งระบบ
บริหารจั ดการ เรี ยนรู้  (LMS) ผ่ าน เว็ บ ไซต์ 
http://lms.vec.go.th การทดสอบระบบโดยใช้เทคนิค
การทดสอบระบบแบบกล่องด า (Black Box Testing) 
โดยการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ่องระบบ 
มี่ั้นตอนการทดสอบได้แก่ 
   3.5.1 การทดสอบหน่วยย่อย (Unit Testing) 
เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและ่้อผิดพลาดที่เกิด่ึ้น
ภายในโปรแกรมย่อยแต่ละส่วน  
  3.5.2 ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ท า ง า น ร่ ว ม กั น 
(Integration Testing) เป็นการน าแต่ละโปรแกรมย่อย 
ใ น ร ะ บ บ ม า ท ด ส อ บ ก า ร ท า ง า น ร่ ว ม กั น  
โดยท าการตรวจสอบความถูกต้องและ่้อผิดพลาด 
ที่เกิด่ึ้นในการท างานระหว่างโปรแกรมย่อยนั้น ทดสอบ
การส่ง่้อมูลซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์่องโปรแกรม
ย่อย  
  3.5.3 การทดสอบทั้งระบบ (System Testing) 
เป็นการทดสอบการท างานทั้งหมดในระบบที่ประกอบ่ึ้น
จากโปรแกรมย่อยทั้งหมด และร่างคู่มือการใช้ระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้  
 3.6 การประเมินความเหมาะ่องระบบ  
  3.6.1 ร่างแบบประเมินความเหมาะสมระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ ยู เ ลิ ร์ น นิ่ ง  ส า ห รั บ 
การอาชีวศึกษา ที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว น าเสนอต่อ
ผู้ เ ช่ี ย วชาญ  ที่ มี ความรู้  ทั กษะ  ประสบการณ์ ใน 
การจัด เรี ยนการรู้ ผ่ านระบบออนนไลน์  ประ เมิน 
ความเหมาะสม่องระบบ่องการวิจัยจ านวน 11 ท่าน 
และปรับปรุงระบบตาม่้อเสนอแนะ่องผู้เชี่ยวชาญ   
  3.6.2 ผลการประเมินคุณภาพระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ง ส าหรับการอาชีวศึกษา่อง
ผู้ เ ช่ี ยวชาญจ านวน  11 คน พบว่ า โดยภาพรวมมี 
ความความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และปรับปรุงระบบ
ตาม่้อเสนอแนะ่องผู้เชี่ยวชาญ 
 3.7 ก า ร น า ไ ป ใ ช้ จ ริ ง  ( Implementation)  
ในการน าระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ ง 
ส าหรับการอาชีวศึกษา ไปใช้จริง ได้แก่ ผู้สอนระดับ

modules

PK module_id

U1 module_key
FK1 parent_module_key
 module_name
 module_description
 module_author
 status
 module_icon
 module_install
 module_order
 module_options
 admin_sidebar
 module_edit
 module_delete
 admin_sidebar

module_field_sections

PK field_section_id

FK1,I1 module_key
U1 field_section_key
 field_section_caption
 field_section_order
 field_section_option
 field_section_multi_record
 relation_module
 relation_module_key
 relation_self_key
 field_section_static

module_fields

PK field_id
PK,FK2 module_key

FK3,U1 field_name
 field_note
 field_type
 field_length
 field_order
 field_format
 field_prefix
FK1,I1 field_section_key
 field_option

module_function

PK function_id

U1 function_key
 function_value
FK1,I1 module_key
 function_option
 function_query

module_relations

PK relation_id

 module_key_one
I1 module_field_one
 module_field_one_destination
FK1,I2 module_key_many
 module_field_many
 relation_note

language_fields

PK language_id

FK1,I1 language_key
 language_note
 language_type
I2 module_key

language_values

PK,FK1 language_key
PK language_value
PK,FK2 module_key

 language_flag

term_categorys

PK term_category_id

FK1 parent_term_category_id
I1 module_key
U1 term_category_key
 term_category_note
 term_category_order
 term_category_fillter

terms

PK term_id

 term_no
FK1 parent_id
 term_note
 term_order
FK3,I1 term_category_key
FK2 module_key
 status
 version
 created_at
 created_by
 updated_at
 updated_by
 term_edit
 term_delete

metadata

PK,FK1 module_key
PK meta_key
PK,FK1,FK2,FK3 relation_id

I1 term_category_key
 meta_value

post

PK post_id

FK2 parent_id
 post_status
FK1,I1 module_key
 content_type
 post_view
 created_at
 created_by
 updated_at
 updated_by
 version
 post_private
 post_order
 post_note
 post_rating
 post_rating_qty

comment

PK comment_id

FK1,I1 post_id
FK2,I2 parent_id
 comment_description
 comment_status
 created_at
 created_by
 updated_at
 updated_by
 version

config

PK config_id

 website_name
 website_title
 oragnize_name
 oragnize_address
 oragnize_tel
 oragnize_fax
 organize_email
 organize_email_password
 organize_logo
 default_backend_language
 default_frontend_language
 config_status
 created_at
 created_by
 updated_at
 updated_by
 date_format
 time_zone
 version
 ftp_host
 ftp_username
 ftp_port
 ftp_path

users

PK user_id

 user_status
 created_at
 created_by
 updated_at
 updated_by
 version

user_logs

PK log_id

 log_datetime
FK1 log_by
 log_description
 log_ip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

module_views

PK view_id

 view_title
 module_key
 created_at
 view_owner
 view_query

module_views_detail

PK view_detail_id

FK1 view_id
 field_name
 field_order
 field_column

post_many

PK post_many_id

FK1 post_id
 module_key
 field_section_key

post_ view

PK id

 relation_id
 module_key
 year
 month
 day
 user_view_count
 guest_view_count

register_course

PK register_id

 user_id
 register_course
 register_date
 register_status
 finish_status
 finish_date

register_course_score 

PK register_course_score_id

 chapter_id
 score
 score_date
 test_qty
FK1 register_course_id

study_status

PK id

 user_id
 chapter_id
 view_count
 last_view
 ip_address
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ปริญญาตรี สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก 
 
4. ผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ง 
ส าหรับการอาชีวศึกษา มีผลการวิจัย 2 ส่วนดังนี ้
 4.1 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบ 
ยูเลิร์นนิ่ง ส าหรับการอาชีวศึกษา พบว่ามีองค์ประกอบ 
มี  5  ระบบย่อยได้ แก่  1 )  ระบบจั ดการหลักสู ต ร  
(Course Management) 2) ระบบการสร้างบทเรียน 
(Content Management) 3) ระบบการทดสอบและ
ประเมินผล (Test and Evaluation System)  
4)ระบบสื่ อสาร  (Communication System)  
5) ระบบจัดการ่้อมูล (Data  Management System) 
ผู้วิจัยได้ติดตั้งระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ง 
ส า ห รั บ ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://lms.vec.go.th ดังแสดงในภาพที่ 3 – 8 
 

   

 
 

ภาพที ่3 แสดงหน้าแรกเว็บไซต์ของระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ง ส าหรับการอาชีวศึกษา 

 
 

ภาพที ่4 แสดงระบบลงทะเบียนสมาชกิ 
 

 
 

ภาพที ่5 ระบบจัดการข้อมลู  
(Data  Management System) 

 

 
 

ภาพที ่6 ระบบการสร้างบทเรียน  (Content 
Management) 
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ภาพที ่7 ระบบการทดสอบและประเมินผล  
(Test and Evaluation System) 

 
 

 
 

ภาพที ่8 แสดงระบบการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน 
 
   4.2 ผลการประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 
แบบยูเลิร์นนิ่ง ส าหรับการอาชีวศึกษา ่องผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 11 คน พบว่าโดยภาพรวมมีความความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่1   
  

ตารางที ่1 ผลการประเมินความเหมาะสม่องผู้เชี่ยวชาญ      
             โดยภาพรวม 
 (n=11) 

รายการองค์ประกอบ ระดับความเหมาะสม 

  S.D. แปลความหมาย 

1. ระบบจัดการหลักสูตร  4.56 0.31 มากที่สุด 

2. ระบบการสร้างบทเรียน  4.58 0.36 มากที่สุด 

3. ระบบการทดสอบและ
ประเมินผล  

4.39 0.31 มาก 

4. ระบบส่งเสริมการเรียน  4.50 0.37 มากที่สุด 

5. ระบบจัดการข้อมูล  4.66 0.47 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.52 0.35 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ง 
ส าหรับการอาชีวศึกษา ่องผู้เช่ียวชาญ โดยภาพรวม
พบ ว่ า  มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด   
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบเรียงตามล าดับ 
ความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ 
ระบบจัดการ่้อมูล (Data  Management System)  
ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management 
System) และระบบจัดการหลักสูตร  (Course 
Management System) อยู่ในระดับมากที่สุด  
ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุดได้แก่  ระบบการทดสอบ
และประเมินผล (Test and Evaluation System)  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  
5. สรุปผลการวิจัย  
 สรุปผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เรี ยนรู้ 
แบบยูเลิร์นนิ่ง เพื่ออาชีวศึกษาและฝึกอบรม พบว่า 
 5.1 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบ 
ยูเลิร์นนิ่ง ส าหรับการอาชีวศึกษา มีองค์ประกอบ 5 ระบบ
ย่ อ ย ไ ด้ แ ก่  1 )  ร ะ บ บ จั ด ก า ร ห ลั ก สู ต ร  ( Course 
Management) 2) ระบบการสร้างบทเรียน (Content 
Management) 3) ระบบการทดสอบและประเมินผล 
(Test and Evaluation System) 4)ระบบสื่อสาร 
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(Communication System) 5) ระบบจัดการ่้อมูล 
(Data  Management System) และได้ติดตั้งระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ ยู เ ลิ ร์ น นิ่ ง  ส า ห รั บ 
การอาชีวศึกษา ผ่านเว็บไซต์ http://lms.vec.go.th 
 5.2 ผลการประเมินความเหมาะสมระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ง ส าหรับการอาชีวศึกษา ่อง
ผู้ เ ช่ี ย วชาญจ านวน  11  คน  โดยภาพรวมพบว่ า 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบเรียงตามล าดับความเหมาะสมจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรกได้แก่  ระบบจัดการ่้อมูล 
(Data  Management System) ระบบการสร้างบทเรียน 
(Content Management System) และระบบจัดการ
หลักสูตร (Course Management System) อยู่ใน 
ระดับมากที่ สุ ด   ระดับความ เหมาะสมน้อยที่ สุ ด 
ได้แก่  ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and 
Evaluation System) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการประเมินระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบ

ยู เลิร์นนิ่ ง  ส าหรับการอาชีวศึกษา  ่องผู้ เ ช่ียวชาญ 
โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุด  
แสดงให้ เห็นความส าคัญและจ า เป็นอย่ างมากกับ
การศึกษาและการเรียนรู้  สนองตอบความต้องการใน 
การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิง ในทุกหนทุกแห่ง จึงเกิดการเรียนรู้
แบบยูบิควิตัสเลิร์นนิง (Ubiquitous Learning) หรือ 
ยูเลิร์นนิง (U-Learning) ่ึ้นมารองรับการศึกษาที่น าไปสู่
การเรียนรู้ ใน ศตวรรษที่  21 และการเรียนรู้ ได้ตาม
อัธยาศัย หรือการเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต  ซึ่งยูเลิร์นนิง 
(U-Learning) มีการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
บนเครือ่่ายอินเทอร์ เน็ต  ที่ เน้นการใช้เทคโนโลยี 
การติดต่อสื่อสารไร้สาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานผ่าน
อุปกรณ์พกพา เ ช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต  เป็นต้น 
สอดคล้องกับผลการวิจัย่อง มหาชาติ อินทโชติ และ
สาโรช โศภีรัก่์ (2558) พบว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบ 
ยู เ ลิ ร์ นนิ ง  มี  3  องค์ ประกอบดั งนี้  1 )  ยู เ ลิ ร์ นนิ ง 
ประกอบด้วย บุคลากร วิธีการสอน บริบท และ อุปกรณ์ 

2) กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย การน าเ่้าสู่
บทเรียน การเลือกหัว่้อหรือประเด็นที่สนใจ การวางแผน
ด าเนินงานการสร้างสรรค์ช้ินงาน การน าเสนอผลงาน 
และ การประเมินผลงาน และ 3) ทักษะการสร้างสรรค์
่องผู้เรียน ประกอบด้วย การคิดสร้างสรรค์การท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ และ การน าเอานวัตกรรม
มาสู่การปฏิบัติ   เช่นเดียวกับ จารุมน  หนูคง และณมน 
จีรังสุวรรณ (2558) ซึ่งได้่้อสรุปว่า การเรียนร่วมกัน 
แบบผสมผสาน เป็นการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
โดยการผสมผสานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระหว่าง 
การเรียนแบบออนไลน์  และแบบเผชิญหน้าหรือการเรียน
ในห้องเรียนและเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนร่วมกันสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมการท างานเป็นทีม่อง
ผู้เรียน 

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ่้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
 7.1.1  ครู อาจารย์ ทึ่ต้องการการใช้งานระบบ

บริหารจัดการ เรี ยนรู้ แบบยู เลิร์นนิ่ ง  ผ่ านเว็บไซต์ 
http://lmsl.vec.go.th สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษานั้น ผู้สอนจะต้องมีรายช่ืออยู่ในระบบ
คลั ง่้ อมู ลบุคลากร่องส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา จึงสามารถใช้งานได้  และผู้เรียนหรือ
ประชาชนทั่ ว ไ ปส าม า รถ เ ่้ า มาศึ กษา เ รี ยน รู้ ไ ด้ 
หากต้องการเ่้าไปลงทะเบียนเรียนต้องสมัครเป็นสมาชิก
และต้องใช้อีเมล์ในการสมัครสมาชิก 

 7.1.2 ครูผู้สอนทุกระดับช้ัน ปวช. ปวส. และ 
ปริญญาตรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สามารถน าระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ง 
ส าหรับการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
น าไปประยุกต์หรือน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้  (LMS) 
http://lmsl.vec.go.th ได้ 

7.2  ่้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 7.2.1 ควรมีการศึกษาและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ง ส าหรับการอาชีวศึกษา 
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ที่ผู้ วิจัยได้พัฒนา่ึ้น  โดยผู้วิจัยมีซอสร์ โค๊สต้นฉบับ 
ให้ส าหรับผู้ที่ต้องการน าไปวิจัยหรือพัฒนาเพิ่มเติมให้ตรง
กับความต้องการหรือเหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงได้  
  7.2.2  ควรพัฒนาการระบบบริหารจัดการเรียนรู้
แบบยูเลิร์นนิ่ง ส าหรับการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบและ
ระบบทวิภาคี รวมทั้งการฝึกอบรม ให้เกิดประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการใช้งานจริง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี  
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19)  

Factors Influential to Customers' Decision to Hotel Services in Chonburi 
Province during Covid-19 Pandemic  
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล
ที่ ส่ ง ผลต่ อการตั ดสิ น ใจ เข้ า ใ ช้บริ ก า ร โ ร งแรม ใน 
จังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเข้าใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จ านวนทั้งสิ้น 400 คน 
ใช้แบบสอบถามในการศึกษาข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ทางสถิติด้วย 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ  
One Way ANOVA ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเข้ า ใ ช้บริการ โรงแรมในจั งหวัดชลบุรี  
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) 
อยู่ ในระดั บมาก ด้ านความมั่ นใจ (  ̅ = 4.37)  
ด้านความน่าเชื่อถือ ( ̅ = 4.29) ด้านสิ่งที่สามารถจับต้อง
ได้ ( ̅ = 4.19) ด้านความเอาใจใส่ ( ̅ = 4.19) และ 
ด้ านการตอบสนองลูกค้ า  (  ̅ = 3.98)  และ 
การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ 
COVID-19 พบว่า เพศ อายุ  ระดับการศึกษา และ 
อาชีพต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจแตกต่างกันและ

สถานภาพและรายได้ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ, โรงแรม, โควิด-19 
 
Abstract 
 This  article  presents  a  guideline  for 
preparing  a paper to submit to the study 
personal factors of customers who used  hotel 
services in Chonburi provided in the epidemic 
situation of Covid-19 and compare factors 
influential to their decisions based upon their 
factors. This quantitative research employed a 
set of questionnaires. Samples were 400 
customers who decided to choose hotel in 
Chonburi in the epidemic situation of Covid-19. 
Statistics used to analyze the data included 
percentage, mean, standard deviation, and  
one-way ANOVA. 
  The results showed that the mean score 
related to factors in general, were at a high 
level. When considering in Confidence  
( ̅ = 4.37), Trust ( ̅ = 4.29), Tangible ( ̅ = 4.19), 
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Empathy ( ̅ = 4.19), and Customer Response  
( ̅ = 3.98), The compare factors influential to 
their decisions based upon their factors showed 
that sex, age, educational level different, but 
occupation and income no different decision to 
use the services provided by hotel in Chonburi 
in the epidemic situation of Covid-19 with 
statistical significance at the level of 0.05. 
 
Keywords : Factors Decision, Hotel, COVID-19 
 
1. บทน า 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจโลก หลายประเทศมี
รายได้ หลั กจากอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวเพราะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างงานให้กับคน 
ในระดับชาติและระดับภูมิภาค สร้างรายได้ในรูปแบบเงินตรา
จากต่างประเทศ สร้างอาชีพใหม่ให้กับคนในสังคมของแต่ละ
ประเทศ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น 
ทั่วโลกจ านวนมาก ท าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวชะลอตัวลง 
และเริ่มฟื้นตัวในปี 2553 ตามรายงาน World Tourism 
Berometer ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO)  
ระบุว่า ในปี 2010 เป็นต้นไปนั้น ทั่วโลกจะมีนักท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 หรือคิดเป็นจ านวน
นักท่องเที่ ยว 935 ล้ านคน (UNWTO, 2010)   
ซึ่ งเป็นสัญญาณที่ ดี ต่ อการฟื้ นตั วของอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวโลก นอกจากนี้ องค์การการท่องเที่ยวโลกยังได้
พยากรณ์ว่าเมื่อถึง ปี  พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที่ยว 
ระหว่ างประเทศจ านวน1,600ล้ านคน โดยภูมิภาค 
ที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก แปซิฟิค และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้  ถือว่าเป็นโอกาสส าหรับอย่างยิ่ งของอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวของประเทศไทย 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีความส าคัญต่อประเทศ
ไทยเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะสร้างรายได้เข้าประเทศ
แล้วยั งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ อการท่องเที่ยวอีกด้วย 

สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นนับตั้งแต่ 
ปี 2553 เป็นต้นมา มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยขั้นต่ า 
ปีละร้อยละ  16.18 ต่อปี เกือบกว่า 10 ปีที่ผ่านมานั้น 
สถานการณ์การท่องเที่ยวประเทศไทย ได้มีการชะลอตัวด้วย
เหตุการณ์หลายอย่างแต่ก็มีการฟื้นตัวในทางที่ ดีขึ้ น  
การปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นนี้ส่งผลให้ จังหวัดชลบุรี 
ซึ่งถือเป็นเมืองที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกเมือง
หนึ่งของประเทศนั้น ได้มีการพัฒนาตัวขึ้นในด้านต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเศรษฐกิจ สิ่งอ านวยความสะดวก 
สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งรวมไปถึง 
การบริการ หรือธุรกิจโรงแรมด้วยเช่นกัน 

ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดชลบุรีถือเป็นอุตสาหกรรม             
การบริการหนึ่งที่เป็นซึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
เป็นอย่างยิ่ง แต่เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) หรือ
การแพร่ ร ะบาดของ ไวรั ส โค โ รน า  (Coronavirus)  
ในชวงต้นปพ.ศ. 2563 ท าให เศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี 
การค้า การลงทุนชะลอตัวอย่างรุนแรง เหตุการณ์ดังกล่าว
ส่ งผล ให้ ธุ ร กิ จ โ ร งแรม ในจั งหวัดชลบุ รี  ตกอยู่ ใ น
สถานการณ์วิกฤติกว่ายิ่งกว่าสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้น 
ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจการบริการดังกล่าว ยังสามารถสามารถ
ประคองตัวไปได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 (โควิด-19) นี้ ผู้วิจัยซึ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี  
ช่ วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ  COVID-19  
(โควิด-19) เพื่อน าข้อมูลจากการวิจัยดังกล่าวเป็นพ้ืนฐาน 
ในการศึกษา แนวทางทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมจังหวัด
ชลบุรี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  
(โควิด-19) เป็นล าดับถัดไป  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้า
ใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วงวิกฤตการณ์ 
COVID-19 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจเข้าใ ช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี  
ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  
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3. สมมติฐานของการวิจัย  
 - 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 5.1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมใน
จังหวัดชลบุรี  ช่วงวิกฤตการณ์  COVID-19 และเพื่อ
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  
 5.2 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาปริมาณ การวิจัย
ในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณประชากรในการศึกษา 
คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัด
ชลบุรี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักท่องเทีย่วชาวไทย
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวัด
ชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญหรือวิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 
(Accidental Sampling or Convenience Sampling) 
ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มีการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวัด
ชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ด้วยเหตุนี้การก าหนด
กลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้
สู ต ร ในกา รค า นวณขนาดของกลุ่ มตั ว อย่ า งดั ง นี้  
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) 
 
 

  n    =           

   
  n  แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
  z  แทน  ค่าที่ก าหนดจากความเช่ือมั่นที่ 
ผู้ศึกษาวิจัยต้องการใช้เพื่อการสรุปผลที่ระดบัความเช่ือมั่น 
95 % มีค่า 
  Z  แทน  1.96 
  P  แทน  ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการสุ่มจากประชากร
ทีต่้องการศึกษา 
  E  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนจาก 
การสุ่มตัวอย่าง 
  แทนค่าในสูตร     

  n     =            

   
 

  n     =                    

     
 

  n      =               
 

      
 

 

  n       =         384 
  โดยการวิจัยครั้งนี้จะปรับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ต้องการจาก 384 คน เป็นจ านวนทั้งสิ้น 400 คน  
 5.3 เครื่องมือที่ ใ ช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ใช้
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 
 5.4 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
มีกระบวนการดังต่อไปนี้  
  5.4.1 ศึ กษา  บริ บทอุ ตสาหกรรม โ ร งแรม  
จังหวัดชลบุรีช่วงโควิด-19 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยว แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ และ 
การประเมินคุณภาพการบริการ 
  5.4.2 สร้างแบบสอบถาม 
  5.4.3 ต ร ว จ เ ค รื่ อ ง มื อ โ ด ย ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ 
จ านวน 3 ท่าน 
  5.4.4 การหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง 
(Index of Item – Objective  Congruence : IOC)   
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

  1. เพศ 
  2. อายุ 
  3. สถานภาพ 
  4. ระดับการศึกษา 
  5. อาชีพ 
  6. รายได้ 

ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อ                  
การตัดสินใจ 

  1. ด้านความน่าเชื่อถือ 
  2. ด้านความม่ันใจ 
  3. ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ 
  4. ด้านความเอาใจใส่ 
  5. ด้านการตอบสนองลูกค้า 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี 

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) 
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โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 

   
N
RIOC 

  

   เมื่อ IOC คือ  ความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 

   R  คือ  ผลรวมของคะแนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  
   N  คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  5.4.5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างของ
งานวิจัย โดยใช้แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างคิดเป็น 
ร้ อ ย ล ะ  10 ข อ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ฉ บั บ จ ริ ง  เ ป็ น 
จ านวน 40 คน  
  5.4.6 หาค่าความเ ช่ือมั่นของแบบสอบถาม  
โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิตามวิธีการของ Cronbach 
ดังตามสูตรดังต่อไปนี้ (Cronbach, 1970) 

   αk  =  

   
[   

∑   
  

   

  
] 

      เมื่อ K  แ ท น    ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง
แบบสอบถาม 
    2

tS  แทน   ผลรวมค่าความแปรปรวน
ของคะแนนแต่ละข้อ 
    2

tS  แท น   ค ว า ม แป ร ป ร วน ข อ ง
แบบสอบถามทั้งฉบับ 
    K   แทน  จ านวนข้อในแบบสอบถา, 
   โดยได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงเท่ากับ 0.85 
  5.4.7 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่าง  
 5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
  5.5.1 ด้านข้อมูลทุติยภูมิ  ศึกษาเอกสารหรือ 
การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ที่พักแรม ในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19
รวมทั้ งข้อมูลทางวิชาการที่ ได้ จากการสืบค้นทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางเว็บไซต์ต่าง ๆ   

  5.5.2 ด้ า นข้ อมู ลปฐ มภู มิ  เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก 
กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 400 คน  
 5.6 การวิ เคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ ได้จาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางสถิติ โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                
t-test และ One Way ANOVA 
 
6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วงวิกฤตการณ์ 
COVID-19 สามารถแสดงข้อมูลได้ตามตารางที่ 1 – 5  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ

ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ 
การตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวัด
ชลบุรี ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 (โควิด-19) ด้านความน่าเช่ือถือ
  

ด้านความน่าเช่ือถือ 
ความส าคัญ 

ค่าเฉลี่ย ค่า SD 
ร ะ ดั บ
ความส าคัญ 

1. โรงแรมมีการบริหารจัดการท่ีดี
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

4.75 0.53 มากที่สุด 

2. โรงแรมสามารถให้บริการได้
ตรงตามความต้องการ 

4.09 0.45 มาก 

3. การให้บริการที่ถูกต้อง มีความ
น่าเช่ือถือและมีการเว้นระยะห่าง 

4.15 0.47 มาก 

4. มีข้อบังคับภายในโรงแรมท่ี
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดชัดเจน 

4.27 0.65 มาก 

5. ระบบการจองห้องพักและการ
ช าระเงินมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ 
และสามารถยืดหยุ่ น ไ ด้ตาม
สถานการณ์ 

4.19 0.43 มาก 

รวม 4.29 0.50 มาก 

   
 จากตารางที ่1 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี ช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) ด้านความน่าเช่ือถือ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.29) เมื่อพิจารณารายข้อ

546



  
 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ โรงแรมมีการบริหาร
จัดการที่ดีในสถานการณ์การแพร่ระบาด ( ̅ = 4.75)  
มีข้อบังคับภายในโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดชัดเจน ( ̅ = 4.27) ระบบการจองห้องพักและ
การช าระเงินมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ  และสามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ( ̅ = 4.19) การให้บริการ 
ที่ถูกต้อง มีความน่าเ ช่ือถือและมีการเว้นระยะห่าง  
( ̅ = 4.15) และโรงแรมสามารถให้บริการได้ตรงตาม
ความต้องการ ( ̅ = 4.09) ตามล าดับ 
 
ตารางที่  2   ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ

ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ 
การตัดสินใจเข้า ใ ช้บริการโรงแรมใน 
จังหวัดชลบุรี  ช่วงสถานการณ์การแพร่
ร ะ บ า ด ข อ ง COVID-1 9  ( โ ค วิ ด -1 9 )  
ด้านความมั่นใจ 

 

ด้านความมั่นใจ 
ความส าคัญ 

ค่าเฉลี่ย ค่า SD 
ร ะ ดั บ
ความส าคัญ 

1. พนักงานมีทักษะ ความรู้และ
เช่ียวชาญต่อการให้บริการใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด 

4.53 0.43 มากที่สุด 

ด้านสิ่งท่ีสามารถจับต้องได้  

2. พนักงานสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าในสถานการณ์การ
แพร่ระบาด 

4.10 0.35 มาก 

3. โรงแรมให้ความส าคัญกับข้อติ
ชมของผู้เข้าพัก 

4.23 0.57 มาก 

4. โรงแรมมีมาตรการป้องกันและ
ดูแลการแพร่ระบาดของ COVID-
19 

4.65 0.37 มากที่สุด 

5. โรงแรมให้ความส า คัญกับ
พนักงานเกี่ยวกับการดูการแพร่
ระบาดของ COVID-19 

4.35 0.42 มาก 

รวม 4.37 0.43 มาก 

   
 จากตารางที ่2 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วงสถานการณ์ 
ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง  COVID-1 9  ( โ ค วิ ด -1 9 )  
ด้านความมั่นใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.37)  

เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  
คือ โรงแรมมีมาตรการป้องกันและดูแลการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ( ̅ = 4.65) พนักงานมีทักษะ ความรู้
แ ล ะ เ ช่ี ย วชาญต่ อก า ร ให้ บ ริ ก า ร ในสถานกา ร ณ์ 
การแพร่ระบาด ( ̅ = 4.53) โรงแรมให้ความส าคัญกับ
พนักงานเกี่ยวกับการดูการแพร่ระบาดของ COVID-19  
( ̅ = 4.35) โรงแรมให้ความส าคัญกับข้อติชมของผู้เข้าพัก 
( ̅ = 4.23) และพนักงานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ( ̅ = 4.10) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3   ค่าเฉลี่ย  ค่า เบี่ยง เบนมาตรฐาน และ 

ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจเข้า ใ ช้บริการโรงแรมใน 
จั ง ห วั ด ช ล บุ รี  ช่ ว ง ส ถ า น ก า ร ณ์ 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) 
ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ 

 

ด้านสิ่งท่ีสามารถจับต้องได้ 
ความส าคัญ 

ค่าเฉลี่ย ค่า SD 
ร ะ ดั บ
ความส าคัญ 

1. มีบริการท าความสะอาดห้อง
หรือพื้นท่ีส่วนกลางทุกวัน 

4.73 0.37 มากที่สุด 

2. โรงแรมมีการจัดเตรียมอุปกรณ์
ฆ่าเช้ือในโรงแรม 

4.52 0.42 มากที่สุด 

3. มีการก าหนดสัญลักษณ์การเว้น
ระยะห่างท่ีชัดเจน 

3.98 0.53 มาก 

 

4 .  มี ก า รต รวจวั ดอุณหภู มิ ใ น
ร่างกาย 

3.91 0.72 มาก 

5. มีใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ COVID-19 
จ า ก ก ร ม อ น า มั ย  ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข 

3.83 0.78 มาก 

รวม 4.19 0.56 มาก 

 
 จากตารางที ่3 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี ช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) ด้านสิ่งที่สามารถจับ
ต้องได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.19) เมื่อพิจารณา
รายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ มีบริการ 
ท าความสะอาดห้องหรือพ้ืนท่ีส่วนกลางทุกวัน ( ̅ = 4.73) 
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โรงแรมมีการจัด เตรียมอุปกรณ์ฆ่ า เ ช้ือในโรงแรม  
( ̅ = 4.52) มีการก าหนดสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างที่
ชัดเจน ( ̅ = 3.98) มีการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย  
( ̅ = 3.91) และมีใบรับรองมาตรฐานการป้องกันการแพร่
ระบาดของ COVID-19 จากกรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสุข ( ̅ = 3.83) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4   ค่าเฉลี่ย  ค่า เบี่ยง เบนมาตรฐาน และ 

ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจเข้า ใ ช้บริการโรงแรมใน 
จั ง ห วั ด ช ล บุ รี  ช่ ว ง ส ถ า น ก า ร ณ์ 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) 
ด้านความเอาใจใส่  

 

ด้านความเอาใจใส่ 
ความส าคัญ 

ค่าเฉลี่ย ค่า SD 
ร ะ ดั บ
ความส าคัญ 

1. พนักงานใส่ใจในความต้องการ
ของลูกค้า 

4.53 0.43 มากที่สุด 

2. พนักงานให้บริการด้วยความ
สุภาพ เป็นมิตรอัธยาศัยดีต่อลูกค้า 
ไม่แสดงอาการหวาดกลัวหรือ
รังเกียจ 

4.27 0.38 มาก 

3. พนักงานจดจ าความชอบของ
ลกูค้าได้ 

3.82 0.77 มาก 

4. แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใย
เป็นอย่างดี 

3.94 0.35 มาก 

5. มีการแจกอุปกรณ์ เช่น สเปรย์
แอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า แก่ลูกค้า 

4.12 0.41 มาก 

รวม 4.14 0.47 มาก 

 
 จากตารางที ่4 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี ช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) ด้านความเอาใจใส่
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.14) เมื่อพิจารณารายข้อ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ พนักงานใส่ใจใน 
ความต้องการของลูกค้า ( ̅ = 4.53) พนักงานให้บริการ
ด้วยความสุภาพ เป็นมิตรอัธยาศัยดีต่อลูกค้า ไม่แสดง
อาการหวาดกลัวหรือรังเกียจ ( ̅ = 4.27) มีการแจก
อุปกรณ์ เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า แก่ลูกค้า  
( ̅ = 4.12) แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยเป็นอย่างดี 

 ( ̅ = 3.94) และพนักงานจดจ าความชอบของลูกค้าได้ 
( ̅ = 3.82) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5   ค่าเฉลี่ย  ค่า เบี่ยง เบนมาตรฐาน และ 

ระดับ ความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจเข้า ใ ช้บริการโรงแรมใน 
จังหวัดชลบุรี  ช่วงสถานการณ์การแพร่
ร ะ บ า ด ข อ ง  COVID-19  ( โ ค วิ ด -1 9 )  
ด้านการตอบสนองลูกค้า 

  

ด้านการตอบสนองลูกค้า 
ความส าคัญ 

ค่าเฉลี่ย ค่า SD 
ร ะ ดั บ
ความส าคัญ 

1. มีความพร้อมในการให้บริการ
บนพื้นฐานการแพร่ระบาดของ 
COVID-19  

4.63 0.42 มากที่สุด 

2. แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ทันที 4.10 0.39 มาก 
3. ลูกค้าได้รับการบริการท่ีรวดเร็ว
อยู่เสมอ 

3.92 0.45 มาก 

4. เมื่อลูกค้ามีปัญหาสามารถ
ช่วยเหลือได้เสมอ 

4.44 0.56 มาก 

5. สามารถอ านวยความสะดวกให้
ลูกค้าได้ตลอดเวลา 

2.82 0.78 ปานกลาง 

รวม 3.98 0.52 มาก 

 
 จากตารางที ่5 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วงสถานการณ์ 
ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง  COVID-1 9  ( โ ค วิ ด -1 9 )  
ด้านการตอบสนองลูกค้า โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
( ̅ = 3.98) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย คือ มีความพร้อมในการให้บริการบนพื้นฐาน 
การแพร่ระบาดของ COVID-19  ( ̅ = 4.63) เมื่อลูกค้ามี
ปัญหาสามารถช่วยเหลือได้เสมอ ( ̅ = 4.44) แก้ไขปัญหา
ของลูกค้าได้ทันที ( ̅ = 4.10) ลูกค้าได้รับการบริการ 
ที่รวดเร็วอยู่เสมอ ( ̅ = 3.92)พนักงานจดจ าความชอบ
ของลูกค้าได้ ( ̅ = 3.82) และสามารถอ านวย 
ความสะดวกให้ลูกค้าได้ตลอดเวลา ( ̅ = 3.98) 
 6.2 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจเข้าใ ช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี  
ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
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พบว่า เพศต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  
ในภาพรวมแตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า เพศต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  
ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ด้านความเอาใจใส่ และ 
ด้านการตอบสนองลูกค้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 อายุต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรม
ในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ในภาพรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อายุต่างกัน
มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี 
ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้
และด้านความเอาใจใส่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 สถานภาพต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า สถานภาพต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  
ด้านความน่าเ ช่ือถือ ด้านความมั่นใจ และด้านสิ่ งที่
สามารถจับต้องได้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 ระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้
บริ การ โรงแรมในจั งหวัดชลบุ รี  ช่ ว งวิ กฤตการณ์  
COVID-19 ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้ าน  พบว่ า  ระดับการศึ กษาต่ า งกั นมี ผลต่ อ 
การตัดสินใจเข้าใ ช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี  
ช่วงวิกฤตการณ์  COVID-19 ด้านความเอาใจใส่และ 
ด้านการตอบสนองลูกค้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 อาชีพต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  
ในภาพรวมแตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า อาชีพต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  

ด้ า น ค ว า ม น่ า เ ช่ื อ ถื อ  ด้ า น ค ว า ม มั่ น ใ จ  แ ล ะ 
ด้านการตอบสนองลูกค้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 รายได้ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า รายได้ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  
ด้ า น ค ว า ม น่ า เ ช่ื อ ถื อ  ด้ า น ค ว า ม มั่ น ใ จ  แ ล ะ 
ด้ า น สิ่ ง ที่ ส า ม า ร ถ จั บ ต้ อ ง ไ ด้  ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง กั น  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   
7. สรุปผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้
บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรีช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 
พบว่า ภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 (โควิด-19) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความมั่นใจ 
( ̅ = 4.37) ด้านความน่าเช่ือถือ ( ̅ = 4.29)  
ด้ า นสิ่ ง ที่ ส า ม า รถจั บต้ อ ง ไ ด้  (  ̅ = 4.19)  
ด้านความเอาใจใส่ ( ̅ = 4.19) และด้านการตอบสนอง
ลูกค้า ( ̅ = 3.98) ตามล าดับ โดยแต่ละด้านมีล าดับ
ส าคัญมากที่ สุ ด ร ายข้ อดั งนี้  1 )  ด้ านความมั่ น ใ จ  
เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  
คือ โรงแรมมีมาตรการป้องกันและดูแลการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ( ̅ = 4.65) พนักงานมีทักษะ ความรู้
แ ล ะ เ ช่ี ย วชาญต่ อก า ร ให้ บ ริ ก า ร ในสถานกา ร ณ์ 
การแพร่ระบาด ( ̅ = 4.53) และโรงแรมให้ความส าคัญ
กับพนักงานเกี่ยวกับการดูการแพร่ระบาดของ COVID-19 
( ̅ = 4.35) 2) ด้านความน่าเช่ือถือ เมื่อพิจารณารายข้อ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ โรงแรมมีการบริหาร
จัดการที่ดีในสถานการณ์การแพร่ระบาด    ( ̅ = 4.75)  
มีข้อบังคับภายในโรงแรมที่ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดชัดเจน ( ̅ = 4.27) และระบบการจอง
ห้องพักและการช าระเงินมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ และ
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สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ( ̅ = 4.19)  
3) ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ มีบริการท าความสะอาด
ห้องหรือพื้นที่ส่วนกลางทุกวัน ( ̅ = 4.73) โรงแรมมี 
การจัดเตรียมอุปกรณ์ฆ่าเช้ือในโรงแรม ( ̅ = 4.52) และ 
มีการก าหนดสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างที่ ชัดเจน  
( ̅ = 3.98) 4) ด้านความเอาใจใส่ พนักงานใส่ใจใน 
ความต้องการของลูกค้า ( ̅ = 4.53) พนักงานให้บริการ
ด้วยความสุภาพ เป็นมิตรอัธยาศัยดีต่อลูกค้า ไม่แสดง
อาการหวาดกลัวหรือรังเกียจ ( ̅ = 4.27) และ 
มีการแจกอุปกรณ์ เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า 
แก่ลูกค้า ( ̅ = 4.12) และ 5) ด้านการตอบสนองลูกค้า  
มีความพร้อมในการให้บริการบนพื้นฐานการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ( ̅ = 4.63) เมื่อลูกค้ามีปัญหาสามารถ
ช่วยเหลือได้เสมอ ( ̅ = 4.44) และแก้ไขปัญหาของลูกค้า
ได้ทันที ( ̅ = 4.10) 
 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี 
ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า 1) เพศต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 
 ในภาพรวมแตกต่างกันด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้  
ด้านความเอาใจใส่  และด้านการตอบสนองลูกค้ า  
2) อายุต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรม
ในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ในภาพรวม
แ ต ก ต่ า ง กั น ด้ า น สิ่ ง ที่ ส า ม า ร ถ จั บ ต้ อ ง ไ ด้ แ ล ะ 
ด้านความเอาใจใส่  3) สถานภาพต่างกัน ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจเข้าใ ช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี  
ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ด้ า น ค ว า ม น่ า เ ช่ื อ ถื อ  ด้ า น ค ว า ม มั่ น ใ จ  แ ล ะ 
ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ 4) ระดับการศึกษาต่างกัน 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี 
ช่วงวิกฤตการณ์  COVID-19 ในภาพรวมแตกต่างกัน 
ด้ านความเอาใจใส่และด้ านการตอบสนองลูกค้ า  
5) อาชีพต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 
ใ น ภ า พ ร ว ม แ ต ก ต่ า ง กั น 

ด้ า น ค ว า ม น่ า เ ช่ื อ ถื อ  ด้ า น ค ว า ม มั่ น ใ จ  แ ล ะ 
ด้านการตอบสนองลูกค้า 6) รายได้ต่างกัน ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจเข้าใ ช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี  
ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ด้านความมั่นใจ และด้านสิ่งท่ีสามารถจับต้องได้ 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้
บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรีช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 
พบว่า ภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 (โควิด-19) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความมั่นใจ 
ด้ านความน่า เ ช่ือถื อ  ด้ านสิ่ งที่ สามารถจับต้ อง ได้  
ด้านความเอาใจใส่  และด้านการตอบสนองลูกค้ า 
ตามล าดับ โดยแต่ละด้านมีระดับส าคัญมากที่สุดรายข้อ
ดังนี้ 1) ด้านความมั่นใจ เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย คือ โรงแรมมีมาตรการป้องกันและ
ดูแลการแพร่ระบาดของ COVID-19 สอดคล้องกับ
โครงการส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของ 
ชาวไทยและสอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการ
ท่อง เที่ ยวข้ ามจั งหวัดของชาวไทยในปัจจุ บันของ 
ส านักสถิติ เศรษฐกิจและสังคม  (2563) ผลส ารวจ 
การเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการเข้าพัก
โ ร งแ รม ในภาค ตะ วั นออกร าย ง านว่ า  7 2 . 40%  
เปลี่ยนรูปแบบการทองเที่ยวอย่างกะทันหันจากการปอง
กันตัวเองไม่เขาไปในพื้นที่เสี่ยงและหลีกเลี่ยงการทอง
เที่ยวที่มีผู้คนเยอะ รวมถึงมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ 
 โควิด-19 ที่แนะน าให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทาง
ข้ามจังหวัด โดยประชาชนใหความสนใจในการเขาพัก
โรงแรมระดับ 2-3 ดาวในสัดสวนท่ีค่อนข้างต่ าโดยยัง และ
ให้ ความส าคัญกั บมาตรการความปลอดภั ยของ 
สถานประกอบการสูง พนักงานมีทักษะ ความรู้และ
เช่ียวชาญต่อการให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
สอดคล้องกับ  ภารดา  นกยู งทอง (2560)  ศึ กษา 
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Primetime 
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Hotel จังหวัดชลบุรี  ด้านคุณภาพการบริการ 
ด้านความมั่นใจ พนักงานต้องมีทักษะการท างาน และ
โรงแรมให้ความส าคัญกับพนักงานเกี่ ยวกับการดู 
การแพร่ระบาดของ COVID-19  2) ด้านความน่าเช่ือถือ 
เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  
คือ โรงแรมมีการบริหารจัดการที่ดีในสถานการณ์การแพร่
ระบาด  มี ข้อบั งคับภายในโรงแรมที่ เกี่ ย วข้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดชัดเจน และระบบการจอง
ห้องพักและการช าระเงินมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ และ
สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ สอดคล้องกับ  
ภารดา นกยูงทอง (2560) พบว่า คุณภาพการบริการ 
ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเช่ือถือ เป็นค่าเฉลี่ย 
ที่ สู ง สุ ด  คื อ  ระบบการจองห้ อ งพั ก  มี บริ ก า รท า 
ความสะอาดห้องหรือพื้นที่ส่วนกลางทุกวัน สอดคล้องกับ 
ปริมรดา รัตนประทุม (2563) พบว่า คุณภาพการบริการ
ด้ า น สิ่ ง ที่ ส า ม า ร ถ จั บ ต้ อ ง  คื อ ห้ อ ง พั ก แ ล ะ 
ห้องประชุมสัมมนาสะอาด ที่นั่ ง เพียงพอ โรงแรม 
มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ฆ่าเ ช้ือในโรงแรม  และ 
มีการก าหนดสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างที่ ชัดเจน 
สอดคล้องกับผลส ารวจความตองการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด
ของชาวไทยในปจจุบัน ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า  ( 2 5 6 3 )  ก ล่ า ว ถึ ง 
การสร้างความมั่นใจในการใช้บริการโรงแรม รีสอร์ท  
โดยส ารวจจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางข้ามจังหวัดเพื่อ 
ทองเที่ยว 83.96% คิดเห็นวาควรมีการท าความสะอาด 
ที่พักและมีบริการเจลแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือ ไว้ตาม 
จุดต่าง ๆ ในโรงแรม และใหพนักงานสวมใสหนากาก
อนามัย ถุงมือ และมีเอกสารรายงานการตรวจสอบ 
ความสะอาดให้ลูกค้าได้มั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อมีการเข้าพัก และ
สอดคล้องกับศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา (2562) 
กล่าวว่าแนวทางส าคัญที่จะสามารถท าให้นักทองเที่ยว
ไว้วางใจในการเขาพักในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทคือ 
ความสะอาดและการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของ 
ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร แ พ ร ร ะ บ า ด อ ย่ า ง เ ค ร่ ง ค รั ด  
4) ด้านความเอาใจใส่ พนักงานใส่ใจในความต้องการของ
ลูกค้า พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร

อัธยาศัยดีต่อลูกค้า ไม่แสดงอาการหวาดกลัวหรือรังเกียจ 
และมีการแจกอุปกรณ์ เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากาก
ผ้ า แก่ ลู ก ค้ า  แล ะ  5 )  ด้ า นกา รตอบสนองลู กค้ า 
มีความพร้อมในการให้บริการบนพื้นฐานการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 เมื่อลูกค้ามีปัญหาสามารถช่วยเหลือได้
เสมอ และแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ทันที สอดคล้องกับ 
ภารดา นกยูงทอง (2560) พบว่าคุณภาพการบริการ 
ด้านการตอบสนองลูกค้า เมื่อลูกค้ามีปัญหาพนักงานต้อง
สามารถและแก้ปัญหาได้ทันที 
 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี  
ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า 1) เพศต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  
ในภาพรวมแตกต่างกันด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้  
ด้านความเอาใจใส่  และด้านการตอบสนองลูกค้ า  
2) อายุต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรม
ในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ในภาพรวม
แ ต ก ต่ า ง กั น ด้ า น สิ่ ง ที่ ส า ม า ร ถ จั บ ต้ อ ง ไ ด้ แ ล ะ 
ด้านความเอาใจใส่ 3) สถานภาพต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วง
วิกฤตการณ์  COVID-19 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
ด้ า น ค ว า ม น่ า เ ช่ื อ ถื อ  ด้ า น ค ว า ม มั่ น ใ จ  แ ล ะ 
ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ 4) ระดับการศึกษาต่างกัน 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี 
ช่วงวิกฤตการณ์  COVID-19 ในภาพรวมแตกต่างกัน 
ด้ านความเอาใจใส่และด้ านการตอบสนองลูกค้ า  
5) อาชีพต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  
ใ น ภ า พ ร ว ม แ ต ก ต่ า ง กั น ด้ า น ค ว า ม น่ า เ ช่ื อ ถื อ  
ด้ า นคว ามมั่ น ใ จ  และ ด้ า นกา รตอบสน องลู กค้ า  
6) รายได้ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี  ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  
ในภาพรวม ไม่ แตกต่ า งกันด้ านความมั่ น ใจ  และ 
ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ 
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พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร: กรณีศึกษา ฐานทัพเรือสัตหีบ 
Tourist Behaviors in the Military Area: A Case Study of Sattahip Naval Base 

 
จารุวรรณ กะวิเศษ1* พัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง2 ณิยดา ชูวณิชชานนท์3 

Charuwan Kawise1* Patrada Saengsrirueang2 Niyada Chuvanichanon 3  
*1 2 3 สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนือ่ง )วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

*1 2 3 Department of Hotel and Hospitality, Chonburi Vocational College, Institute of Vocational Education: 
Eastern Region 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร: 
กรณีศึกษา ฐานทัพเรือสัตหีบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมด้านการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่ าง  ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ ฐานทัพเรือ
สั ต หี บ  ใ ช้ วิ ธี ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ บั ง เ อิ ญ ห รื อ 
ตามความสะดวก )Accidental or Convenience 
Sampling) จ านวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามที่มีความเช่ือมั่นรวมทั้ง
ฉบับ 0.97 การวิเคราะห์ทางสถิติ  ได้แก่  ร้อยละ และ 
 Chi-square ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวรู้ข้อมูลจาก
สถานศึกษาของตนเดินทางเพื่อท ากิจกรรมนันทนาการกับ
สถานศึกษา มักเดินทางมากับสถาบันการศึกษาใช้รถของ
สถาบันศึกษา เดินทางในช่วงวันธรรมดา )จันทร์-ศุกร์( 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่ ากว่า 1,000 บาท ส่วนใหญ่หมด
ไปกับการใช้จ่ายเพื่อสินค้า อาหารและของที่ระลึก  
ส่วนใหญ่มีแนวโน้นที่จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีกและ     
มีแนวโน้มที่จะแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จักเดินทางมา  
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเขต
พื้นที่ทหาร 
 
 
 
 
 

 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the 
behavior of tourists in the military area : Sattahip 
Naval Base. To answer the hypothesis, personal 
factors were related to behavior of tourists in the 
military area: Sattahip Naval Base. The sample 
consisted of 400 Thai tourists traveling to the 
Sattahip Naval Base and selected using accidental 
or convenience sampling. The tool used to 
collect the data was a questionnaire. The data 
were using statistical analysis by percentage and 
Chi-square.  
 The result of this research found that, the 
tourists knew the information from their 
educational institutions and traveled for 
recreational activities with educational 
institutions. They used the car of the school 
traveled during weekdays (Monday-Friday). Travel 
expenses were less than 1,000 baht. Most of 
them spent on products, food, and souvenirs. 
Most tourists were inclined to return and more 
likely to recommend a friend or acquaintance to 
come. 
 
Keywords : Behavior of Tourists,   Militarism 
HeritageTourism
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1. บทน า 
 การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหารในยุ โรปและ
สหรัฐอเมริกาเป็นการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะ
เวลานานและได้รับความนิยมอย่างยิ่ง เพราะในเขตพื้นที่
ทหารแทบทุกประเทศล้วนแต่มีความอุดมสมบูรณ์ใน 
ด้ า น ท รั พ ย า ก ร ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ  ห รื อ คุ ณ ค่ า ท า ง
ประวัติศาสตร์ด้านการเมือง สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึง
รูปแบบการเมือง การปกครอง และความมั่นคงของแต่ละ
ประเทศได้เป็นอย่างดี การน าทรัพยากรทั้งในรูปธรรมและ
นามธรรม ในพื้ นที่ ม าส ร้ า งกิ จ กรรมและรู ปแบบ 
การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่
ยุโรปและสหรัฐอเมริกาอีกทางหนึ่ง 
  ส า ห รั บ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น เ ข ต พื้ น ที่ ท ห า ร 
ประเทศไทยได้มีการเริ่ มขึ้นเมื่อย้อนไปหลังจากที่ 
ประ เทศ ไทยปร ะส บภา วะ วิ ก ฤ ติ ท า ง เ ศ รษฐกิ จ 
ในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลก็ได้ก าหนดมาตรการ 
ในด้านต่างๆ เพื่อฟืนฟู เศรษฐกิจของประเทศและ 
กิ จ ก ร รมส่ ง เ ส ริ ม กา รท่ อ ง เ ที่ ย วภ าย ในประ เทศ 
ด้วยเหตุนี้กองทัพบกจึงได้จัดท าโครงการการท่องเที่ยว 
ใน เขตทหาร  โดยมี แผนการด า เนิ น งานส่ ง เ ส ริ ม 
การท่องเที่ยวภายในกองทัพบกเพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลและให้สอดคล้องกับแผนแม่บทอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวแห่งชาติเรื่อยมาจนปัจจุบัน ส านักงาน 
ท่องเที่ยวศูนย์การทหารราบ, 2555) ( 
 ฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็นบ้านของราชนาวีท่ีใหญ่ที่สุด
ในฝั่ งอ่ า วไทย   ถื อก า เนิ ดขึ้ นจากพระราชด าริ ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อ พ.ศ. 2457  
ค รั้ ง ป ร ะ พ า ส เ ลี ย บ ช า ย ฝั่ ง ท ะ เ ล ต ะ วั น อ อ ก   
ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าชายฝั่งบริเวณนี้มีชัยภูมิดีเยี่ยม  
สามารถสร้ า งฐานจอดเรื อรบได้  จวบจนปัจจุบัน 
ฐานทัพเรือสัตหีบได้พัฒนา  และเปิดพื้นที่บางส่วน 
ให้ประชาชนได้ เข้ามาท่องเที่ยว   เช่น หาดดงตาล  
ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด  หาดนางร า-หาดนางรอง  
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และหาดเตยงาม เป็นต้น 
)จังหวัดชลบุรี,2560( 

 แต่ ณ ปัจจุบันการท่องเที่ยวใน  เขตพื้นที่ทหาร
ฐานทัพเรือสัตหีบ  นั้นยังขาดในส่วนของจัดเก็บข้อมูล 
ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และการวางแผน
การตลาดที่ชัดเจนอันเป็นส่วนที่อยู่คู่กับธุรกิจซึ่งถือเป็น
กลไกหลักในการผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจของธุรกิจ 
ทุกด้านสามารถขยายตัวและเติบโตทุกประเภทรวมไปถึง
การด้านการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน )ชยาทิต ทองสว่าง
,2558( ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยท าการวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่ทหาร: กรณีศึกษา ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อ 
ก่อประโยชน์ ในด้ านการ เป็นข้อมู ล ในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหารต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่ อ ศึ กษาพฤติ ก ร รมด้ า นกา รท่ อ ง เที่ ย ว ขอ ง
นักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
  
3. สมมติฐานของการวิจัย  
 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวใน 
เขตพื้นที่ทหารมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลักใน 
การเดินทางท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 5.1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว 
ในเขตพื้นท่ีทหาร  

 5.2 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณปริมาณ
ประชากรในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้ 
- ภูมิล าเนา 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว                      
ในเขตพื้นที่ทหาร : กรณีศึกษา 

ฐานทัพเรือสัตหีบ 
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มาท่องเที่ยวยั งฐานทัพเรือสัตหีบ    กลุ่มตั วอย่ าง 
ในการศึกษา คือ ผู้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวยังฐานทัพเรือสัตหีบ  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญหรือตามความสะดวก )Accidental or 
Convenience Sampling) ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มีการเก็บ
ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังฐานทัพเรือ 
สัตหีบ   ด้ วย เหตุนี้ ก ารก าหนดกลุ่ มตั วอย่ า งของ
นักท่อง เที่ ย ว ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยจึ ง ใ ช้สู ตร ใน 
ก า ร ค า น ว ณ ข น า ด ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ดั ง นี้  
)ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2551( 

n    =    p(1-p)z2     
        e2 

n  แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
z  แทน  ค่าที่ก าหนดจากความเช่ือมั่นที่ที่ 

ผู้ศึกษาวิจัยต้องการใช้เพื่อการสรุปผลที่ระดบัความเช่ือมั่น 
95 % มีค่า 

Z  แทน  1.96 
P  แทน  ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการสุ่มจากประชากรที่

ต้องการศึกษา 
E  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 

         แทนค่าในสูตร     
n     =    p(1-p)z2     

    e2  
n          =0.5( 1-0.5()1.96)2 

           (0.5)2 

n  =        0.5x0.5x3.84 
                   0.0025 
 

n  =             384 
 

 5.3 เครื่องมือที่ ใ ช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม )Questionnaire) ผู้วิจัยได้ใช้
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 
 5.4 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
มีกระบวนการดังต่อไปนี้  
  5.4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง กับทัศนคติ 
ความต้องการของนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

  5.4.2 สร้างแบบสอบถาม 
  5.4.3 ตรวจเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 
  5.4.4 การหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง 
)Index of Item – Objective  Congruence : IOC)  
โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 

   
N
RIOC 

  

  เมื่อ IOC คือ  ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ร ะ ห ว  ่า ง
วัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 

  R คือ  ผลรวมของคะแนนจากผู้เช่ียวชาญ
ทั้งหมด 
  N    คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 5.4.5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างของ
งานวิจัย โดยใช้แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างคิดเป็น 
ร้ อ ย ล ะ  10 ข อ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ฉ บั บ จ ริ ง  
เป็นจ านวน 40 คน  
 5.4.6 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  
โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิตามวิธีการของ Cronbach 
ดังตามสูตรดังต่อไปนี้ )Cronbach, 1970) 

  αk  = 
 

   
[   

∑   
  

   

  
] 

    เมื่อ K  แทน ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง
แบบสอบถาม 
  2

tS  แทน ผลรวมค่าความแปรปรวน
ของคะแนนแต่ละข้อ 
  2

tS  แทน ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ข อ ง
แบบสอบถามทั้งฉบับ 
  K  แทน จ านวนข้อในแบบสอบถาม 
    โดยได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงเท่ากับ 0.85  
  5.4.7 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่าง  
 5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
  5.5.1 ด้านข้อมูลทุติยภูมิ  ศึกษาเอกสารหรือ 
การวิจัยเชิงเอกสาร )Documentary Research) 
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ 
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ผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ที่พักแรม ในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  
รวมทั้ งข้อมูลทางวิชาการที่ ได้ จากการสืบค้นทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางเว็บไซต์ต่าง ๆ   
  5 .5 .2  ด้ านข้ อมู ลปฐมภูมิ  เ ก็บข้ อมู ลจาก 
กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 400 คน ด้วยแบบสอบถาม
แล้วน ามาวิเคราะห์ผล 
 
6. ผลการวิจัย 
 จ า ก ก า ร วิ จั ย ใ น ด้ า น ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ขอ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 67.75 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 
20 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.75 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  
คิดเป็นร้อยละ 82.75 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ 
ช้ันมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 64.25 มีอาชีพเป็น
นักเรียน/นักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 82.5  
มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
67.75 ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 
84.0 และมีผลการวิจัยตามข้อวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
ของการวิจัย 
 6.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวของ
นักท่ อง เที่ ย วที่ ม าท่อ ง เที่ ย ว ใน เขตพื้ นที่ ทหาร 19  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที ่1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวพฤติกรรมการท่องเที่ยว จ า น ว น 

(คน) 
ร้อยละ 

1. รู้จักจากแหล่งข้อมูล 
ครอบครัว /ญาติพี่น้อง  
เพื่อน 
สถานศึกษา /หน่วยงานของท่าน  
เว็ปไชต์ทางอินเตอร์เน็ต 
อื่นๆ  

    - ตนเอง  

 
71 
102 
157 
65 
 
5 

 
17.75 
25.50 
39.25 
16.25 
 
1.25 

รวม 400 100 

 
ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. จุดประสงค์ท่ีเดินทางมา 
ท ากิจกรรมนันทนาการกับสถานศึกษา /หน่วยงาน  
พักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว 
เรียนรู้ ประวัติศาสตร์  

 
258 
27 
16 

 
64.50 
6.75 
4.00 

ศึกษาปรัชญาความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
อื่นๆ  

      - บ าบัดสิ่งเสพติด  
 

96 
 
3 

24.00 
 
0.75 

รวม 400 100 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
(ต่อ) 

จ า น ว น 
(คน) 

ร้อยละ 

3. ลักษณะของการเดินทาง 
เดินทางคนเดียว  
เดินทางกับเพื่อน 
เดินทางกับครอบครัว 
เดินทางกับสถาบันศึกษา /หน่วยงาน  

 
53 
76 
38  
233 

 
13.25 
19.00 
9.50 
58.25 
 

รวม 400 100 
4. ลักษณะการเดินทาง 
รถยนต์ส่วนตัว  
รถโดยสารประจ าทาง 
รถบริษัทน าเท่ียว   
รถของสถาบันศึกษา /หน่วยงาน  

 
89 
23 
9 
279 

 
22.25 
5.75 
2.25 
69.75 

รวม 400 100 
5. ช่วงเวลาท่ีเดินทาง 
วันธรรมดา (จันทร-์ศุกร)์  
วันเสาร์-อาทิตย ์
วันหยุดนักขัตฤกษ์   

 
245 
96 
54 

 
61.25 
24.00 
13.50 

รวม 400 100 
6. ระยะเวลา 
1 วัน    
2 วัน 
3 วัน     
มากกว่า 3 วัน 

 
136 
23 
54 
187 

 
34.0  
5.75 
13.5 
46.75 

รวม 400 100 
6. ค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมด 
ต่ ากว่า 1,000 บาท   
1,001 – 3,000 บาท 
3,001 – 5,000 บาท  
5,001 – 7,000 บาท 
7,001 – 9,000 บาท  
มากกว่า 9,000 บาท  

 
344 
54 
2 
- 
- 
- 

 
86.0 
13.5 
0.5 
- 
- 
- 

รวม 400 100 
7. การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า อาหาร และของท่ีระลึก 
น้อยกว่า 500 บาท    

501 – 1,000 บาท  
1,001 – 1,500 บาท    
1,501 – 2,000 บาท  
2,001 – 2,500 บาท    

มากกว่า 2,501 บาท  

 
219 
123 
37 
6 
12 
3 

 
54.75 
30.75 
9.25 
1.50 
3.00 
0.75 

รวม 400 100 

8. เดินทางมาอีกหรือไม่ 
มา 
ไม่มา 

 
347 
53 

 
86.75 
13.25 

รวม 400 100 
9. แนะน าเพื่อนหรือคนรู้จักให้เดินทางมาหรือไม่ 
แนะน า 
ไม่แนะน า 

 
314 
86 

 
78.5 
21.5 

รวม 400 100 
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  จากตารางที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้ข้อมูล
จากสถานศึกษา/หน่วยงานของตน )คิดเป็นร้อยละ 
39.25) รองลงมาคือจากเพื่อน )คิดเป็นร้อยละ 25.50) 
และจากครอบครัว/ญาติพี่น้อง )คิดเป็นร้อยละ 17.75) 
ตามล าดับ มีจุดประสงค์หลักของการเดินทางเพื่อท า
กิจกรรมนันทนาการกับสถานศึกษา/หน่วยงาน )คิดเป็น
ร้อยละ 64.50) รองลงมาเพื่อศึกษาปรัชญาความรู้ 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง )คิดเป็นร้อยละ 24) และเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว )6.75) ตามล าดับ  
ส่วนใหญ่มีลักษณะการเดินทางมากับสถาบันศึกษา/
หน่วยงาน )คิดเป็นร้อยละ 58.25) รองลงมามีลักษณะ
เดินทางกับเพื่อน )คิดเป็นร้อยละ 19) และเดินทางคน
เดียว )คิดเป็นร้อยละ 13.25) ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ 
มีลักษณะการเดินทางโดยรถของสถาบันศึกษา/หน่วยงาน 
)คิดเป็นร้อยละ 69.75) รองลงมาเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนตัว    )คิดเป็นร้อยละ 22.25) และเดินทาง 
โดยรถโดยสารประจ าทาง )คิดเป็นร้อยละ 5.8) ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่  มีช่วงเวลาเดินทางเป็นวันธรรมดา )จันทร์-ศุกร์( 
)คิดเป็นร้อยละ 59.3) รองลงมาคือวันเสาร์-อาทิตย์  
)คิดเป็นร้อยละ 24.0) และวัดหยุดนักขัตฤกษ์  
)คิดเป็นร้อยละ 13.5) ตามล าดับ ใช้ระยะเวลาส่วนใหญ่
มากกว่า 3 วัน )คิดเป็นร้อยละ 34.0) รองลงมาคือ 1 วัน 
)คิดเป็นร้อยละ 46.8) และ3 วัน )คิดเป็นร้อยละ 13.5) 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่ ากว่า  1,000 
บาท )คิดเป็นร้อยละ 86.0) รองลงมาคือ 1,001-3,000 
บาท และ3,001-5,000 บาท )คิดเป็นร้อยละ 0.5) 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายเพื่อสินค้า อาหารและ
ของที่ระลึกน้อยกว่า 500 บาท )คิดเป็นร้อยละ 54.8) 
รองลงมาคือ 501-1,000 บาท   )คิดเป็นร้อยละ 30.8)  
และ 1,001-1,500 บาท )คิดเป็นร้อยละ 9.3) ตามล าดับ 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีแนวโน้นที่จะเดินทางกลับมา
ท่องเที่ยวอีก )คิดเป็นร้อยละ 86.8) และมีแนวโน้มที่จะ
แ น ะ น า ใ ห้ เ พื่ อ น ห รื อ ค น รู้ จั ก เ ดิ น ท า ง ม า  
)คิดเป็นร้อยละ 78.5) 
 6.2 ผลการศึกษาสมมติฐานของการวิจัยพบว่า 

  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
ทหาร  ทดสอบกับแบบสอบถามตอนที่  2  ข้อที่  2  
โ ด ย เ ป รี ย บ เที ยบค วาม สั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แป ร  
ด้วยวิธี Pearson Chi-square สามารถเขียนสมมติฐาน
ทางสถิติ ดังนี ้
  H0 : เพศไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
  H1 : เพศมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
 
 ตารางที ่ 2  แสดงการทดสอบเพศมีความสัมพันธ์กับ

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 

 
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว เพศ รวม 

ชาย หญิง 
นันทนาการกับหน่วยงาน 126 94 220 

31.5% 23.5% 55.% 
พักผ่อนกับครอบครัว 20 27 47 

5.00% 6.75% 11.8% 
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 68 46 114 

17.0% 11.5% 28.5% 

ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 3 0 3 
0.75% 0% 0.8% 

อื่นๆ 7 9 16 
1.75% 2.25% 4.0% 

รวม 224 176 400 
56% 44% 100% 

Pearson chi-square 
Value df P-value 
11.143a 4 .036 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตารางที่ 2 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศกับ
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
ทหาร โดยใช้สถิต Chi-Square Test ในการทดสอบ
สมมติฐานพบว่ามีค่า P-value เท่ากับ 0.25 มีค่ามากกว่า
ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
)H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า เพศ
ไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
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 ปั จ จั ย ส่ วนบุ คคล ด้ า นอายุ มี ความสั มพั นธ์ กั บ
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
ทหาร ทดสอบกับแบบสอบถาม ตอนที่ 2 โดยข้อที่ 2 
ความสัมพันธ์ ระหว่ างตั วแปรด้ วยวิ ธี เปรี ยบเทียบ  
Pearon Chi–square สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติ 
ดังนี ้
 H0 : อายุไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร 
 H1 : อายุมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร 
 
ตารางที่ 3  แสดงการทดสอบอายุมีความสัมพันธ์กับ

วั ตถุ ประสงค์ หลั ก ในกา ร เดิ นทา งม า
ท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 

 
 

วัตถุประสงค์ 
หลั ก ในกา ร
เ ดิ น ท า ง
ท่องเท่ียว 
 

อายุ รวม 
ต่ ากว่า 
22 

21-32  3 1-
42 

41-52  5 1-
62 

มากกว่า 
62 

นันทนาการกับ
หน่วยงาน 

116 64 28 6 4 1 219 

29% 16% 7% 1.5% 1% 0.3% 54.8% 

พั ก ผ่ อ น กั บ
ครอบครัว 

12 22 6 2 1 1 44 

3% 5.5% 1.5% 0.5% 0.3% 0.3% 11% 

เ รี ย น รู้
ประวัติศาสตร์ 

79 13 7 5 1 1 106 

19.8% 3.3% 1.8% 1.3% 0.3% 0.3 26.5% 

ศึ ก ษ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

3 7 0 0 0 0 10 

0.8% 1.8% 0% 0% 0% 0% 2.5% 

อื่นๆ 8 2 5 3 1 2 21 

2% 0.5% 1.3% 0.8% 0.3% 0.5% 5.3% 

รวม 218 108 46 16 7 5 400 

54.5% 27% 11.5% 4% 1.8% 1.3% 100% 

Pearson chi-square 
Value df P-value 
49.562a 20 .000 
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตารางที่ 3 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศกับ
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
ทหาร โดยใช้สถิต Chi-Square Test ในการทดสอบ
สมมติฐานพบว่ามีค่า P-value เท่ากับ  0.00 มีค่าน้อย
กว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
)H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า อายุ

มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
ทหาร ทดสอบกับแบบสอบถามตอนที่  2 ข้อที่ 2 โดย
เป รี ยบ เที ยบความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรด้ ว ย 
วิธี Pearson Chi-square สามารถเขียนสมมติฐานทาง
สถิติ ดังนี ้
 H0 : สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
 H1 : สถานภาพมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
 
ตารางที่ 4  แสดงการทดสอบสถานภาพมีความสัมพันธ์

กับวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 

 
วัตถุประสงค์หลัก 
ในการเดินทางท่องเที่ยว 

สถานภาพ รวม 
โสด สมรส หย่าร้าง 

นันทนาการกับหน่วยงาน 204 40 4 248 
51% 10% 1% 62% 

พักผ่อนกับครอบครัว 22 13 0 35 

5.5% 3.3% 0% 8.8% 
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 87 3 2 92 

21.8% 0.8% 0.5% 23% 

ตารางที ่4 )ต่อ(   
 

วัตถุประสงค์หลัก 
ในการเดินทางท่องเที่ยว 

สถานภาพ รวม 
โสด สมรส หย่าร้าง 

ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 3 2 4 9 

0.8% 0.5% 1% 
2.3
% 

อื่นๆ 15 0 1 16 
3.8% 0% 0.3% 4% 

รวม 331 58 11 400 

82.8% 14.5% 2.8% 
100
.0% 

Pearson chi-square 
Value df P-value 
7.048a 8 .531 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตารางที่ 4 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพ
กับวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
ทหาร โดยใช้สถิต Chi-Square Test ในการทดสอบ
สมมติฐานพบว่ามีค่า  P-value เท่ ากับ  0.53  
มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก )H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง )H1) 
หมายความว่ า  สถ านภาพไม่ มี ค วามสั มพั นธ์ กั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห ลั ก ใ น ก า ร เ ดิ น ท า งม า ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ในเขตพื้นท่ีทหาร 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์
กับวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่ทหาร ทดสอบกับแบบสอบถามตอนที่  2 ข้อที่ 2  
โดยเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย 
วิธี Pearson Chi-square สามารถเขียนสมมติฐานทาง
สถิติ ดังนี ้
 H0  :  ร ะ ดั บ ก า ร ศึ กษ า ไ ม่ มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห ลั ก ใ น ก า ร เ ดิ น ท า งม า ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ในเขตพื้นท่ีทหาร 
 H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  5   แสดงการทดสอบระดับการศึ กษามี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลักใน 
การเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 

 
วัตถุประสงค์หลัก 
ในการเดิ นทาง
ท่องเที่ยว 

ระดับการศึกษา รวม 
ประถม มัธยม ปริญญา

ตรี 
ปริญญา
โท 

นั นทนาการกั บ
หน่วยงาน 

0 142 75 2 219 
0% 35.5% 18.75% 0.5% 54.75% 

พั ก ผ่ อ น กั บ
ครอบครัว 

2 19 25 2 48 
0.5% 4.75% 6.25% 0.5% 12% 

ตารางที ่5 (ต่อ) 
 

เ รี ย น รู้
ประวัติศาสตร์ 

0 18 13 0 31 
0% 4.5% 3.25% 0% 7.75 

ศึกษาเศรษฐกิ จ
พอเพียง 

0 84 6 0 90 
0% 21% 1.5% 0% 22.5% 

อื่นๆ 0 12 0 0 12 
0% 3% 0% 0% 3% 

รวม 2 275 119 4 400 
0.5% 68.75% 29.75% 1% 100% 

Pearson chi-square 
Value df P-value 
22.473a 12 .033 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตารางที่  5 เมื่อวิ เคราะห์เปรียบเทียบระดับ
การศึกษากับวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว 
ในเขตพื้นที่ทหาร โดยใช้สถิต Chi-Square Test  
ในการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีค่า P-value เท่ากับ  
0.033 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น  
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
)H1) หมายความว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห ลั ก ใ น ก า ร เ ดิ น ท า งม า ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ในเขตพื้นท่ีทหาร 
 ปั จจั ยส่ วนบุ คคล ด้ านอา ชีพความสั มพันธ์ กั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห ลั ก ใ น ก า ร เ ดิ น ท า งม า ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ในเขตพื้นที่ทหาร ทดสอบกับแบบสอบถามตอนที่  2  
ข้อที ่2 โดยเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย
วิธี Pearson Chi-square สามารถเขียนสมมติฐาน 
ทางสถิติ ดังนี ้
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 H0 : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
 H1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
 
ตารางที่ 6  แสดงผลการทดสอบอาชีพความสัมพันธ์กับ

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ในเขตพื้นท่ีทหาร  

 
วัตถุประสงค์หลัก 
ในการ เดิ นทาง
ท่องเท่ียว 

อาชีพ รวม 
เกษตรกร พ นั ก ง า น

รัฐวิสาหกิจ 
พ นั ก ง า น
บริษัท 

นักเรียน 
นักศึกษา 

ข้าราชการ อื่น  ๆ

นั น ท น า ก า ร กั บ
หน่วยงาน 

12 1 11 191 25 8 248 

3% 0.25% 2.75% 47.75% 6.25% 2% 62.00 

พั ก ผ่ อ น กั บ
ครอบครัว 

2 0 0 23 1 1 27 

0.5% 0% 0% 5.75% 0.25% 0.25% 6.75% 

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 0 0 0 3 0 0 3 

0% 0% 0% 0.75% 0% 0% 0.75% 

ศึ ก ษ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

2 2 0 98 4 0 106 

0.5% 0.5% 0% 24.5% 1% 0% 26.5% 

อื่นๆ 0 0 0 15 0 1 16 

0% 0% 0% 3.75% 0% 0.25% 4% 

รวม 16 3 11 330 30 10 400 

4% 0.75% 2.75% 82.5% 7.5% 2.5% 100% 

 
Pearson chi-square 
Value df P-value 
25.444a 20 .185 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตารางที่ 6 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอาชีพกับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ในเขตพื้นที่ทหาร โดยใช้สถิต Chi-Square Test ใน 
การทดสอบสมมติฐานพบว่ามีค่า P-value เท่ากับ  0.185 
มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก )H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง )H1) 
หมายความว่า อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
 ปั จ จั ย ส่ วน บุ คคล ด้ า น ร าย ไ ด้ มี ค ว ามสั มพั น ธ์ 
ในเขตพื้นที่ทหารกับวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร ทดสอบกับแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อที่ 2 โดยเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรด้วยวิธี Pearson Chi-square สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติ ดังนี ้

 H0 : รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
 H1 : รายได้มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ี 
 
ตารางที ่7  แสดงผลการทดสอบรายได้มีความสัมพันธ์กับ

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ในเขตพื้นท่ีทหาร 

 
วัตถุประสงค์ 
ห ลั ก ใ น ก า ร
เดินทางท่องเที่ยว 

รายได้ รวม 
ต่ ากว่า 
10,000 

10,000 – 
15,000 

15,001– 
20,000 

มากกว่า 
220222 

นั นทนา ก า รกั บ
หน่วยงาน 

158 50 38 2 248 
39.5% 12.5% 9.5% 0.5% 62% 

พั ก ผ่ อ น กั บ
ครอบครัว 

19 5 2 1 27 
4.75% 1.25% 0.5% 0.25% 6.75% 

เ รี ย น รู้
ประวัติศาสตร์ 

0 3 0 0 3 
0% 0.75% 0% 0% 0.75% 

ศึ กษา เศรษฐกิ จ
พอเพียง 

81 15 0 10 106 
20.25% 3.75% 0% 2.5% 26.5% 

อื่นๆ 13 3 0 0 16 
3.25% 0.75% 0% 0% 4% 

รวม 271 76 40 13 400 
67.75% 19% 10% 3.25% 100% 

Pearson chi-square 
Value df P-value 

53.484a 12 .000 
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 7 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้กับ
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
ทหาร โดยใช้สถิต Chi-Square Test ในการทดสอบ
สมมติฐานพบว่ามีค่า P-value เท่ากับ  0.00 มีค่าน้อย
กว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
)H0( และยอมรับสมมติฐานรอง )H1( หมายความว่า 
รายได้มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านภูมิล าเนามีความสัมพันธ์กับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห ลั ก ใ น ก า ร เ ดิ น ท า งม า ท่ อ ง เ ที่ ย ว                            
ในเขตพื้นที่ทหาร ทดสอบกับแบบสอบถามตอนที่  2  
ข้อที ่2 โดยเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย
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วิธี Pearson Chi-square สามารถเขียนสมมติฐาน 
ทางสถิติ ดังนี ้
 H0 : ภูมิล าเนาไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
 H1 : ภูมิล าเนามีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ี 
 
ตา ร า ง ที่   8   แ ส ด ง ผ ล ก า ร ทด ส อ บ ภู มิ ล า เ น า 
     มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก 
     ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ม า ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
     ในเขตพื้นท่ีทหาร 
 

วัตถุประสงค์ 
หลั ก ในกา ร เ ดิ นทา ง
ท่องเท่ียว 
 

ภูมิล าเนา รวม 
เหนือ ตะวันออก 

เ ฉี ย ง
เหนือ 

กลาง ต ะ วั น      
ออก 

ตะวัน 
ตก 

ใต ้

นันทนาการกับหน่วยงาน 116 64 28 6 4 1 219 

29% 16% 7% 1.5% 1% 0.3% 54.8% 

พั ก ผ่ อ น กั บ บ
ครอบครัว 

12 22 6 2 1 1 44 

3% 5.5% 1.5% 0.5% 0.3% 0.3% 11% 

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 79 13 7 5 1 1 106 

19.8% 3.3% 1.8% 1.3% 0.3% 0.3% 26.5% 

ศึ ก ษ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

3 7 0 0 0 0 10 

0.8% 1.8% 0% 0% 0% 0% 2.5% 

อื่นๆ 8 2 5 3 1 2 21 

2% 0.5% 1.3% 0.8% 0.3% 0.5% 5.3% 

รวม 218 108 46 16 7 5 400 

54.5% 27% 11.5% 4% 1.8% 1.3% 100% 

Pearson chi-square 
Value df P-value 
63.222a 20 .000 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบภูมิล าเนากับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ในเขตพื้นที่ทหาร โดยใช้สถิต Chi-Square Test  
ในการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีค่า P-value เท่ากับ  
0.00 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) 
หมายความว่า ภูมิล าเนามีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
 
 
 

7. สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยในด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 
67.75 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 69.75 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
82.75 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ช้ันมัธยมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 64.25 มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษาเป็น 
ส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 82.5 มีรายได้ต่ ากว่า  
10,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 67.75  
ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 84.0  
 7.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวของ
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ม า ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น เ ข ต พื้ น ที่ ท ห า ร  
พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้ข้อมูลจากสถานศึกษา/
หน่วยงานของตน คิดเป็นร้อยละ 39.25 มีจุดประสงค์
หลักของการเดินทางเพื่อท ากิจกรรมนันทนาการกับ
สถานศึกษา/หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 64. ส่วนใหญ่ 
มีลักษณะการเดินทางมากับสถาบันศึกษา/หน่วยงาน  
คิดเป็นร้อยละ 58.25 โดยส่วนใหญ่มีลักษณะการเดินทาง
โดยรถของสถาบันศึกษา/หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 69.75 
ส่วนใหญ่มีช่วงเวลาเดินทางเป็นวันธรรมดา )จันทร์-ศุกร์( 
คิดเป็นร้อยละ 59.3 ใช้ระยะเวลาส่วนใหญ่มากกว่า 3 วัน 
คิดเป็นร้อยละ 34.0 ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่ ากว่า 
1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.0 ส่วนใหญ่มีการใช้จ่าย
เพื่อสินค้า อาหารและของที่ระลึกน้อยกว่า 500 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 54.8 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีแนวโน้นที่จะ
เดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีก คิดเป็นร้อยละ 86.8 
 7.2 ผลการศึกษาสมมติฐานของการวิจัยพบว่า 
  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
ทหาร พบว่ามีค่า P-value เท่ากับ 0.25 มีค่ามากกว่า 
ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน)H1( 
หมายความว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร 
  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีความสัมพันธ์กับ
เหตุผลในการเดินทางมาในเขตพื้นที่ทหาร พบว่ามีค่า    
P-value เท่ากับ 0.00 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05
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ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H1(และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุมีความสัมพันธ์กับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห ลั ก ใ น ก า ร เ ดิ น ท า งม า ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ในเขตพื้นท่ีทหาร 
  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์
กั บ วั ต ถุ ป ร ะส งค์ หลั ก ในกา ร เ ดิ นทา งท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ในเขตพื้นที่ทหาร พบว่ามีค่า P-value เท่ากับ 0.53  
มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก )H0( และปฏิเสธสมมติฐานรอง )H1( 
หมายความว่ า  สถ านภาพไม่ มี ค วามสั มพั นธ์ กั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห ลั ก ใ น ก า ร เ ดิ น ท า งม า ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ในเขตพื้นท่ีทหาร 
  ปั จจั ย ส่ วนบุ คคลด้ านระดั บกา รศึ กษา 
มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร พบว่ามีค่า P-value เท่ากับ 
0.033  มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึง    
ปฎิเสธสมมติฐานหลัก )H0( และยอมรับสมมติฐานรอง 
)H1( หมายความว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห ลั ก ใ น ก า ร เ ดิ น ท า งม า ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ในเขตพื้นท่ีทหาร 
  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพมีความสัมพันธ์กับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ในเขตพื้นที่ทหาร พบว่ามีค่า P-value เท่ากับ  0.185  
มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดั งนั้นจึ งยอมรับ
สมมติฐานหลัก )H0( และปฏิ เสธสมมติฐานรอง )H1( 
หมายความว่า อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร 
  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้มีความสัมพันธ์กับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ในเขตพื้นที่ทหาร พบว่ามีค่า P-value เท่ากับ  0.00   
มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05  ดังนั้นจึงปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก )H0( และยอมรับสมมติฐานรอง )H1( 
หมายความว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านภูมิล าเนามีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยวในเขตพื้นที่

ทหาร พบว่ามีค่า P-value 0.00 มีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญ 0.05  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0( และ
ยอมรับสมมติฐานรอง )H1( หมายความว่า ภูมิล าเนา 
มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่
ท ห า ร   :ก ร ณี ศึ ก ษ า   ฐ านทั พ เ รื อ สั ตหี บ  พบ ว่ า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุไม่เกิน 20 ปี  
มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ช้ันมัธยมศึกษา 
มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้ต่ า
กว่า 10,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่
ภาคกลาง  
 ผลการศึกษาพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร  พบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้ข้อมูลจากสถานศึกษา/หน่วยงาน
ของตน สอดคล้องกับ พจนีย์ ขวัญเมือง )2547( ได้ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่ทหารพบว่าช่องทางการติดต่อสื่อสารนักท่องเที่ยว
ที่ดีและมีความเหมาะสมเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อ 
การสร้างการรับรู้ของนักท่องเที่ยวซึ่งมีผลอย่างยิ่งส่งผลตอ่
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว มีจุดประสงค์หลักของ 
การเดินทางเพื่อท ากิจกรรมนันทนาการกับสถานศึกษา/
หน่วยงาน สอดคล้องกับ ทนงศักดิ์  ลออย้อย )2560( 
ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
ทหาร กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า แนวทาง
ในการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
ทหารของกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เหมาะสม 
มีดังนี้ หน่วยงาน กองบิน 5 ควรมีการวางแผนการพัฒนา
ด้านความสะอาด ความสงบ และความปลอดภัย  
โดยเน้นการดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบาย 
ส่งเสริมการท่องเที่ ยว เ ชิงอนุรักษ์  และการพัฒนา 
ด้านการจัดองค์การ ส่วนใหญ่มีลักษณะการเดินทางมากับ
สถาบันศึกษา/หน่วยงาน โดยส่วนใหญ่มีลักษณะ 
การ เดินทางโดยรถของสถาบันศึกษา /หน่ วยงาน  
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ส่วนใหญ่มีช่วงเวลาเดินทางเป็นวันธรรมดา )จันทร์-ศุกร์( 
ใช้ระยะเวลาส่วนใหญ่มากกว่า 3 วัน ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดต่ ากว่า 1,000 บาท ส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายเพื่อ
สินค้า อาหารและของที่ระลึกน้อยกว่า 500 บาท และ 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีแนวโน้นที่จะเดินทางกลับมา
ท่องเที่ยวอีก  

ผลการศึกษาสมมติฐานของการวิจัยพบว่า 
 เพศไม่ มี ความสั มพั นธ์ กั บวั ตถุ ประสงค์ หลั ก 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร 

อ า ยุ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
 สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 
 อาชีพไม่มี ความสัมพันธ์ กับวั ตถุประสงค์หลั ก 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร 
 รายได้ มี ความสั มพั นธ์ กั บวั ตถุ ประสงค์ หลั ก 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร 
 ภูมิล าเนามีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร 
 สอดคล้องกับ พัฏฐ์รดา แสงศรี เรือง )2559( 
ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ทหาร: กรณีศึกษากองพลทหารม้า
ที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ พบว่า อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ และภูมิล าเนา มีความสัมพันธ์กันกับวัตถุประสงค์
หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีทหาร 

9. ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้ งถัดไปควรศึกษาในด้านการตลาด

การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหารของฐานทัพเรือสัตหีบ 
ในครั้งต่อไป 

12. เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย 
การประชุม0 อบรม0 สัมมนา 
ชยาทิต ทองสว่าง. )16 กรกฎาคม 2558(. การท่องเท่ียว

ในเขตพ้ืนที่ทหาร. )พัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง, 
ผู้สัมภาษณ์( 

หนังสือ 
กัลยา วานิชย์บัญชา ( .2545 .) การใช้SPSS for 

Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. ภาควิชา
สถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :
จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

ชาญวิทย์ ทองดีเลิศ. )2549(. ความคิดเห็นของ
ประชาชนทีม่ีต่อการท่องเท่ียวในพื้นที่เขต
ทหาร กองพลทหารราบที ่9 (ค่ายสุรสีห์)  
จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. ส านกัหอสมุด. 

ธรรมนญู ประจวบเหมาะ. )2529(. อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวกับความมั่นคงชาติ. กรงุเทพฯ: 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. 

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. )2551). การวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. กรุงเทพฯ: วี 
อินเตอร์ พรินท์. 

วิทยานิพนธ์ 
ทนงศักดิ์ ละออย้อย.  )2560(.  การบริหารจัดการการ

ท่องเท่ียวในเขตพ้ืนที่ทหาร กองบิน 5 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์.  การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร
รัฐประศาสน์ศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวิชารัฐ
ประศาสน์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร. 

พจนีย์ ขวัญเมือง ( .2547 .) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมา
ท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ทหารของ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ จังหวัด
นครนายก .บัณฑติวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

พัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง )2559( กลยุทธ์การตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพ้ืนที่ทหาร: 
กรณีศึกษากองพลทหารม้าที ่3 ค่ายเปรมติณ
สูลานนท.์ วิทยานิพนธ ์หลักสตูรปริญญา
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บณัฑติวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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การศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส าเร็จตามความคิดเห็น 
ของผู้ประกอบการธุรกิจและนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 
Investigating of Factor Affecting the Eentrepreneurial Attribute in 

Undergraduate Students in Vocational Education Institute, Central Region 

รณภูมิ นาคสมบูรณ์1* วรรณมาส สืบโถพงษ์2 กิจจา บานชื่น3 
Ronnaphoom Naksomboon1* Wannamas Suebthopong2 Kijja Banchuen3

*1 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

*1 2 Institute of Vocational Education: Central Redgion 2
 3Institute of Vocational Education: Central Redgion 3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัย*เรื่อง*การศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีผลต่อความส าเร็จตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
ธุ ร กิ จ และนั กศึ กษ าหลั กสู ต ร เ ทค โ น โ ลยี บัณฑิ ต 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง*มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1)*ศึกษาคุณลักษณะของผู้ ประกอบการที่มี ผลต่ อ
ความส าเร็จตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจ 
ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง*2)*ศึกษาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส าเร็จตามความคิดเห็นของ
นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร เ ท ค โ น โ ล ยี บั ณ ฑิ ต ใ น 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง*3)*เปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจ ตามความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการและนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่*นักศึกษาอาชีวศึกษาตัวอย่าง*หรือศิษย์เก่าที่เป็น
ผู้ประกอบการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 
จ า นวน*50*คน  และ นั กศึ กษา ระดั บปริ ญญาตรี 
สาย เทค โน โ ลยี ห รื อ ส า ย ป ฏิ บั ติ ก า ร  ( ท ล . บ . ) 
ปีการศึกษา 2562*ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง*
จ านวน*50*คน*เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย*แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้างจ านวน*9*ด้าน*23*ตัวบ่งช้ี*และแบบประเมิน
คุณลั กษณะกา ร เป็ นผู้ ป ร ะกอบกา ร *ทั้ ง *9*ด้ า น 
การรวบรวมข้อมูลโดยคัดเลือกนักศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวอย่างหรือศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการในแต่ละภาค
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและด าเนินการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล
ตามแบบสัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้าง*การวิ เคราะห์ข้อมูล 
ใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และสหสัมพันธ์

แ บ บ เ พี ย ร์ สั น  ผลการวิ จั ย  พบว่ า  คุ ณลั กษณะ 
การเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส าเร็จตามความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการธุรกิจและนักศึกษามีทั้งหมด*9*รายการ 
คือ*การบริหารจัดการความเสี่ยง*การท างานเชิงรุก 
การสร้ างนวัตกรรม ความสามารถในการแข่ งขัน
ความสามารถในการบริหารงานและมีความเป็นผู้น าที่ดี
ความเป็นอิสระ ในการบริหารงาน*ความสม่ าเสมอและ
ใฝ่ใจในการเรียนรู้ ความใฝ่ใจในความส าเร็จ และจริยธรรม
ทางธุรกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด 

ค าส าคัญ : คุณลั กษณะการ เป็ นผู้ ป ระกอบการ , 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

Abstract 
 The*study*of*entrepreneurial*attributes*affected 
success*based*on*opinions*of*business*entrepreneu
rsand*graduate*technology*students*in institute 
vocational*education*central*regent*3.*Aims*to 
1)*study*entrepreneurial*attributes*that*influence 
success*based*on*the*opinions*of*business 
entrepreneurs*in*Institute*Vocational*Education 
Central*Region*2)*study*the*attributes*of 
entrepreneurs*affected*success*according*to 
the*opinions*of*graduate*technology*students 
in*institute*vocational*education*central*region 
3)*compare*the*differences*in*entrepreneurial 
attributes*affected*the*success*of*business 
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entrepreneurs*based*on*the*opinions*of*entrep
reneurs*and*students*in*institute*vocational 
education*central*region. 
 A sample was selected from vocational 
alumnus*students*or entrepreneurs of* central 
vocational*education institutions. The sample 
consisted of 50*students*and*undergraduate 
students*in*technology*or*operations*academic
year*2019*of*institute *vocational *education 
central*region.* The tool used to collect the data 
was a semitructural* interview *research 
with*9*topics,*23 *indicators and*9*aspects* 
of*entrepreneurial*feature*assessment.* 
  Researcher collected the data*by selected*   
sample vocational*students*or* entrepreneurial 
alumnus*in*each*sector*according*to*certain
criteria*and*conducting*interviews*to*collect
* information*by*semistructural*interviews.
Data*analysis*used*Mean,*a*standard*deviation,*
and*compared*the*average*opinion*by**t-test 
dependence and Pearson’s*Product*Moment* 
Correlation*Coefficient. 
 The*results*showed*that*there*were*9* 
characteristics*of*entrepreneurship*that*affected 
the*success*of*business*operators*and*students
:*risk*management*based*on*the*opinions*of 
e n t r e p r e n e u r s  we r e  i n  a  h i g h  l e v e l .  
The*opinions*of*student*were*in*a*high*level. 
Proactive*work*based*on*the*overall*opinions* 
of*business*entrepreneurs* were in*high*level.* 
The*overall*opinions*of*students*was*in*high* 
level.*Innovation*based*on*the*overall*opinions
of**entrepreneurs* were *in*the*highest*level.* 
The*overall*opinions*of*students* were *in*high* 
level.*Competitiveness,*based*on*the*overall* 
opinions*of*entrepreneurs* were *in* high level.* 
The*overall*opinions*of*students* were in*high* 
level.*The*ability*to*manage*and*have*a*good* 
leadership*based*on*the*overall*opinions*of 
entrepreneurs* were *in*high*level.*The*overall* 
opinions*of*students* were *in *high*level.** 
Independence*of*management*according 

to**the*overall*opinions*of*entrepreneurs*were 
in*high*level.*The*overall*opinions*of*students
were*in*high*level.**Consistency*and*passion*for 
learning*according*to*the*overall*opinions*of 
entrepreneurs* were *in*high*level.*The*overall* 
opinions*of*students*were*in*high*level.  
Ambition*for*success*according*to*the*overall* 
opinions*of*entrepreneurs*were*in*high*level. 
The*overall*opinions*of*students*were*in*highest
levels,*and*business*ethics*based*on*the*overall
opinions*of*entrepreneurs*were*in*highest*level.
The*overall*opinions*of*students*were*in*high
*level.

Keywords:*Entrepreneurial*Attributes,* Bachelor of 
Technology *Curricurum 

1.**บทน า 
 การจัดการอา ชีวศึกษา *เป็นการจัดการศึกษา 
ในด้านวิชาชีพ*เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับฝีมือ
ระดับเทคนิค*และระดับเทคโนโลยี*เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน*สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ *รวมทั้งสอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่ งชาติ *การจั ดการอา ชีวศึ กษา 
เ ป็ นกร ะบวนกา รจั ด ก ารศึ กษาด้ า นวิ ช า ชีพต าม 
ความต้องการของตลาดแรงงาน*และสร้างการประกอบ
อาชีพอิสระอันจะสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม*และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพ 
ในลักษณะผู้ปฏิบัติ*หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้
(ส านั กงานคณะกรรมการการ อา ชีวศึ กษา ,2556) 
การจัดการศึกษาในภาคส่วนของอาชีวศึกษามีจุดประสงค์
ที่ ส าคัญ ในการจั ดการ เ รี ยนการสอนทางวิ ชา ชีพ 
ซึ่ ง เป็นการเตรี ยมบุคคลากรให้มีอา ชีพในอนาคต 
ที่มี ความรู้ *มีทักษะมีความสามารถในการท างาน 
ด้านต่างๆ*ในสาขาที่ตนเองเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีทักษะ*สามารถปฏิบัติงาน*ด้วยความถูกต้อง
และช านาญควบคู่กันไป (สุราษฎร์*พรมจันทร์,2550) 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต*(ทล.บ.)*เป็นหลักสูตรหนึ่ง
ที่ มุ่ ง เ น้ น ผ ลิ ต นั ก เ ท ค โ น โ ล ยี * แ ล ะ ช่ า ง เ ท ค นิ ค 
ระดับปริญญาตรี *ที่ มี ความรู้ ความสามารถ *และ 
มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สามารถประกอบอาชีพอิสระอื่น *ๆ*ได้ด้วยตนเอง 
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รวมถึงสามารถเป็นผู้ประกอบการได้อีกด้วย*ทั้งนี้เพราะ 
การเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก 
กับการสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรม*และสามารถน าไปสู่
ความส า เ ร็ จ  (Schillo,*R.*S. 2011) *จา กก า ร ศึ ก ษ า 
เ อ ก ส า ร ง า น วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งพบ ว่ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ 
ก า ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ( Entrepreneurial 
Characteristic)*เป็นตัวแปรหนึ่งท่ีส่งผลทางตรงท าให้เกิด
ความสามารถ*ในการสร้างนวัตกรรม*เห็นได้จาก 
ผลการวิจัยของ ปรารถนา*หลีกภัย (2556)*จากการวิจัย
พบว่าปัจจัยที่มีผลทางตรงในทิศทางบวกต่อความสามารถ
ทางนวัตกรรม*ประกอบด้วยปัจจัยการมุ่งเน้นตลาดปัจจัย
การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Characteristic)*และปัจจัยการมุ่งเน้นการเรียนรู้ *และ 
ยังพบว่าความสามารถทางนวัตกรรมมีผลทางตรง 
ทิศทางบวกต่อผลการด าเนินงานองค์กร*จากการศึกษา
เ อ ก ส า ร ง า น วิ จั ย ยั ง พ บ อี ก ว่ า * คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ 
การเป็นผู้ ประกอบการ *มี ผลต่ อความส า เร็ จของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์,2557)*และมีอิทธิพลทาง 
ตรงต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อมวิสาหกิจ
ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต * วิ ส า ห กิ จ ภ า ค ก า ร ค้ า  แ ล ะ 
วิสาหกิจภาคการบริการ*(สุธีราอะทะวงษา , 2556) 
จะ เห็น ได้ ว่ า  คุณลักษณะการเป็นผู้ ประกอบการ 
เ ป็ น ตั ว แ ป ร ส า คั ญ ตั ว แ ป ร ห นึ่ ง ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ 
กา รส ร้ า งนวั ต กร รม *และส่ ง ผ ลต่ อค ว ามส า เ ร็ จ 
ในการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ 
   คุณลักษณะของการที่ จะ เป็นผู้ ประกอบการ
(Entrepreneurial*Characteristic)*เป็นกลุ่มพฤติกรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ องกับการจั ดการ เ ชิ งกลยุทธ์ ในระดับสู ง 
เป็นกระบวนการ*กิจกรรม*และการตัดสินใจที่จะน ามาสู่ 
สิ่งใหม่*ๆ*ซึ่งมีความสัมพันธ์กับนวัตกรรมการท างาน 
เชิงรุก*และความกล้าที่จะเสี่ยง*และ*Pearce,*J.A.,*II,*Fritz, 
P.,*&*Davis,*P.S. (2010)*นักวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์
กล่าวว่า*คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ*เป็นชุดของ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน*ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพของ 
การสร้างนวัตกรรม*การท างานเชิงรุก*ความมุ่งมั่นใน 
การแข่งขัน*กล้ า เสี่ยง*และมีความอิสระ*เป็นต้น 
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยี บัณฑิต *ของสถาบั นการอา ชีวศึ กษา * 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจด้วยตนเอง*หรือ 
มีทัศนคติ ในการคิดและท า ในแบบผู้ประกอบการ 
จึงท าให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะสร้างแบบจ าลองการพัฒนา

คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ *เพื่อสร้างและ 
ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ บ บ จ า ล อ ง ก า ร ฝึ ก 
ความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตในสถาบันการอาชีวศึกษา*ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ 
ก า ร ส ร้ า ง บั ณ ฑิ ต * ใ ห้ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น 
การเป็นผู้ประกอบการ*โดยเฉพาะผู้ที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน*ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1  ศึ กษาคุณลั กษณะของผู้ ป ระกอบการที่ มี

ผลต่อความส าเร็จตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
ธุรกิจในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 2.2 ศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีผล 
ต่อความส าเร็จตามความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 2.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจ
ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการและนักศึกษา 

3.* กรอบแนวคิดในการวิจัย 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ 

3.1.1 ความหมายของผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการ*หมายถึงผู้ที่ริ เริ่มและ

พร้อมที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนประกอบกิจการ 
โดยใช้ปัจจัยการผลิตทั้งหลาย*ผสมผสานกับสติปัญญา
ความสามารถ*ประสบการณ์และหลักการบริหาร 
ที่เหมาะสม*เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการต่อลูกค้าและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 3.1.2 แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ 
ความเป็นผู้ประกอบการ 

1) ทฤษฎีแรงจูงใจของ*Maslow
Maslow,*Abraham*H.*( 1970)  ไ ด้

มี แน วคิ ด ใน กา รจั ด ล า ดั บ ขั้ น ข อ ง กา รจู ง ใ จ ต า ม 
ความต้องการและสัญชาตญาณของมนุษย์โดยได้คิดว่า
ความต้องการและสัญชาตญาณของมนุษย์แปรเปลี่ยนไป
ตามอิทธิพลต่าง*ๆ*ที่เกิดจากพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
และ ช่วง เ วลาของ ชีวิ ต ในแต่ ละ ช่วงกระบวนการ 
ความต้องการของMaslow*เป็นลักษณะของกระบวนการ
ที่ เ ป็ น  Dynamicเ ข า เ ช่ื อ ว่ า เ มื่ อบุ คคล ได้ รั บสนอง 
ความพึงพอใจของความต้องการในล าดับล่างแล้วบุคคลก็
จะค้นหาความพึงพอใจในล าดับที่สูงขึ้นไปตามล าดับ 
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ชุดความต้องการชุดความต้องการในระดับล่างจะมีอ านาจ
และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก ร รมของบุ ค คลมากกว่ า 
ชุดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปบุคคลจะไม่สนใจชุ 
ดของความต้องการในล าดับที่สูงกว่าจนกระทั่งบุคคล
สามารถสนองชุดความต้องการล าดับที่ต่ ากว่าในบางส่วน
เป็นอย่างน้อย*แต่ก็มีบุคคลบางคนที่ไม่สามารถอธิบายได้
ด้วยทฤษฎีนี้ซึ่งก็มีค่อนข้างน้อยมากและเกิดขึ้นเฉพาะ
บุคคลที่มีบทบาทที่พิเศษ 

2) ทฤษฎีแรงจูงใจของ*McClellan
McCelland.*D.C.*(1961)*ได้ท าการ

สรุปแรงจูงใจทางจิตวิทยาสังคมที่มีผลต่อการท างาน 
มี 3*ประเภท*คือ*ประเภทที่*1.*แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ 
(Affiliative*Motivation:*nAff)*ประเภทที่*2.*แรงจูงใจ
ใฝ่อ านาจ*(Power*Motivation:*nPow)*และประเภทที่ 
3.*แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ*(AchievementMotivation:nAch) 

3) กระบวนการที่ท าให้เกิดผู้ประกอบการ
 3.1.3 แนวคิ ด เ กี่ ย วกั บลั กษณะความ เป็ น 

ผู้ประกอบการ 
1) ความต้องการความส าเร็จและ

ความต้องการอิสระ*(Need*for*Achievement) 
2) ความเป็นอิสระในการบริหารงาน

(Autonomy) 
3) การท างานเชิงรุก*

 (Proactive Behavior) 
4) ความคิดรเิริม่เชิงนวัตกรรม

 (Innovativeness) 
5) การจัดการความเสี่ยง

 (Risk Management) 
6) ความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์

 (Leadership) 
 3.1.4 ลั กษณะความเป็ นผู้ ประกอบการที ่

ประสบความส าเร็จ 
1) ปัจจัยสู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการ
2) ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร เ ป็ น

ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
3.2*แนวคิดเกี่ยวกับแบบจ าลอง*(Model) 

1) ความหมายของแบบจ าลอง
2) ประเภทของรูปแบบ
3) องค์ประกอบของรูปแบบ
4) การออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ

4. วิธีการด าเนินการวิจัย

 ตอนที่*1 การศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี *สายเทคโนโลยี  หรื อ 
สายปฏิบัติการ*(ทล.บ.)*สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ศึกษาความหมาย*แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการสรุปเป็น
นิยามเชิงมโนทัศน์ 

2. ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ*โดยการสัมภาษณ์
นักศึกษาอาชีวศึกษาตั วอย่ าง *หรือศิษย์ เก่ าที่ เป็น
ผู้ประกอบการในภาคกลาง 

3. วิ เคราะห์ข้อมูลที่ ได้ จากแบบสัมภาษณ์
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา*และสังเคราะห์แนวคิดตามนิยาม
เชิงมโนทัศน์คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อน ามา
สร้างแบบประเมินคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาอาชีวศึกษาตัวอย่าง*หรือศิษย์เก่าที่เป็น

ผู้ประกอบการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
จ า นวน *50*ค น *และนั กศึ กษา ร ะดั บ ปริ ญญาต รี 
ส า ย เ ทค โ น โ ล ยี ห รื อ ส า ย ป ฏิ บั ติ ก า ร * ( ทล . บ . ) * 
ปีการศึกษา2562 

เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย 
แบบสัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้ าง*จ านวน*9*ด้ าน 

23  ตัวบ่งช้ี 
การรวบรวมข้อมูล 
1. คัดเลือกนักศึกษาอาชีวศึกษาตัวอย่างหรือ

ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค ก ล า ง *
ในฐานะผู้ริเริ่มงานวิจัย*ท าหนังสือขอความร่วมมือและ
แจ้งก าหนดการ*ในการเก็บข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

3. ด าเนินการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
 ตอนที่*2 ประเมินคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ. ) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เ ขี ย น นิ ย า ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร จ า ก นิ ย า ม

เชิงมโนทัศน์คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
2. สร้ างแบบประเมินคุณลักษณะการเป็น

ผู้ประกอบการจากนิยามเชิงปฏิบัติการ 
3. ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ เ ค รื่ อ ง มื อ เ พื่ อ

หาความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ*จ านวน*5*คน 
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4. ป รั บ ป รุ ง แ บ บ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
การเป็นผู้ประกอบการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. ตรวจสอบความเที่ ยงของแบบประเมิน
คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ*โดยการวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิอัลฟา 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
1. นักศึกษาอาชีวศึกษาตัวอย่าง*หรือศิษย์เก่า

ที่ เ ป็นผู้ ประกอบการของสถาบันการอาชีวศึ กษา 
ภาคกลาง*จ านวน*50*คน 

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี*สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ * (ทล .บ. ) *ปีการศึกษา*2562 
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง*จ านวน*50*คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย 
 แ บ บ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก า ร เ ป็ น 

ผู้ประกอบการ*ทั้ง*9*ด้าน 
การรวบรวมข้อมูล 
1. คัดเลือกนักศึกษาอาชีวศึกษาตัวอย่างหรือ

ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ขอ ง ส ถ า บั น ก า ร 
อาชีวศึกษาภาคกลาง*จ านวน*50*คน*และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี*สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
( ท ล . บ . )  ปี ก า ร ศึ ก ษ า * 2 5 6 2* จ า น ว น * 50*ค น 
ตามสาขาต่าง*ๆ*ดังนี้สาขาการบัญชี*จ านวน*10*คน
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าจ านวน*10*คน*สาขาการจัดการ
ส านักงาน*จ านวน*10*คน สาขาเทคโนโลยียานยนต์
จ านวน*10*คน*สาขาเทคโนโลยการผลิต*10*คน 

2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง*ในฐานะ
ผู้ ริ เ ริ่ ม ง านวิ จั ย *ท าหนั งสื อ ขอความร่ วมมื อและ 
แจ้งก าหนดการ 

การเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
1. ด า เนินการเก็บข้อมูล โดยแบบประเมิน

คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิ เคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากแบบประเมิน

โ ด ย ก า ร ห า ค ว า ม ถี่ * ร้ อ ย ล ะ * ค่ า เ ฉ ลี่ ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณลักษณะ
การเป็นผู้ประกอบการ*โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่ม*ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจ
และความคิดเห็นของนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง*โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สหสัมพันธ์ 
แบบเพียร์สัน*(Pearson’s*Product Moment Correlation 
Coefficient) 

3. วิเคราะห์เนื้อหาข้อเสนอแนะจากแบบประเมิน
คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
5.**ผลการวิจัย 

ตารางที*่1 สรุปคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีผล 
ต่อความส าเร็จตามความคิดเห็นของ 
ผู้ประกอบการธุรกิจและนักศึกษา 
ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 

รายการ 
ผู้ประกอบการ นักศึกษา 

t p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ด้านบริหาร 
การจัดการความเส่ียง 

4.23 0.41 4.17 0.57 0.95 0.24 

ด้านการท างานเชิงรุก 4.42 0.31 4.39 0.55 1.29 0.16 
ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรม 

4.58 0.38 4.20 0.48 0.25 0.18 

ด้านความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

4.43 0.26 4.14 0.44 1.19 0.11 

ด้านความสามารถ 
ในการบริหารงานและ
ความเป็นผู้น าที่ดี 

4.43 0.33 4.12 0.41 0.62 0.15 

ด้านความมีอิสระ 
ในการท างาน 

4.40 0.28 4.23 0.40 0.82 0.07 

ด้านความสม่ า เสมอ
และใฝ่ใจในการเรียนรู้ 

4.16 0.43 4.32 0.43 1.10 0.25 

รายการ 
ผู้ประกอบการ นักศึกษา 

t p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ด้านความใฝ่ใจ 
ในความส าเร็จ 

4.44 0.44 4.53 0.23 0.25 0.11 

ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ 4.60 0.38 4.38 0.50 1.19 0.15 
ค่าเฉลี่ย 4.41 0.36 4.28 0.45  

 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส าเร็จตามความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เ ท่ า กั บ  4.41 แล ะก า ร ป ระ เ มิ น คุ ณ ลั ก ษณ ะขอ ง
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส าเร็จตามความคิดเห็นของ
นักศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และผลการประเมิน
ทุกข้อรายการมีระดับคุณภาพตั้งแต่ 4.12 ขึ้นไป และ 
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 

570



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ตารางที*่2* ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์กลุ่มความคิดเห็น 
ของผู้ประกอบการธุรกิจและความคิดเห็น 
ของนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 

รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.ด้ า น บ ริ ห า ร ก า ร
จัดการความเสี่ยง 

1 

2.ด้านการท างานเชิงรุก .526** 1 

3.ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรม 

.194** .622** 1 

4.ด้านความสามารถใน
การแข่งขัน 

.440** .746** .695** 1 

5.ด้านความสามารถใน
การบริหารงานฯ 

.431** .613** .573** .730** 1 

6.ด้านความมีอิสระใน
การท างาน 

.159 .528** .684** .528** .509** 1 

7.ด้านความสม่ าเสมอ
และใฝ่ใจในการเรียนรู้ 

.295** .450** .448** .532** .562** .582** 1 

8.ด้ านความใฝ่ ใ จ ใน
ความส าเร็จ 

.348** .345** .254** .279** .248** .339** .342** 1 

9.ด้านจริยธรรมทาง
ธุรกิจ 

.056 .490** .487** .565** .463** .337** .286** .296** 1 

6.* สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึ กษาแนวคิ ด เกี่ ยวกั บผู้ ประกอบการ 
โดยสรุปได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัย 
ที่ เกี่ ยวข้อง การศึ กษาแนวคิดเกี่ ยวกับแบบจ าลอง 
ซึ่ งได้แบบจ าลองในการศึกษาคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส าเร็จตามความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการธุรกิจและนักศึกษามีทั้งหมด*9*รายการ*
คือ*1) การบริหารจัดการความเสี่ยง 2) การท างานเชิงรุก*
3) การสร้างนวัตกรรม 4) ความสามารถในการแข่งขัน
5) ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ
มีความเป็นผู้น าที่ดี*6) ความเป็นอิสระในการบริหารงาน 
7) ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ 8) ความใฝ่ใจ
ในความส าเร็จ*9)จริยธรรมทางธุรกิจตามความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการธุรกิจ 

7.**อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัยได้ศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ
พบประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้*ดังนี ้

 ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ
ได้แก่*ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ*ด้านการท างานเชิงรุก 
ด้านใฝ่ใจในความส าเร็จ*ด้านความมีอิสระในการท างาน
และ*ด้ านความสม่ า เสมอและใฝ่ ใจในการ เรี ยนรู้ 
โดยด้ านจริยธรรมทางธุ รกิจ *ผู้ประกอบการได้ ให้
ความส าคัญในเรื่องของความซื่อสัตย์ *ทั้งต่อบุคลากร 
ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วน*สังคม*ลูกค้า*ราชการ*คู่ค้า*และ
สิ่งแวดล้อม*มีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของ
ลูกค้า*ไม่ปิดกั้นโอกาสความก้าวหน้าและการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร*ยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ 
ได้แก่*ซื่อสัตย์*มีวินัย*ตรงต่อเวลา*ซึ่งสอดคล้องกับ
ชนินทร์ ชุณหพันธ์รักษ์ (2541)*ที่ได้กล่าวถึงคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบการที่ จะประสบความส าเร็จในธุรกิจ 
ที่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อแหล่งชุมชนที่กิจการตั้งอยู่ 
จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อกิจการ  เช่น 
การจัดตั้งโรงงานในเขตชุมชนนั้นจะต้องมีมาตรการ 
ในการรักษาความปลอดภัยของโรงงานที่ดี*มีการก าจัดสิ่ง
ที่ อ า จ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ม ล พิ ษ ต่ า ง * ๆ * มี เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น 
การก าจั ดของ เสี ย  มี จรรยาบรรณทางธุ รกิ จและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากนี้ผู้ประกอบการของ
ธุรกิจขนาดย่อมจะต้องท าการผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มี
คุณภาพออกจ าหน่ายและให้บริการที่ดีต่อลูกค้าให้ได้อย่าง
สม่ าเสมอและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ 
มีความรับผิดชอบในการช าระภาษีที่จะต้องจ่ายให้กับ 
ทางหน่วยงานราชการมีการจ่ายตามจ านวนจริง และ 
ตามก าหนดเวลา*มีความเต็มใจในการด า เนินงาน 
ตามกฎระเบียบของกิจการ*และรวมถึงสอดคล้องกับสุรชัย 
ภัทรบรรเจิด (2551)*ที่ได้กล่าวไว้ในคุณลักษณะของ
ผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสบความส า เ ร็ จ *ข้ อหนึ่ ง ว่ า 
“มีความซื่อสัตย์*(Loyalty)*ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
ในด้านคุณภาพสินค้าและต้องสร้างความเช่ือถือของตัวเอง
ในการเป็นลูกหนี้ที่ดีของธนาคาร*เป็นนายที่ดีของลูกน้อง
มีความซื่อสัตย์ต่อหุ้นส่วน*ต่อครอบครัว*และต่อตนเอง” 
 ส าหรับด้านการท างานเชิงรุกนั้น*ต้องใส่ใจคุณภาพ
ของสิ นค้ า โ ด ยควบคุ ม ให้ อยู่ ใ น เ กณฑ์ ม าตร ฐ าน 
มีความปรารถนาที่จะท างานให้ส าเร็จ*และทุ่มเทท างาน
เพื่ อ ให้ ได้ผลลัพธ์ที่ เป็น เลิศ เป็นผู้ที่ มองหาหนทาง 
ไปสู่ความส าเร็จ*หรือให้ความส าคัญกับหนทางที่ไป 
สู่ความส าเร็จ*รับผิดชอบต่อตนเอง*พัฒนาและปรับปรุง
ตน เ อ งอยู่ เ ส มอ *และว า งแผนกา รด า เ นิ น ธุ ร กิ จ 
โดยเน้นคุณภาพของกระบวนการผลิต*การให้บริการ
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ราคา*และความน่าเช่ือถือ*โดยศึกษาความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย*สอดคล้องกับ*ชนินทร์*ชุณหพันธ์
รักษ์(2541) ที่ได้กล่าวไว้ในคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
ที่ประสบความส าเร็จ*ข้อหนึ่งว่า*“ต้องการมุ่งความส าเร็จ
( Need*for*Achievement) * เ มื่ อ ม อ ง เ ห็ น โ อ ก า ส 
แห่งความเป็นไปได้*พร้อมท้ังพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
แล้ว*ผู้ประกอบการจะมุ่ งมั่ นใ ช้พลั งงานความคิด
สติปัญญา*ความสามารถทั้งหมด*ท างานหนักทุ่มเท 
ให้กับงาน*เพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามช่องทางที่วางไว้
โดยไม่ค านึงถึงความยากล าบาก*พร้อมจะทุ่มเทเวลา
ทั้งหมดให้กับงาน*เกิดการเรียนรู้ถึงความผิดพลาดจาก 
ที่ผ่านมา*เพื่อแก้ไขไปสู่ความส าเร็จ*พอใจภูมิใจที่งาน
ออกมาดีเด่น*จุดมุ่งหมายทางธุรกิจมิได้อยู่ที่ท าก าไร* 
แต่จะท าเพื่อการขยายความเจริญเติบโตของกิจการ 
ก าไรเป็นเพียงเครื่องสะท้อนว่าจะท าได้*และไม่เพียงสนใจ
ที่ผลบรรลุเป้าหมาย*แต่สนใจวิธีการของขบวนการที่ท าให้
บรรลุเป้าหมายด้วย” 
 ด้านใฝ่ใจในความส าเร็จ*ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น
ดว้ยเกี่ยวกับ*เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็น
เลิศ*มีความรับผิดชอบต่อตนเอง*ต้องการปรับปรุงตนเอง
ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ*ตรงต่อเวลา*ซื่อสัตย์รักษาเครดิตทาง
การค้าในการด าเนินธุรกิจ*ใส่ใจในเรื่องคุณภาพของสินค้า
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน*มีความปรารถนาที่จะท างาน
ยาก*ๆ*ให้ส าเร็จ*ขยายกิจการบนพื้นฐานความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ*ชอบงานท้าทาย*มีแรงจูงใจในการด าเนินงาน
นั้น*ๆ*ให้ประสบความส าเร็จ*มีความรู้สึกทางบวกต่อ 
กา ร แข่ ง ขั นท า ง ธุ ร กิ จ * แ ละม องห าหน ทา งหรื อ 
ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ห น ท า ง ที่ ไ ป สู่ ค ว า ม ส า เ ร็ จ 
โดยด้านความมีอิสระในการท างาน*สามารถตัดสินใจ
รับผิดชอบ*แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง*ๆ*ได้ด้วยตนเอง
มี ค ว า ม จริ ง ใ จ ใ นก า รบ ริ ห า ร ง า น เ พื่ อ ล ด ปัญ ห า 
ความขัดแย้ง*สร้างขวัญและก าลังใจในการบริหารงาน
แก้ ไขปัญหาความขัดแย้ ง โดยใ ช้ความ เข้ า ใจและ 
ความยุติธรรม*และเป็นตัวของตัวเองการบริหารงาน
สามารถน าตนเองไปสู่โอกาสและสามารถท างานได้ด้วย
ตัวเอง*และ ติดตามแนวโน้มความต้องการของลูกค้าได้
เ ป็ น อ ย่ า ง ดี * ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ *McCelland. 
D.C.*(1961)*ที่ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่ก่อให้เกิด
บุคลิกภาพของการเป็นผู้ประกอบการโดยที่เน้นตัวแปรที่
เกี่ยวกับการจูงใจ*คือความต้องการที่จะประสบผลส าเร็จ
(Need*for Achievement)*พบว่า*ผู้ประกอบการจะมี
แ ร ง จู ง ใ จ ต่ อ ค ว า ม ส า เ ร็ จ สู ง  แ ล ะ จ ะ ต้ อ ง ก า ร 

ประสบความส าเร็จมากกว่าเงินความต้องการความส าเร็จ 
คือแรงจูงใจที่บุคคลหนึ่งต้องการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ให้ มี ม าตรฐานที่ ดี ที่ สุ ด  ( standard*of*excellence)
ต้องการความภาคภูมิใจในตนเอง*แข่งขันกับตนเอง 
โดยมีงานวิจัยของ*ฤทธิ์*ตันติพนารัตน์*(2543)*ที่กล่าว
ว่ า * ใ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ร ง จู ง ใ จ เ พื่ อ ค ว า ม ส า เ ร็ จ
ของ*David*C. *McClelland*ได้ค้นพบความสัมพันธ์
ระหว่างความต้องการความส าเร็จและกิจกรรมการ
ประกอบการ*จากการศึกษาพบว่า โดยเฉลี่ ยแล้ ว
ผู้ประกอบการมีความต้องการความส าเร็จสูงกว่าคน
ทั่วไป*รวมถึงนักวิจัยอีกท่านคือ*Frese*M.*(2000)*ที่ได้
กล่ า ว ถึ ง คุณลั กษณะความ เป็ นผู้ ป ระกอบกา รที่ 
ประสบผลส าเร็จ*ไว้หลายลักษณะรวมทั้งได้กล่าวถึง
ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม ใ ฝ่ ใ จ ใ น ค ว า ม ส า เ ร็ จ
(Achievement*Orientation)ว่าหมายถึง*เป็นผู้ที่มองหา
หนทางไปสู่ความส าเร็จ*หรือให้ความส าคัญกับหนทางที่
ไปสู่ความส า เร็จ *ชอบงานท้าทาย*และมีแรงจูงใจ 
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น นั้ น ๆ * ใ ห้ ไ ด้ ดี ก ว่ า เ ดิ ม แ ล ะ 
ประสบความส าเร็จ 
 ส่วนด้านความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ที่
ส าคัญ*ผู้ประกอบการต้องมีความมั่นคง*ไม่หวั่นไหวกับ
สถานการณ์หรื อคว ามผิ ดพล าดที่ เ กิ ด ขึ้ น *สนใจ 
ในการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ*สามารถแก้ปัญหาต่าง*ๆ* 
ได้ด้วยตนเอง*และมีความพร้อมที่จะศึกษา*เรียนรู้ 
สิ่ ง ใหม่ *ๆ*ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิ จั ยที่ ไ ด้ กล่ าวถึ ง
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จไว้
หลายคุณลักษณะรวมถึง*“มีความกระตือรือร้น*และ 
ไม่หยุดนิ่ง*(Enthusiastic)มีการท างานที่เต็มไปด้วยพลัง 
มีชีวิตชีวาที่ยากจะทัดทานมีความกระตือรือร้น*ท างาน 
ทุกอย่างโดยไม่หลีกเลี่ยงท างานหนักมากกว่าคนปกติ
ทั่ ว ไ ป * เ ร่ ง รั ด ตั ว เ อ งทุ ก วั น  มี พ ลั ง ผู ก พั น ตั ว เ อ ง 
ไ ม่ อ ยู่ นิ่ ง ด้ ว ย ” * แ ล ะ * “ใ ฝ่ ห า ค ว า ม รู้ เ พิ่ ม เ ติ ม
(Take*New*Knowledge)*ถึงแม้จะเช่ียวชาญช านาญใน
การ*แต่ความรู้และประสบการณ์อย่างอื่น*หรือที่มีอยู่ 
ยังไม่เพียงพอ*ก็ต้องหาความรู้ เพิ่มเติมอยู่โดยเฉพาะ
ความรู้ข้อมูลทางการตลาด*เศรษฐกิจ*การเมือง*กฎหมาย
ทั้งในและต่างประเทศ*ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เขาวิเคราะห์
สถานการณ์ที่ เปลี่ ยนแปลง*ความรู้ ไม่ มี วั นเรี ยนจบ 
ความรู้อาจจะได้จากการสัมมนาฝึกอบรม*อ่านหนังสือ 
ท าให้มีความรู้เพิ่มขึ้น*และปรึกษาผู้เช่ียวชาญมาช่วยให้
ข้อคิดเห็นแก้ไขปัญหา*สิ่งเหล่านี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วย
ให้งานส าเร็จเร็วข้ึน”*รวมถึงนักวิจัยบางท่าน*ที่ได้กล่าวถงึ
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คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จ 
ไ ว้ ห ล า ย ลั ก ษ ณ ะ ร ว ม ทั้ ง ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ลั ก ษ ณ ะ 
ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ *(Stability*and 
Learning Orientation) *ว่ า  หมายถึ ง *มี ความมั่ นคง 
ไม่หวั่นไหวกับสถานการณ์หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง*และน าข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมาเป็นประสบการณ์ 
ที่ดีในการเรียนรู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ 
 ส าหรับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ 
มีความคิดเห็นด้วยทุกด้านในระดับมาก*เรียงตามล าดับ
ดังนี้*ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ*ด้านการท างานเชิงรุก 
ด้ า น ใ ฝ่ ใ จ ใ น ค ว า ม ส า เ ร็ จ * ด้ า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ มี ค ว า ม เ ป็ น ผู้ น า ที่ ดี 
ด้ า น ค ว า ม ส ม่ า เ ส ม อ แ ล ะ ใ ฝ่ ใ จ ใ น ก า ร เ รี ย น รู้ 
ด้านความสารถในการแข่งขันด้านการสร้างนวัตกรรม 
ด้านความมีอิสระในการท างานและด้านบริหารจัดการ
ความเสี่ยง*ซึ่งจะเห็นได้ว่านักศึกษามีความคิดเห็นด้วย
เรียงตามล าดับ*3*ล าดับแรก และ ล าดับที่*5*เหมือนกับ
ผู้ประกอบการ 
 โ ดยด้ านจริ ย ธร รมทา งธุ ร กิ จ *นั กศึ กษา ได้ ใ ห้
ความส าคัญในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อ*“ลูกค้า”*ไม่ปิดกั้น
โอกาสความก้าวหน้าและการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร*และมีความซื่อสัตย์ต่อ*“บุคลากร”*และ 
มีความคิด เห็นด้วยในระดับต่ า *3*ล าดับแรกได้แก่ 
การยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ*ได้แก่*ซื่อสัตย์*มีวินัย
ตรงต่อเวลา*มีความซื่อสัตย์ต่อ*“สังคม*มีความซื่อสัตย์
ต่ อ * “ผู้ ถื อหุ้ นห รื อหุ้ น ส่ วน ” *มี ค ว ามซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ
“สิ่งแวดล้อม”*ส่วนด้านการท างานเชิงรุก*นักศึกษา 
มีความคิด เห็นในเรื่ อง *มีความคิดในการวางแผน 
การด าเนินธุรกิจเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด*วางแผนการด าเนินธุรกิจโดยเน้นคุณภาพของ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต * ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร * ร า ค า แ ล ะ 
ความน่าเช่ือถือ*และศึกษาความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย*และมีความคิดเห็นด้วยในระดับต่ า*3*ล าดับ
แรกเกี่ยวกับมีความปรารถนาที่จะท างานให้ส าเร็จ 
ใส่ ใจคุณภาพของสินค้าโดยควบคุมให้ อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานและมีทักษะทางสังคม*สามารถท างานร่วมกับ
ผู้ อื่ น ไ ด้ เ ป็ นอย่ า งดี * แล ะแสวงหาความรู้ ใ หม่ * ๆ 
เพื่อน ามาใช้ในการผลิตสินค้าและการให้บริการ 
 ด้านใฝ่ใจในความส าเร็จ*นักศึกษามีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการมองหาหนทางหรือให้ความส าคัญกับหนทางที่
ไปสู่ความส าเร็จ*ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของงาน

โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม*และตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ 
รั ก ษ า เ ค ร ดิ ต ท า ง ก า ร ค้ า ใ น ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ 
ชอบงานท้าทายมีแรงจูงใจในการด าเนินงานนั้น *ๆ 
ให้ประสบความส าเร็จมีเพิ่มความหลากหลายของสินค้า
และบริการบนพื้นฐานคุณภาพและราคาที่ยุติธรรม*และ 
มีความคิดเห็นด้วยในระดับต่ า *3*ล าดับแรกได้แก่ 
มีความรู้สึกทางบวกต่อการแข่งขันทางธุรกิจ*เต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ*มีความปรารถนาที่
จะท างานยาก*ๆ*ให้ส าเร็จ 
 โดยด้ านความสามารถในการบริหารงานและ 
มี คว าม เป็ นผู้ น า ที่ ดี ไ ด้ * ซึ่ ง เ ป็ นด้ า นที่ นั ก ศึ กษามี 
ความคิดเห็นด้วยเป็นล าดับที่*4*ต่างจากผู้ประกอบการ
โดยได้ให้ความส าคัญกับระบบบัญชีและภาษีอากร
สถานการณ์ทางการเมือง*เศรษฐกิจ*และสังคมตลอดจน
เทคโนโลยี*เพื่อวางแผนในการด าเนินธุรกิจ*สามารถ
จัดการสภาพคล่องทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ 
การลงทุนได้*และมีความคิดเห็นด้วยในระดับต่ า*3*ล าดับ
แรก*ได้แก่*จัดการปัญหาด้านต่าง*ๆ*ได้เป็นอย่างดีและ
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนระยะยาวได้เป็น
อย่ างดี *มีทักษะในการจัดระบบงาน*และควบคุม 
การบริหารจัดการองค์กรได้อย่ างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่ งนั กวิ จั ยหลายท่ าน ได้ กล่ าวถึ งคุณลั กษณะของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จไว้หลายคุณลักษณะ
โดยได้กล่าวถึง*ความสามารถในการบริหารงานและ 
มี ค ว า ม เ ป็ น ผู้ น า ที่ ดี * ( Management*and- 
Leadership*Capability)*ไว้ว่ามีลักษณะการเป็นผู้น า 
รู้หลักการบริหารงานจัดการที่ดี*เมื่อต้องท างานร่วมกับ
บุคลากรหลายระดับในภาวะที่แตกต่างกันออกไปตาม
ระยะการเติบโตของกิจการ*ซึ่งลักษณะของความเป็นผู้น า
ก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย*โดยเฉพาะระยะเริ่มท าธุรกิจ
จะต้องรับบทเป็นผู้น า*ที่ลงมือท าทุกอย่างด้วยตนเอง
ท างานหนัก*เพื่อให้บรรลุความส าเร็จเอาใจใส่ผู้ร่วมงาน
วางแนวทางการท างาน*พร้อมให้ค าแนะน า*ผู้ร่วมงาน
รับค าสั่งด้วยความเต็มใจปฏิบัติ*เป็นผู้ก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ ชิ ด *และ เป็นกัน เอง *ผลงานด า เนิ น ไปด้ วยดี 
ต่อมากิจการเติบโตขึ้น*การบริหารงานก็เปลี่ยนแปลงไป
ลูกน้องมีการเปลี่ยนแปลงและเช่ือมั่นได้มากข้ึน*ไว้ใจและ
แบ่งความรับผิดชอบให้ลูกน้องมากขึ้น*จนถึงปล่อยให้
ด าเนินการเอง*ส่วนตนเองจะได้มีเวลาใช้ความคิดพัฒนา
ผลิตภัณฑ์*ขยายกิจการหรือลงทุนใหม่*มีการวางแผนสั่ง
การ*ตัดสินใจท างานตามที่วางไว้*กล้าลงทุนจ้างผู้บริหาร
มืออาชีพมาช่วยงานมากกว่า เป็นธุ รกิ จ เครือญาติ 
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รู้จักปรับ*เปลี่ยนแปลงการบริหารสามารถท าให้ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จได้*รวมถึงนักวิจัยจากต่างประเทศ 
ที่ ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง คุณ สม บั ติ ข อ ง ผู้ ป ร ะ กอบก า ร ที่ จ ะ 
ประสบความส าเร็จในธุรกิจ*ที*่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของทางราชการ*เช่น*มีความรับผิดชอบในการช าระภาษี
ที่จะต้องจ่ายให้กับทางหน่วยงานราชการมีการจ่ายตาม
จ านวนจริ งและตามก าหนดเวลา *มี ความ เต็ ม ใจ 
ในการด าเนินงานตามกฎระเบียบของกิจการ 
 ด้านความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้นักศึกษา 
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ*การสนใจในการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ*มีความสามารถในการรับรู้โอกาสทางธุรกิจ
สามารถมองการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสวงหาโอกาสทาง
ธุ รกิ จ*มี ความพร้ อมที่ จะศึ กษา *เรี ยนรู้ สิ่ ง ใหม่ *ๆ 
มี ค ว า ม มั่ น ค ง * ไ ม่ ห วั่ น ไ ห วกั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ห รื อ 
ความผิ ดพลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น * ติ ดต ามข้ อมู ลข่ า วส า ร 
ท า ง สื่ อ ต่ า ง ๆ อ ย่ า ง ส ม่ า เ ส ม อ * แ ล ะ ส า ม า ร ถ 
แก้ปัญหาต่าง*ๆ*ได้ด้วยตนเอง*ตามล าดับ 
 นอกจากนี้ ก า ร เ ป รี ยบ เที ยบคุณลั กษณะของ
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการ
ธุรกิจ  พบว่าผู้ ประกอบการและนักศึกษา*ส าหรับ 
ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ*ด้านการท างานเชิงรุกและ 
ด้านใฝ่ใจในความส าเร็จ *ซึ่ งทั้ งผู้ประกอบการและ
นักศึกษามีความคิดเห็นด้วย*3*ล าดับแรกเหมือนกัน 
ทั้ง*2*กลุ่มผู้ประกอบการมีความเห็นด้วยกับข้อความ
มากกว่านักศึกษา*ทั้งโดยรวม*และรายข้อ*แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ*.05*ซึ่งด้านจริยธรรม
ทางธุรกิจ*รายข้อเกี่ยวกับมีความซื่อสัตย์ต่อ*ทั้งต่อคู่ค้า
บุคลากร*ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วน*ราชการ*สังคม*ยึดมั่น 
ในจริยธรรมทางธุรกิจ*ได้แก่*ซื่อสัตย์*มีวินัย*ตรงต่อเวลา
เป็นต้น*มีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของลูกค้า 
ไม่ปิดกั้น*โอกาสความก้าวหน้าและการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร*โดยผู้ประกอบการมีความเห็นด้วยมากกว่า
นักศึกษา 
 ด้านการท างานเชิงรุก*รายข้อ*เกี่ยวกับเป็นผู้ที่มองหา
หนทางไปสู่ความส าเร็จ*หรือให้ความส าคัญกับหนทางที่
ไปสู่ความส าเร็จ*ใส่ใจคุณภาพของสินค้าโดยควบคุมให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน*มีความปรารถนาที่จะท างานให้
ส าเร็จ*ทุ่มเทท างานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศรับผิดชอบ
ต่อตนเอง*พัฒนาและปรับปรุงตนเองอยู่ เสมอและ 
วา งแผนการด า เนิ นธุ ร กิ จ * โดย เน้ นคุณภาพของ
ก ร ะ บ วน ก า ร ผ ลิ ต * ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร * ร า ค า * แ ล ะ 
ความน่าเชื่อถือ 

 ด้ า น ใ ฝ่ ใ จ ใน ค ว า ม ส า เ ร็ จ * ร า ย ข้ อ * เ กี่ ย ว กั บ 
ชอบงานท้าทาย*มีแรงจูงใจในการด าเนินงานนั้น*ๆ 
ให้ประสบความส าเร็จ*ใส่ใจในเรื่องคุณภาพของสินค้า 
ให้ อยู่ ใน เกณฑ์ม าตรฐาน *มี ความปรารถนาที่ จ ะ 
ท างานยาก*ๆ*ให้ส าเร็จเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ 
ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ*มีความรับผิดชอบต่อตนเอง*ต้องการ
ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ*ตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ 
รักษาเครดิตทางการค้าในการด าเนินธุรกิจ*ขยายกิจการ
บนพ้ืนฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

8.**ข้อเสนอแนะ 
 การศึ กษาคุ ณลั กษณะการเป็ นผู้ ประกอบการ 
ที่มีผลต่อความส าเร็จตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
ธุรกิจและนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสถาบัน 
การอาชีวศึกษาภาคกลางในการวิจัยครั้งนี้ ได้อ้างอิงจาก
สถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาเท่านั้น อาจมีรายละเอียด 
ที่แตกต่างไป 
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คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีตามความต้องการของสถานประกอบการ 
Study of Graduate Characteristics of the Dual Vocational Education regrading 

the Need of the Workplace  

นิมิตร  ศรียาภัย1*   
Nimit Sriyaphai1* 

*1 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  5
Bangsaphan Industrial and Community Education College, Institute of Vocational 

Education : Central Region 5 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพผู้ส าเร็จ

กา รศึ กษา ระบบทวิ ภ าคี ต ามความต้ อ งก ารของ 
สถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
สถานประกอบการที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 
พ . ศ . 2563 ที่ รั บ นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ท า ง า น 
จ านวน 30 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม 
มี ค่ า ค ว า ม ส อด ค ล้ อ ง  ค ว า ม ต ร ง  เ ท่ า กั บ  0 . 9 9 
มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.927 สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น(PNImodified) ผลการวิจัย 
พบว่า ความต้องการจ าเป็นต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ไ ด้ แ ก่  ก า ร ต ร ง ต่ อ เ ว ล า  PNImodified = 0 . 2 6 , 
ค ว า ม รู้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  PNImodified = 0 . 2 4 , 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต PNImodified = 0.26 , 
ความสามารถแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนเป็น
บางครั้ง PNImodified = 0.26 ซึ่งแนวทางการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2562    

ค าส าคัญ : คุณภาพผูส้ าเร็จการศกึษา, ความต้องการของ
สถานประกอบการ, การศึกษาระบบทวิภาค ี

Abstract 
  This academic article was to study the quality 
of the graduates  in Dual Vocational Education 
system who were the demands of establishment. 
The sample was 30 organizations that accept the 
graduates in the academic year 2010. 
The  questionnaire had the relevancy value of 

0.99, the reliability value of 0.927. The data was 
analyzed utilizing percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, and PNI modified. 
The research results were: the needs for quality 
of graduates were punctuality value of 0.26, 
English knowledge value of 0.24, lifelong learning 
value of 0.26, the solving ability to unfamiliar or 
complicated problems value of 0.26. 
The guidelines for the learner’s development 
should  mange by follow up the standard Dual 
Vocational education system in higher vocational 
certificate  

Keywords : Quality of Graduates, Demand of 
Establishment, Dual Vocational Education 

1. บทน า
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 6

และมาตรา 8  ก าหนดการจัดการอาชีวศึกษาและ 
การฝ ก อบรมวิชาชีพตองสอดคล องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ 
สอดคลองกับความต้องการของตลาดแรงงาน  มุ่งเน้น 
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ จากการปฏิรูป
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
มุ่ งจัดการศึ กษาให้คนไทยมีคุณภาพ  มีสมรรถนะ 
ในการท างานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ พบว่าผลการพัฒนาการศึกษา
ในช่วงปี 2552-2559 ปัญหาที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ได้แก่ คุณภาพการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพของ
ก าลังแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไปยังไม่ตรงกับความต้องการ
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ของตลาดงาน สอดคล้องกับรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการจั ดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
2560 พบว่าปัญหาอุปสรรค ได้แก่  การฝึกอาชีพ 
ในสถานประกอบการบางที่ ไ ม่ ต ร งกั บ ร าย วิ ช า , 
บางสถานประกอบการไม่มีความพร้อมในการสอน
นั ก เ รี ยนนั กศึ กษา ,  บา งสถานประกอบการ ไม่ มี 
ความไว้วางใจให้นักเรียนนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานจริง 
และจากข้อมูลผลการจัดการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข อ ง  ส า นั ก ง าน คณ ะกร รมก า ร กา ร อา ชี วศึ กษ า 
ในปีการศึกษา 2562 พบว่าผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา 
ไ ม่ เ พี ย ง พ อ กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ร ง ง า น ข อ ง 
สถานประกอบการ ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย
เพื่อเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 และการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
ปีการศึกษา 2562 พบว่าผลการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 
ถึงดี  ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  ของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่าประเด็นควรพัฒนาคือ 
คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ขอ งผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ 
จากการส ารวจข้อมูลสถานประกอบการเกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ปีการศึกษา พ.ศ.2563 พบว่า  แผนการฝึกอาชีพ 
 เทคนิคการสอนงาน การวัดและประเมินผลการฝึกอาชีพ 
มี ร ะดั บปานกลาง  จากที่ กล่ า วมาสรุ ปปัญหาคื อ 
ปัญหาคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ตรงตามตลาดงาน 
ปัญหาทักษะและความสามารถทางวิชาชีพไม่ตรงตาม
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และปัญหาการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ 
 จากการสืบค้นข้อมูลการพัฒนาคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
จากงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ร ะ บ บ ท วิ ภ า คี สู่ ม า ต ร ฐ า น วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ 
กาญจนาภิ เษกหนองจอก พบว่ า  คุณภาพผู้ เ รี ยน 
ด้านความรู้  ขาดการสนใจติดตามความทันสมัยและ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่จึงไม่สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ(สมพร  ชูทอง , 2562) 
จากงานวิจัยกลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า อ า ชี ว ศึ ก ษ า  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  โ ด ย ใ ช้ วิ ธี วิ จั ย 
แบบผสมผสาน มุ่งเน้นกระบวนการบริหารจัดการศึกษา

ระบบทวิภาคีเป็นหลัก (สุวิทช์ สวัสดี ,2020) กาจ งานวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัดล าปางสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่าข้อมูล 
ที่ศึกษาไม่ครอบคลุมคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ทั้งนี้หากมุ่งศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตามความต้องการของ
สถานประกอบการจะส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสได้งานท า
เพิ่มมากขึ้น  ผู้วิจัยศึกษาคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาระบบ
ทวิภาคีตามความต้องการของสถานประกอบการ 
โดยใช้หลักการทฤษฎีการบริหารแบบการมีส่วนร่วม 
เป็นแนวทางในศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ และ 
ผลจากการวิจัยสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ 
การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ส า เร็จ
การศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์

การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ผู้ เ รี ย น 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 2.2  เ พื่ อ ศึ ก ษ า คุ ณ ภ า พ ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า 
ระบบทวิภาคีตามความต้องการของสถานประกอบการ 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส) มีคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ด้ านความรู้   ด้ านทักษะ  และด้ านความสามารถ 
ในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบไม่ต่างกัน 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้ วิจัยศึกษาการบริหารการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี  พ.ศ.2563 มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาระบบทวิภาคีตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2562 
แบ่งเป็น 4 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลั กษณะอันพึ งประสงค์   2 )  ด้ านความรู้ 
3) ด้านทักษะ  4) ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้
และความรับผิดชอบ 
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5. วิธีการด าเนินการวิจัย
การศึกษาคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี

ตามความต้องการของสถานประกอบการ เป็นการวิจัย 
เชิงปริมาณ มีกระบวนการวิจัย ดังน้ี 

5.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
 ขั้ น ต อ น ที่  1 ศึ ก ษ า ส ภ า พ ปั จ จุ บั น แ ล ะ 

สภาพที่พึงประสงค์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพ 
การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ผู้ เ รี ย น 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 ขั้ นตอนที่  3 การทดลอง ใ ช้แบบสอบถาม 
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ งประสงค์ การบริหาร 
ก า ร จั ด ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ร ะ บ บ ท วิ ภ า คี ร่ ว ม กั บ 
สถา นป ระก อบ กา ร  เ พื่ อพั ฒน าคุณ ภา พผู้ เ รี ย น 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ด้านคุณภาพผู้ เรียน 
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2562 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้แบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ งประสงค์การบริหาร 
ก า ร จั ด ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ร ะ บ บ ท วิ ภ า คี ร่ ว ม กั บ 
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ผู้ เ รี ย น 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ด้านคุณภาพผู้ เรียน 
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพ.ศ. 2562   

 5.1.1  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นการบริหาร
ก า ร จั ด ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ร ะ บ บ ท วิ ภ า คี ร่ ว ม กั บ 
สถา นป ระก อบ กา ร  เ พื่ อพั ฒน าคุณ ภา พผู้ เ รี ย น 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยศึกษาค้นคว้าจาก
ง า น วิ จั ย  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร ( อ า น ว ย , 2563) 
กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ(PLC)วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรผู้ วิจั ย 
ใ ช้วิธี  Priority Need Index(PNImodified)  เปรียบเทียบ 
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง ส ภ า พ ปั จ จุ บั น แ ล ะ 
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการ  (ค าตัน,2554)
พัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาใช้การวิเคราะห์ของมูล
ขอ งคว ามต้ อ งก า ร จ า เ ป็ นด้ ว ย เ ทคนิ ค  PNImodified  
(สถิรดา,2554) ศึกษาความต้องการจ าเป็นของการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสถานศึกษา
สั ง กั ดส า นั ก ง านคณะก รรมกา รกา รอา ชี วศึ กษา 

จั งห วั ด อุ ด ร ธ านี จั ด เ รี ย งล า ดั บ ค ว ามส า คัญขอ ง 
ความต้องการจ าเป็นโดยใช้วิธีModifiled Priority Needs 
Index (PNImodified)   เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์และ 
วิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
ในการบริหารจัดการ โดยค านวณหาค่าความต้องการ
จ าเป็นของนงลักษณ์ วิรัชชัย และ สุวิมล ว่องวาณิช  

PNImodified ) =I-D/(D  
PNImodified  หมายถึง ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น  
(I )Importance หมายถึง ระดับสภาพท่ีพึงประสงค์  
(D)Degree 0f Success หมายถึง ระดับสภาพปัจจุบัน 
 5.1.2 จั ด ก ลุ่ ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น แ ล ะ 

การวิ เคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถา นป ระก อบ กา ร  เ พื่ อพั ฒน าคุณ ภา พผู้ เ รี ย น 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานโดยค านวณหาค่าเฉลี่ย
ความต้องการจ าเป็นเพื่อจ าแนกกลุ่มดัชนี PNImodified 
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNImodified สูง และ 
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNImodified ต่ า 

 5.1.3  ข้ อ ค า ถ า ม ข อ ง ก ลุ่ ม ที่ มี ค่ า ดั ช นี  
PNImodified สูง เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคของการบริหาร
จัดการ แปลความได้ว่ามีความต้องการจ าเป็นที่จะต้อง
บริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ 
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ผู้ เ รี ย น 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานจึงต้องน ามาพิจารณา 
ในการน าเสนอกลยุทธ์ที่จะลดขจัดจุดอ่อนหรืออุปสรรค 

 5.1.4  ข้อค าถามกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNImodified ต่ า
จะ เป็นจุดแข็ งและโอกาสของการ บริหารจั ดการ 
ซึ่งต้องน ามาพิจารณาในการน าเสนอกลยุทธ์ที่เสริมจุดแข็ง
หรือเพิ่มโอกาส 

5.2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์

การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ผู้ เ รี ย น 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  จากการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการศึกษาคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2562 

 ประชากร ได้แก่ สถานประกอบการที่รับผู้เรียน 
ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 เข้าท างานหรือ 
ศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง คัดเลือกโดยวิธีการ 
แบบเฉพาะเจาะจง 
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5.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แ บ บ ส อ บ ถ า ม ส ภ า พ ปั จ จุ บั น แ ล ะ 

สภาพที่พึงประสงค์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้ เ รี ย น  วิ ทย าลั ยก ารอา ชีพบางสะพาน 
ด้ านคุณภาพผู้ เ รี ยนตาม เกณฑ์ ม าตรฐานคุณวุฒิ
อา ชี วศึ กษาระดั บประกาศนี ยบั ต ร วิ ช า ชีพ ช้ันสู ง 
พ.ศ. 2562 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ ต าแหน่ง ประเภท 
สถานประกอบการ ระดับการศึกษา มีลักษณะเป็น 
แบบก าหนดค าตอบให้เลือก (Checklist) 

 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้ เ รี ย น  วิ ทย าลั ยก ารอา ชีพบางสะพาน 
ด้านคุณภาพผู้ เรียนระบบทวิภาคี จากการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมภายใน  แบบสอบถาม มีลักษณะเป็น 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale ( 5 ระดับตาม
แบบของลิเคิร์ท ) Likert 1993 โดยก าหนดเป็นค่า 5 ระดับ 
คื อ  ม า กที่ สุ ด  ม า ก  ป าน ก ล า ง  น้ อ ย  น้ อ ยที่ สุ ด 
ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดังน้ี 

ระดับคะแนนของคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาในการปฏิบัติ 

5 มีคุณภาพมากที่สุด 
4 มีคุณภาพมาก 
3 มีคุณภาพปานกลาง 
2 มีคุณภาพน้อย 
1 มีคุณภาพน้อยที่สุด 

 เกณฑ์ ในการแปลความหมายของคะแนน 
ตามแนวคิดของ (บุญชม, 2553) ก าหนดเป็นช่วงคะแนน 
ดังนี ้

  ค่าเฉลี่ย 
4.51-5.00 หมายถึง มีคุณภาพมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง มีคุณภาพมาก 
2.51-3.50 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง มีคุณภาพน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง มีคุณภาพน้อยที่สุด 
ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ส ภ า พ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ 

ระดับความต้องการพึงประสงค ์
5 มีความต้องการมากท่ีสุด 
4 มีความต้องการมาก 
3 มีความต้องการปานกลาง 

2 มีความต้องการน้อย 
1 มีความต้องการน้อยท่ีสุด 

 เกณฑ์ ในการแปลความหมายของคะแนน 
ตามแนวคิดของ (บุญชม, 2553) ก าหนดเป็นช่วงคะแนน 
ดังนี ้

  ค่าเฉลี่ย   
4.51-5.00 หมายถึงมีความต้องการมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึงมีความต้องการมาก 
2.51-3.50 หมายถึงมีความต้องการปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึงมีความต้องการน้อย 
1.00-1.50 หมายถึงมีความต้องการน้อยท่ีสุด 
ตอนที่ 3  เป็นค าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติม 
 5.4 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
วิจัย 

 1 .  ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า  วิ เ ค ร า ะ ห์ แ น ว คิ ด 
 หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษา 
มาต รฐ านกา รจั ด ก ารอา ชีวศึ กษา ร ะบบทวิ ภ าคี 
พ.ศ. 2563 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรการ
ก า ร จั ด ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  พ . ศ .2563 รู ป แ บ บ 
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 
 ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ผู้ เ รี ย น 
 แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์บริหารการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ การพัฒนา 
กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพื่ อ เ ป็ นแนวทา ง ในกา รสร้ า ง แบบบั นทึ ก ข้ อมู ล 
การด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

2. รวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้า เพื่อก าหนดขอบข่ายการสร้างแบบบันทึก 

3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
พ.ศ.2563 (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
เรื่อง มาตรการการจัดการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562) 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อา ชี วศึ กษา ระดั บประกาศนี ยบั ต ร วิ ช า ชีพ ช้ันสู ง 
พ.ศ. 2562 

4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านวิ จัย  ซึ่ งมี คุณสมบัติ เบื้ อ งต้น เป็นผู้ที่ มี ความรู้ 
มี ป ร ะสบ กา ร ณ์  ด้ า นก า ร วิ จั ย  ด้ า นกา รบริ ห า ร 
ด้านการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ 
แ ล ะ ด้ า น กา ร จั ด ก า รอ า ชี วศึ ก ษา ร ะ บบ ทวิ ภ า คี  
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จ านวน 5 คน เพื่อประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของ
เครื่องมือ(Content Validity)ใช้เทคนิค (Item Objective 
Congruence Index : IOC) หรือดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ตรวจสอบความสมบรูณ์
ของถ้อยค าภาษา 

5. น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามา
ค านวณค่า IOC โดยใช้เกณฑ์การประเมินในการคัดเลือก
ข้อค าถามดังนี ้

 +1 เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 +0 เมื่อไม่แน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 -1 เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินไม่สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนีตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แนวคิด
ข อ ง  บุ ญ ช ม  ศ รี ส ะ อ า ด  2 5 5 4  :  7 1  
หากข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 จะพิจารณา
ปรับปรุงหรือคัดออกไป ซึ่งผลการประเมินความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา พบว่า ข้อค าถามมีดัชนี IOC อยู่ระหว่าง 0.99 

6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

7. หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดังนี้
 คัดเลือกข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 

ค่า  IOC และแก้ ไขปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) จ านวน 30 แห่ง
กับสถานประกอบการที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
การอาชีพบางสะพานเข้าท างานหรือศึกษาต่อปีการศึกษา 
๒๕๖๓ แล้วน ามาวิ เคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อมากกว่าหรือเท่ากับ 0.20 และ 
ค่าความเช่ือมั่น Reliability ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
มีค่าเท่ากับ 0.927 

5.5 รายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร

(สถานประกอบการ)ภายในจังหวัดประจวบคี รีขันธ์ 
จ านวน 30 แห่งก าหนดกลุ่ มตัวอย่างโดยใ ช้ตาราง
ส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน(Krejcie และMorgan)
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับ 
ความเช่ือมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 แห่งผู้วิจัย
ก าหนดใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 แห่ง โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจงและได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 30 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100   มีขั้นตอนด าเนินการ ดังน้ี 

1. ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาออก
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

ผู้ เ รี ย น ร ะ บ บ ท วิ ภ า คี ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2564 
ครบทุกสาขาวิชา  

 2 . ผู้ วิ จั ย เ ชิ ญ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค รู นิ เ ท ศ 
ตามค าสั่ งข้อ 1 ร่วมประชุมและแจกแบบสอบถาม 
การวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ 

3. ผู้วิจัยสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการ
ครูนิเทศถึงวิธีการออกนิเทศผู้เรียน และการเก็บข้อมูล
ตามแบบสอบถามการวิจัยจากสถานประกอบการตาม
กลุ่มตัวอย่างพร้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัย 

4. ผู้วิจัยร่วมกับครูนิเทศจัดท าแผนและปฏิทิน
การออกนิเทศผู้เรียนตามหน่วยงานรัฐและเอกชน และ
สถานประกอบการกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นสถานประกอบการ
ที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีปีการศึกษา 2563 
เข้าท างาน 

5. ครูนิ เทศด าเนินการตามแผนและปฏิทิน
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ  

1 . ข้ อมู ลที่ เ กี่ ย วกั บสถานภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม วิ เ คราะห์ โดยการแจกแจงความถี่  
(Frequency Percentage) และค่าร้อยละ   

2. ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ยวกั บส ภ า พ ปั จ จุ บั น แ ล ะ
สภาพที่พึงประสงค์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วิเคราะห์
โดยหาค่ า เฉลี่ ยและส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน และ 
ความต้องการจ าเป็น PNImodified  

3. ข้อมูลจากการเสนอแนะ ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิ เคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis)
วิเคราะห์ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

6. ผลการวิจัย
ศึ กษาสภาพปั จจุ บั นและสภาพที่ พึ งประสงค์

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการที่รับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัย 
การอาชีพบางสะพาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาเข้าท างาน พบว่าจ านวนและร้อยละของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ต าแหน่งและ 
ระดับการศึกษา ดังตารางที ่1 
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 จากตารางที่1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
เพศชาย ร้อยละ 60 ประเภทสถานประกอบการบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้อยละ 50 ต าแหน่งหน้าที่ หัวหน้างาน 
ร้อยละ 60 และส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 83 และโดยภาพรวมคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา
ร ะ บ บ ท วิ ภ า คี ต ร ง ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง 
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ปั จ จุ บั น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 
x=̅3.89,S.D.=0.40 ความต้องการของสถานประกอบการ
ต่อคุณภาพผู้ส า เร็จการศึกษาอยู่ ในระดับมากที่สุด 

x=̅3.80,S.D.=0.48  สอดคล องกั บผลง านวิ จั ย ขอ ง 
สุวิทช์ สวัสดี และชัยยุทธ์ ศิริสุทธิ์ , (2020,เมษายน). 
ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร จั ด ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ร ะ บ บ ท วิ ภ า คี 
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า อ า ชี ว ศึ ก ษ า  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. มจร ป ที่ 9 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-กุมภาพันธ 2564) ผลการศึกษา พบว า 
ส ภ า พ ป จ จุ บั น โ ด ย ร ว ม อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง 
สวนสภาพท่ีพึงประสงค์โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
.1 เพศ 
 ชาย 

   หญิง 
18 
12 

60 
40 

รวม 30 100 
2.ป ร ะ เ ภ ท ส ถ า น
ประกอบการ 
หน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
บริษัทห้ างหุ้นส่วน/ 
จ ากัด 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลจังหวัด 
หน่ วย งานทางกา ร
ศึกษา  
อื่นๆ 

- 
3 

15 

- 

- 

12 

- 
10 

50 

- 

- 

40 
.3 ต าแหน่งหน้าที ่ 30 100 

หัวหน้าหน่วยงาน  
ผู้จัดการธุรกิจ 
หัวหน้างาน 
เจ้าของกิจการ      

1 
2 
18 
9 

3 
7 
60 
30 

รวม 30 100 
4.ระดับการศึกษา 
อนุปริญญา /ปวส .  
ปริญญาตรี  
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

5 
25 
- 
- 

17 
83 
- 
- 

รวม 33 133 
รวม 30 100 
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ตารางที่   2  ค่า เฉลี่ ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานตามเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ อ า ชี ว ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ. ศ. 2562 
จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม 
ภายในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ของรัฐและวิสาหกิจ (ผู้ประสานงานและ 
ครูฝึกในสถานประกอบการ  N=30) 

ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร จั ด ก า ร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

สภาพปัจจุบัน 
�̅� S.D. ระดับ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1. ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
2. ละเว้นอบายมุข
3. ความมีวินัย
4.ความสามัคคี
5.จิตอาสา
6. ขยันและรับผิดชอบ
7.ประหยัด
8.ซื่อสัตย์
9.สุภาพ
10.ตรงต่อเวลา
ด้านความรู้ 
11.ความรู้ ทางทฤษฎีและ
เทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขต
ของงานอาชีพ 

3.93 

4.00 
3.87 
3.97 
3.93 
4.00 
4.00 
3.97 
4.00 
3.77 

3.90 

0.25 

0.00 
0.35 
0.18 
0.45 
0.37 
0.37 
0.41 
0.37 
0.68 

0.40 

มาก 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มาก 

12.ความรู้ภาษาอังกฤษ 3.77 0.57 มาก 
13.เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในระดับที่เชื่อมโยง
กับการท างาน 
ด้านทักษะ 

3.83 0.53 มาก 

14 .ทั ก ษะ ในก า ร ป รั บ ใ ช้
กระบวนการปฏิบัติ งานให้
เหมาะสม 

3.90 0.40 มาก 

15.ทักษะด้านความปลอดภัย
ที่เช่ือมโยงกันในการท างานที่
หลากหลาย 

3.90 0.40 มาก 

16.ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

3.83 0.46 มาก 

17.ทักษะการคิดวิ เคราะห์
และการแก้ปัญหา 

3.83 0.53 มาก 

18.ทักษะในการวางแผน การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ร
ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลในการปฏิบัติงาน
ด้วยตนเองด้านความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้และความ
รับผิดชอบ 

3.87 0.43 มาก 

19.สามารถปฏิบัติงานตาม
แบบแผน และปรับตัวภายใต้
ความเปลี่ยนแปลง 

3.90 0.48 มาก 

20.สามารถแก้ปัญหาที่ไม่
คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็น
นามธรรมเป็นบางครั้ง 

3.80 0.41 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.89 0.40  มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่าสภาพปัจจุบันด้านคุณภาพ
ผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พ.ศ. 2562 โดยรวมอยู่ 
ในระดับมาก x=̅3.89,S.D.=0.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ละเว้นอบายมุข 
ข ยั น แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ  ,ป ร ะ ห ยั ด  แ ล ะ  สุ ภ า พ 
 x=̅ 4,S.D.=0.37 รองลงมา ได้แก่ ความสามัคคี และ 
ซื่อสัตย์ x=̅3.97,S.D.=0.41 
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ตารางที่   3  ค่า เฉลี่ยและส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน 
ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี
ตามความต้องการของสถานประกอบการ
วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ บ า ง ส ะ พ า น 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
สถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ
และวิสาหกิจ (ผู้ประสานงานและครูฝึก 
ในสถานประกอบการ  N=30) 

ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
หลัก เกณฑ์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

สภาพที่พึงประสงค์ 
x ̅ S.D. ระดับ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์ 
1. ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
2. ละเว้นอบายมุข
3.ความมีวินัย
4.ความสามัคคี
5. จิตอาสา
6. ขยันและรับผิดชอบ
7.ประหยัด
8. ซื่อสัตย์
9. สุภาพ
10.ตรงต่อเวลา
ด้านความรู้ 
11. ความรู้ทางทฤษฎีและ
เ ทค นิ ค เ ชิ ง ลึ ก ภ า ย ใ ต้
ขอบเขตของงานอาชีพ 

4.87 

4.87 
4.80 
4.87 
4.80 
4.87 
4.83 
4.90 
4.80 
4.77 

4.70 

0.35 

0.43 
0.48 
0.43 
0.48 
0.43 
0.38 
0.31 
0.48 
0.82 

0.53 

มากที่สุด 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มากที่สุด 
12.ความรู้ภาษาอังกฤษ 4.67 0.71 มากที่สุด 
13.เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในระดับที่
เชื่อมโยงกับการท างาน 
ด้านทักษะ 

4.77 0.50 มากที่สุด 

14.ทักษะในการปรับใช้
กระบวนการปฏิบัติงานให้
เหมาะสม 

4.80 0.48 มากที่สุด 

1 5 . ทั ก ษ ะ ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภัยที่เช่ือมโยงกันใน
การท างานท่ีหลากหลาย 

4.80 0.48 มากที่สุด 

16.ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

4.83 0.46 มากที่สุด 

1 7 .    ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ก า ร
แก้ปัญหา 

4.77 0.50 มากที่สุด 

18. ทักษะในการวางแผน
การบริหารจัดการ  การ
ประสานงาน  และการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
ด้านความสามารถในการ
ประยุ กต์ ใ ช้ แ ละความ
รับผิดชอบ 

4.77 0.50 มากที่สุด 

19.สามารถปฏิบัติงานตาม
แบบแผน  และปรั บตั ว
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง 

4.83 0.46 มากที่สุด 

20.สามารถแก้ปัญหาที่ไม่
คุ้นเคยหรือซับซ้อนและ
เป็นนามธรรมเป็นบางครั้ง 

4.80 0.48 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.80 0.48 มากที่สุด 

 จากตารางที ่3 สภาพที่พึงประสงค์ด้านคุณภาพผู้เรียน
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ อ า ชี ว ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ .ศ . 2562 โดยรวมอยู่ 
ในระดับมากที่สุด x=̅4.80,S.D.=0.48 เมื่อพิจารณาเป็น
ร า ย ข้ อ พ บ ว่ า ส่ ว น ให ญ่ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ไ ด้ แ ก่  
ยึ ดมั่ นในสถาบั น ชาติ  ศาสนา พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์  
x=̅4.87,S.D.=0.35 และ ละเว้นอบายมุข, ขยันรับผิดชอบ 
x=̅4.87,S.D.=0.43 
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ตารางที ่4 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ด้านคุณภาพ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีตามเกณฑ์ 
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ อ า ชี ว ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2562 จาก 
สถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐและ 
วิสาหกิจ (N=30) 

การด าเนินการตามหลักเกณฑ์
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี

ความต้องการ
จ าเป็น 

ผ ล ก า ร
วิเคราะห์ 

PNI 
modi 

fied 

   ผ ล
การจัด
กลุ่ม 

ด้านคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ  .ศ . 2562 จากการ 
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห รื อ
หน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจ  

0.23 สูง จุดอ่อน 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3.22 ต่ า จุดแข็ง 

1. 

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

ยึดมั่นในสถาบันชาติ  
ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
ละเว้นอบายมุข 
ความมีวินัย 
ความสามัคคี 
จิตอาสา 
ขยันและรับผิดชอบ 
ประหยัด  
ซ่ือสัตย์ 
สุภาพ 
ตรงต่อเวลา 

0.24 

0.21 
0.24 
0.22 
0.22 
0.21 
0.20 
0.23 
0.20 
0.26 

สูง 

ต่ า 
สูง 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
สูง 
ต่ า 
สูง 

จุดอ่อน 

จุดแข็ง  
จุดอ่อน 
จุดแข็ง 
จุดแข็ง 
จุดแข็ง 
จุดแข็ง 
จุดอ่อน 
จุดแข็ง 
จุดอ่อน 

2) ด้านความรู้ 3.22 ต่ า จุดแข็ง 
11. ความรู้ทางทฤษฎีและ

เทคนิคเชิ งลึกภายใต้
ขอบเขตของงานอาชีพ 

0.20 ต่ า จุดแข็ง 

12. ความรู้ภาษาอังกฤษ 0.24 สูง จุดอ่อน 
13. เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในระดับ
ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ก า ร
ท างาน 

0.24 สูง จุดอ่อน 

3) ด้านทักษะ 3.24 สูง จุดอ่อน 
14. ทักษะ ในการปรับใช้

กระบวนการปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสม 

0.23 สูง จุดอ่อน 

15. ทั ก ษ ะ ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภัยที่เชื่อมโยงกัน
ใ น ก า ร ท า ง า น ที่
หลากหลาย 

0.23 สูง จุดอ่อน 

16. ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

0.26 สูง จุดอ่อน 

17. ทักษะการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา 

0.24 สูง จุดอ่อน 

18. ทักษะในการวางแผน 
การบริหารจัดการ การ
ประสานงาน และการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

0.23 สูง จุดอ่อน 

4) ด้านความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 

3.25 สูง จุดอ่อน 

19. สามารถปฏิบัติงานตาม
แบบแผน และปรับตัว
ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม
เปลี่ยนแปลง 

0.24 สูง จุดอ่อน 

20. สามารถแก้ปัญหาที่ไม่
คุ้นเคยหรือซับซ้อนและ
เ ป็ น น า ม ธ ร ร ม เ ป็ น
บางครั้ง 

0.26 สูง จุดอ่อน 

จากตาร า งที่   4  พบว่ า คุณภาพผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษาระบบทวิภาคีตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2562
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน มีผลการวิเคราะห์เป็นจุดแข็งจ านวน 
2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ 
ที่ พึ ง ป ร ะ ส งค์ แ ล ะ  2)  ด้ า น ค ว า ม รู้  เ ป็ น จุ ด แ ข็ ง 
มีความต้องการจ าเป็นเท่ากัน (PNImodified) = 0.22  
และมีผลกรวิเคราะห์เป็นจุดอ่อนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 
3) ด้านทักษะเป็นจุดอ่อนมีค่าความร้องการจ าเป็น
(PNImodified)  = 0.24 และ  4)  ด้ านความสามารถ 
ในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบเป็นจุดอ่อนมี 
ความต้องการจ าเป็น (PNImodified) = 0.25  

7. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์

การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2562 พบว่าคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
x ̅=3.89, S.D.=0.40 แ ล ะ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
มี ค ว า ม ค า ด ห วั ง ต่ อ คุ ณ ภ า พผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า 
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ร ะ บ บ ท วิ ภ า คี โ ด ย ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด 
x=̅4.80,S.D.=0.48  สามารถแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มี
ความต้องการจ าเป็น PNImodified การตรงต่อเวลา = 
0.26 เป็นล าดับที่ 1 2)ด้านความรู้มีความต้องการจ าเป็น
PNImodifie ความรู้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในระดับที่ เ ช่ือมโยงกับการท างาน 
เท่ากัน=0.24 เป็นล าดับที่ 1 3)ด้านทักษะ มีความต้องการ
จ าเป็น PNImodified ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต=0.26 
เป็นล าดับที่ 1 4)ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และ
ความรับผิดชอบ มีความต้องการจ าเป็นPNImodified 
สามารถแก้ปัญหาที่ ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็น
นามธรรมเป็นบางครั้ง=0.26 เป็นล าดับที่ 1 

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์

การบริหารการจัดการอา ชีวศึ กษาระบบทวิภาคี  
ด้ านคุณภาพผู้ ส า เร็ จการศึกษาระบบทวิภาคีตาม 
ความต้องการของสถานประกอบการ  เมื่อเปรียบเทียบ
ส ภ า พ ปั จ จุ บั น กั บ ส ภ า พ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  พ บ ว่ า 
สถานประกอบการมีความประสงค์คุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ ก า หนดว่ า ก า รบริ ห า รก า รจั ด ก า รอา ชี วศึ กษ า 
ระบบทวิภาคี ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  มีคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านความรู้  
ด้านทักษะ  และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และ
ความรับผิดชอบ ไม่ต่างกัน ทั้งนี้ เป็นเพราะปัจจุบัน 
เป้าหมายหลักการท าธุรกิจของสถานประกอบคือ 
ความสมดุล ความมั ่นคง และความยั่งยืนของธุรกิจ
และสังคมไปพร้อมๆ กัน ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม 
ไม่แสวงหาผลก าไรจนเกินควร ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ
มาสโลว์ กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการเรียงล าดับจาก 
ขั้นต่ าสุดไปหาสูงสุด มนุษย์จะมีความต้องการในขั้นต่ าสุด
ก่อน เมื่อได้รับการตอบสนองจนพอใจแล้วก็จะเกิด 
ความต้องการขั้นสูงต่อไป  และตามทฤษฎี ERG ของ 
แอลเดอร์เฟอร์ )ERG Theory) เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ )
Claton Elderfer) แ ห่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ย ล ม นุ ษ ย์ มี 
ความต้องการเพียง ระดับ คือ 3 1) ความต้องการ
ด ารงชีวิตอยู่  )Existence Needs) ความต้องการทาง
ร่างกายและความปลอดภัยในชีวิต  2) ความต้องการ

ความสัมพันธ์ )Relatedness Needs) ความต้องการต่างๆ 
ที่ เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล 
3) ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต  ( Growth Needs)
ความต้องการภายใน เพื่อการพัฒนาตัวเอง เปรียบได้กับ
ความต้องการช่ือเสียงและการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต
ตามแนวคิดของมาสโลว์ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
(นิวฟิรดาวส์ นแิละ  และชวลิต เกิดทิพย์) ภาพอนาคตการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ 
ต่างประเทศของวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า มิติที่ 4 
การจัดการหลักสูตร ประกอบด้วย เรียนรู้ทักษะแบบ 
การเรียนรู้  ตลอดชีวิต (lifelong learning) เพื่อพัฒนา
ทักษะใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และมุ่งผลิตนักศึกษาใน 
สาขาที่ตลาดต้องการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สถานประกอบการ  และตรงกั บผลงานวิ จั ยของ
(นิชานันท์  ปกการะนา และ ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาและ
แนวทางส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษา พบว่า 
ด้านการพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ (สหชาติ สุดเรือง และ 
ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ) .   ความสัมพันธ์ระหว่าง 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผู้บริหารกับ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 
พบว่า  คุณภาพของผู้ส า เร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก. 

9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 น าข้อผลการวิจัยไปจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา

ระยะ 5 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปีในการจัดกิจกรรม 
โครงการที่เป็นความต้องการจ าเป็นและสนับสนุนใน 
การตัดสินใจด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี 
 9.2 ศึกษากลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

13. เอกสารอ้างอิง
นิชานันท์ ปักการะนา และทัศน์ศิรินทร์  สว่างบุญ.  
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เครื่องสับเนื้อ 
Design and Fabrication of a Beef Chopper 
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บทคัดย่อ 
ง า น วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ 

1 )  ส ร้ า ง เ ค รื่ อ ง สั บ เ นื้ อ วั ว  2 )  ห าปร ะสิ ท ธิ ภ า พ 
เครื่องสับเนื้อวัว 3) ศึกษาความพึงพอใจเครื่องสับเนื้อวัว 
กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้ประกอบการ
ร้ านอาหาร  ร้ านลาบก้อย เนื้ อวั ว  จ านวน 7  ท่ าน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้ แก่  แบบประ เมินคุณภาพโดยผู้ เ ช่ี ยวชาญและ 
แบบบันทึกผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของ 
เครื่องสับเนื้อวัว  สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องสับเนื้อวัวอยู่ ในระดับดีมาก 
(ค่ า เ ฉลี่ ย 4 .71 )  และจากการทดลองการ ใ ช้ ง าน 
เครื่องสับเนื้อวัว ด้านการสร้างเครื่องมือ ค่าเฉลี่ยอยู่ 
ในระดับดี  (ค่าเฉลี่ย 4.68) ด้านประสิทธิภาพอยู่ ใน 
ระดับดี มาก (ค่ า เฉลี่ ย  4 .71)  ด้ านความพึงพอใจ 
กา ร ใ ช้ ง าน อยู่ ใ น ร ะดั บ ดี ม า ก  ( ค่ า เ ฉ ลี่ ย  4 . 6 9 ) 
จากการหาประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องสับเนื้อ
วัวเมื่อเทียบกับการท างานแล้วพบว่าเครื่องสับเนื้อวัว
ส า ม า ร ถสั บ เ นื้ อ โ ด ย ล ด จ า ก า รก า ร สั บ เ นื้ อ ด้ ว ย 
มือแบบ 1 คน คิดเป็นเวลาที่เร็วกว่ากันอยู่ 5 เท่าโดยที่ได้
เนื้อท่ีใช้ได้ร้อยละ 464.12 

ค ำส ำคัญ : เนื้อวัว, เครื่องสับเนื้อวัว, ใบมีดตั้ง 

Abstract 
The purpose of this research were 

1) to build a beef choppe  2)  to determine the
efficiency of a beef chopper 3 ) to study the 

satisfaction of a beef chopper. The samples used 
in this research were  7 restaurant entrepreneurs, 
Laab Koi Beef Restaurant, by purposive sampling 
The tools used in this research were the expert 
quality assessment form and the experimental 
record form to determine the efficiency of the 
beef chopper. The statistics used in the research 
were average and percentage.  The findings 
showed that the experts opinion about the 
quality of the beef chopper were in high level. 
(mean equal to 4.71 .( Making tool Average was in 
high level (average is 4 . 6 8( , efficiency was at a 
very high level (mean 4.71( , and the satisfaction 
of used was at a very high level. (mean equal to 

4 . 6 9 ( The efficiency of the beef chopper 
compared to the operation showed that the 
mincer was able to chop the meat with less time 
than the 1- man manual chopping 5  times that 
gain good beef 464.12%  

Keywords: beef, beef chopper, kitchen knife 

1. บทน ำ
สังคมไทยในปัจจุบันนิยมน าเอาเนื้อวัวมาท าเป็น

อุตสาหกรรมขนาดย่อม  เนื้ อวั วสามารถน ามา ใ ช้ 
ในการประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ลาบ ก้อย ต้ม 
ย่าง คุณสมบัติที่ดีของเนื้อวัว ดารนี )2544) ได้กล่าวไว้ว่า 
เนื้อวัวคืออุดมไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูง วิตามินและ 
แร่ธาตุหลายชนิด คาร์โนซีน )Carnosine) เป็นไดเปปไทด์
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ที่ส าคัญต่อการท างานของกล้ามเนื้อ ซึ่งคาร์โนซีนจะถูก
สร้างขึ้นภายในร่างกายจากบีต้าอะลานีน (Beta-alanine) 
ซึ่งเป็นกรดอะมิโนในอาหารที่พบได้มากในเนื้อปลาและ
เนื้อสัตว์ เ ช่น เนื้อวัว ปริมาณคาร์ โนซีนมากช่วยลด 
ความเหนื่อยล้าและเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายระหว่าง
การออกก าลังกายได้ ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง (Anemia) 
โรคโลหิตจางนั้นเป็นสภาวะที่ เม็ดเลือดแดงในเลือด 
มีปริมาณน้อยซึ่งส่งผลให้เลือดล าเลียงออกซิเจนได้น้อยลง 
ภาวะขาดธาตุเหล็กเป็นสาเหตุโดยทั่วไปที่ท าให้เกิด 
โรคโลหิตจางได้ ผลของโรคนี้จะท าให้อ่อนเพลียและ 
รู้สึกอ่อนแอ เนื้อวัวนั้นอุดมไปด้วยธาตุเหล็กในรูปของฮีม
ซึ่งเมื่อเทียบกับอาหารมังสวิรัติแล้ว เนื้อสัตว์ไม่ได้เพียงมี
ธาตุเหล็กท่ีสามารถดูดซึมได้ง่ายเท่าน้ัน แต่เนื้อยังช่วยเพิ่ม
การดูดซึมธาตุเหล็กจากพืชได้ด้วย ด้วยเหตุนี้ การเพิ่มเนื้อ
ลงไปในมื้ออาหารสามารถช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็ก
จ า ก ส่ ว น ปร ะ ก อ บ อื่ น ๆ ไ ด้ ด้ ว ย ดั ง นั้ น มั น จึ ง เ ป็ น
ส่วนประกอบที่ดีส าหรับอาหารเพื่อสุขภาพได้ ช่วยใน 
การรักษามวลกล้ามเนื้อ นอกจากนี้เนื้อวัวนั้นเป็นแหล่ง
โปรตีนคุณภาพสูงซึ่งประกอบไปด้วยกรดอะมิโนจ าเป็น 
ทุกชนิด เนื้อวัวจึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นแหล่งโปรตีน 
ที่สมบูรณ์ แต่อุตสาหกรรมประเภทน้ียังขาดเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการช่วยสับเนื้อ ปัจจุบันยังต้องใช้แรงคนใน 
การสับเนื้อประกอบอาหาร ซึ่ งมีผลท าให้เกิดระยะ
เวลานานและใช้คนเป็นจ านวนหลายคน จึงจะได้เนื้อวัว
สับในการท าอาหาร ในแต่ละครั้งการสับเนื้อวัวยังต้องได้
ซื้อเนื้อสับจากที่อ่ืนมาเพิ่มเพื่อให้ได้ปริมาณเนื้อที่เพียงพอ
และรวดเร็ว นอกจากนั้นขนาดความละเอียดของเนื้อสับ 
ที่ได้ยังไม่มีขนาดสม่ าเสมอ จึงท าให้การผลิตเนื้อสับล้าช้า
และขาดรายได้ 
       เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเหล่านี้ คณะผู้วิจัยจึงได้หาวิธี
ในการลดเวลาในการสับเนื้อ ลดรายจ่ายในการจ้าง
แร ง งานคน   ลด เ วล า ในกา รสั บ เนื้ อ  1 กิ โ ล กรั ม  
สามารถสับเนื้อวัวได้ในเวลา 5 นาที และยังค้นพบอีกว่า
เครื่องสับเนื้อวัวสามารถประยุกต์ใช้สับเนื้อชนิดอื่นๆ 
ที่มีลักษณะคล้ายกันได้  ซึ่ งจะเป็นเครื่องมือที่ ใ ช้ ใ น 
การประกอบอาชีพในการสับเนื้อที่ใช้ในการประกอบ
อาหารตอบสนองกับผู้บริโภคท าให้รวดเร็วได้ดีมากยิ่งขึ้น
  
 
 
 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 2.1 เพื่อออกแบบสร้างเครื่องสับเนื้อวัว 
 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องสับเนื้อวัว 
 2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของเครื่องสับเนื้อวัว 
  
3. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรท ำวิจัย 
    3.1 ได้เครื่องมือสับเนื้อวัวท่ีมีประสิทธิภาพไว้ใช้งาน 
    3.2 ประหยัดเวลาในการสับเนื้อและมีความปลอดภัย
ต่อผู้ปฏิบัติงาน 
    3.3 ข้อมูลที่ ได้ในการศึกษาสามารถไปพัฒนาใน 
เชิงพาณิชย์ 
 
4. ขอบเขตกำรวิจัย 
    4 .1  เครื่องสับเนื้อวัว ใช้ส าหรับสับเนื้อวัวหรือเนื้ออื่นๆ
ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 20  มม . 
    4.2 เนื้อวัวท่ีใช้ในการทดสอบคือเนื้อสันในวัว 
    4.3 ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล ออกแบบ ทดลองใช้ 
แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ร ะ ห ว่ า ง เ ดื อ น  ตุ ล า ค ม  2 5 6 3  –  
กุมภาพันธ์ 2564 
 
5. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 การศึกษาเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องสบั
เนื้อวัว มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องสับเนื้อวัว จึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานมา 
โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 5.1 การศึกษาปัญหาและค้นคว้าข้อมูล 
       ในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
ระบบการท างานต่าง ๆ ของเครื่องสับเนื้อวัวมีหลักการ
ท างานอย่างไร โดยมีหัวข้อการศึกษาถึงความหมายและ
ความส าคัญของเครื่องสับเนื้อวัวและท าการออกแบบและ
สร้างเครื่องสับเนื้อวัวจากเครื่องต้นแบบรวมถึงทดสอบ
ประสิทธิภาพของตัวเครื่องสับเนื้อวัว 
 5.2 การออกแบบและจัดสร้างอุปกรณ์ 
       การออกแบบและพัฒนาเครื่องสับเนื้อวัวท าได้
โดยการสร้างแบบจ าลอง เพื่อจัดรูปแบบโครงสร้างและ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหน้าที่ในแต่ละ 
ด้านของการท างานของโครงสร้างของอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ 
ในการสร้างและออกแบบและพัฒนาเครื่องสับเนื้อวัว
จะต้องค านึงถึงลักษณะโครงสร้างที่ได้มีการจ าลองขึ้นมา
เอา ไ ว้ เพื่ อ ไม่ ให้ เ กิ ดการคาด เคลื่ อนลั กษณะของ 
เครื่องสับเนื้อวัว 
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     5 .2.1 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการ 
ในการสร้างเครื่องสับเนื้อ แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตำรำงที่ 1 แสดงวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

ล ำดับท่ี วัสดุท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 
1 มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรง 1 เครือง 
2 เ ขีย ง  ขนาด เส้นผ่ านศูนย์ กลา ง  

03  ซม. 
1 ตัว 

3 มีด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ซม. 2 เล่ม 
4 พลูเล่ห์ ขนาด 25 นิ้ว 2 ตัว 
5 พลูเล่ห์ ขนาด 8 นิ้ว 1  ตัว 
6 พลูเล่ห์ ขนาด 10 นิ้ว 1 ตัว 
7 สปริง 2 ตัว 
8 เฟืองดอกจอก รูในขนาด 1 นิ้ว  2 ตัว 
9 เพลา 1 นิ้ว 1 เส้น 
10 ตลับลูกปืนตุ๊กตา  4 ตัว 
11 สายพาน 2 เส้น 
12 ใบเลื้อยตัดเหล็ก 2 ใบ 
13 สวิทย์ควบคุม  1 ตัว 
14 ใบเจียร์ 1 ใบ 
15 ใบตัด 1 ใบ 
16 สว่าน 1 อัน 
17 สแตนเลส 4 แผ่น 

 
   5.2.2 การค านวณหารอบที่ใช้ขับลูกกลิ้ง 

จากสมการ         
𝑛2

𝑛1
=

𝐷1

𝐷2
 

โดยที่  𝑛1 คือความเร็วรอบตัวขับ มีหน่วยเป็นรอบต่อ
นาที (รอบมอเตอร์ 1450) 
        𝐷1  คื อ เ ส้ น ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง มู เ ล่ ห์ ตั ว ขั บ 
(64.10 มิลลิเมตร)  
        𝑛2  คือความเร็วรอบตัวตาม มีหน่วยเป็น รอบต่อ
นาที (หารอบตัวตาม) 
        𝐷2  เ ส้ น ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง มู เ ล่ ห์ ตั ว ต า ม 
(203.20 มิลลิเมตร)  

แทนค่า         
𝑛2

1450
=

𝐷1

𝐷2
 

                

                   
𝑛2

1450
=

64.10

203.20
 
มิลลิเมตร

มิลลิเมตร
 

                                              
                   𝑛2 = 457.40 รอบต่อนาที 
 
 
 
 

      5.2.3 การค านวณหาแรงบิท 
              จากสมการ         𝑝 = (

2𝜋𝑁𝑇

60
) 

      โดยที่  𝑝 คือก าลังที่ส่งของมอเตอร์ (w) (ออกแบบไว้
ที่ 1 HP = 1x750 W= 750) 
              𝑁 คือความ เร็ ว รอบ เพลา  มีหน่ วย เป็ น 
รอบต่อนาที (ออกแบบที่ 1450 รอบต่อนาที) 
        𝑇 คือโมเมนต์บิดหรือแรงบิดที่เกิดขึ้นมีหน่วย
เป็น นิวตัน – เมตร 
แทนค่า     750𝑤𝑎𝑡𝑡 =

2𝜋(1450)𝑇

60
     

                 𝑇 =
750×60

2×3.14(1450)
 

                         𝑇 = 4.94 นิวตันต่อตารางเมตร 
แรงบิดที่ได้ขณะที่ยังไม่ทดรอบ คือ 4.94 N.m 
                𝑃 = (

2𝜋𝑁𝑇

60
)      (หาขณะทดรอบ) 

 
โดยที่ 𝑃 คือ ก าลังที่ส่งของมอเตอร์ )w) ออกแบบที่ 1 
HP=1x750 W= 750) 
       𝑁 คือ ความเร็วรอบของเพลา มีหน่วยเป็นรอบต่อ
นาที (ออกแบบไว้ท่ี 457.40 รอบต่อนาที) 
       𝑇 คือ โมเมนต์บิดหรือแรงบิดที่เกิดขึ้นมีหน่วยเป็น 
นิวตัน – เมตร  
แทนค่า    750𝑤𝑎𝑡𝑡 =

2𝜋(457.40)

60
                 

𝑇 =
750 × 60

2 × 3.14(457.40)
 

𝑇 = 15.66 นิวตันต่อตารางเมตร 
 
5.3 การจัดสร้างเครื่องสับเนื้อวัว 
      5.3.1 การท าโครงสร้างตัวเครื่อง 

  การวัดและตัดเหล็กเพื่อจัดท าโครงสร้าง
ตั ว เครื่ อ งจะ เริ่ มจากวัดขนาดตัด เหล็ก ฉาก 1  นิ้ ว 
หนา 3 มิลลิ เมตร ยาว 600 มิลลิ เมตร 4 เส้นและ 
ท าการตัดท ามุมทั้ง 4 เส้น จากนั้นท าการตัดเหล็กฉาก 
1 นิ้ว หนา 3 มิลลิ เมตร ยาว 600 มิลลิ เมตร  และ 
ท าการตัดมุมทั้งหมด 4 เส้นเพื่อท าโครงล่างและจากนั้น
น าเหล็กที่ตัดนั้นมาเช่ือมโครงแสดงขั้นตอนการประกอบ   
ดังรูปที่ 1 
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ภำพที่ 1 แสดงรูปภำพกำรตัดและวัดเหล็ก 

 
      5.3.2 ขั้นตอนการสร้างโครงเครื่อง 

  การสร้างโครงเครื่อง เริ่มจากการน าเอา 
เ ห ล็ ก ฉ า ก ขน า ด ค ว า ม ย า ว  6 00 มิ ล ลิ เ ม ต ร  กั บ  
ขนาด 600 มิลลิเมตร มาเช่ือมประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม 
จากนั้นน าเอาเหล็กที่ตัดขนาด 800 มิลลิเมตร มาเชื่อมติด
กับมุม เพื่ อสร้ าง เป็น เสาของโครง เครื่ อง  ขั้ นตอน 
การสร้างโครงเครื่องแสดงรายละเอียด  ดังรูปที่ 2 

 
ภำพที่ 2 แสดงภำพกำรเชื่อมเหล็กจัดโครงสร้ำง 

 
       5.3.3 ขั้นตอนการติดตั้งชุดพลูเลห์ 

   ตัวขับประกอบกับโครงเครื่องการติดตั้ ง 
ชุดพลูเล่ห์เริ่มจากการน าเอาลูกพลูเลห์มาสวมเข้ากับเพลา
ขนาด 25.40 มิลลิเมตร ยาว600 มิลลิเมตร ให้อยู่ในขนาด
ด้านซ้ายของเพลา จากนั้นยึดสลักหรือลิ้มให้แน่นแล้ว
น าเอาตลับลูกปืนตุ๊กตามาใส่เข้ากลับเพลาทั้งสองข้างแล้ว
น ามายึดติดกับโครงของเครื่อง ขั้นตอนการติดตั้งชุด
ลูกกลิ้งตัวขับประกอบกับโครงเครื่อง แสดงดังรูปที่ 3 

 
     
        

 
ภำพที่ 3 ขั้นตอนกำรติดต้ังพูลเล่ห์ตัวขับ  

 
       5.3.4 ขั้ น ต อ น ก า ร ใ ส่ พ ลู เ ล่ ห์ ตั ว ต า ม แ ล ะ 
เฟืองดอกจอก 

    การสร้างพลูเลห์ตัวตามและเฟืองดอกจอก
เ ริ่ ม จ า ก ตั ด เ พ ล า ข น า ด  2 5 . 4 0  มิ ล ลิ เ ม ต ร 
ยาว 300 มิลลิเมตร โดยน าเฟืองดอกจอกมาสวมใส่ 
ในอีกด้านหนึ่งของเพลา จากนั้น ยึดสลักหรือลิ้มให้แน่น 
แล้ วน าตลั บลู กปื น ตุ๊ กต ามา ใส่  ส่ วนอี กหนึ่ ง ด้ า น 
ให้น าพลู เลห์ขนาดที่ เ ร าหาโดยการค านวณมาใส่ 
แล้วยึดสลักหรือลิ้มให้แน่น จากนั้นน าตลับลูกปืนตุ๊กตามา
ใส่ แสดงดังรูปที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4 ขั้นตอนกำรติดต้ังเฟืองดอกจิก 
 

5 .3.5 ขั้นตอนการติดตั้งมอเตอร์ 
    การติดตั้งมอเตอร์เริ่มจากการตัดเหล็กฉาก

ความยาวขนาด 600 มิลลิเมตร 4 เส้น เพื่อจะท าเป็นฐาน 
มอเตอร์ จากนั้นน าไปเช่ือมติดกับฐานด้านล่างของเครื่อง
ขั้นตอนการติดตั้งมอเตอร์แสดงดังรูปที่ 5 
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ภำพที่ 5 ขั้นตอนกำรติดต้ังมอเตอร์ 
 
      5 .3.6 การติดตั้งสายพาน 

  การติดตั้งสายพานเริ่มจากใส่สายพานจาก
มอเตอร์ขึ้นมายังพลูเล่ห์ตัวขับเพื่อส่งก าลังไปที่มีดและ 
ที่เขียง แสดงดังรูปที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 6 ขั้นตอนกำรใส่สำยพำน 
 

         5 .3.7 การหุ้มเครื่อง  
     เริ่มจากการตัดแผ่นสแตนเลสแผ่นเรียบตาม

ข น า ด ข อ ง เ ค รื่ อ ง  จ า ก นั้ น น า ส ว่ า น เ จ า ะ รู เ พื่ อ 
ท าการยึดน็อตสกรูหรือรี เวท ขั้นตอนการหุ้มเครื่อง 
แสดงดังรูปที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 7 แสดงภำพกำรปิดแผ่นสแตนเลส 
 
  5 .4  การทดสอบเครื่องในการใช้งาน 
       เ ค รื่ อ ง สั บ เ นื้ อ วั ว  ท า ก า รออกแบบและ 
จัดสร้างและจะท าการทดสอบการใช้งาน โดยการทดสอบ

ผลของเนื้อที่ได้ออกมา และผลของการท างานของเครื่อง
เพื่อดูความสามารถในการสับเนื้อ ขนาดของมอเตอร์ต้น
ก าลังของเครื่องเท่ากับ 1 แรงม้า ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ 
         1 . เริ่มจากการน าเนื้อวัวมา 1 กิโลกรัม แล้วน ามา
ผ่าออกเป็นช้ินๆ ตามขนาดที่ต้องการ เพื่อที่จะน าไปใช้ใน
การสับเนื้อ 
          2. ก่อนท าการทดลองสับเนื้อให้ทดสอบเดิน 
เครื่องสับเนื้อ 4.0 ดูสภาพความพร้อมในการท างาน 
หรือเปล่า 
          3. หลังจากท่ีได้เนื้อเป็นช้ินๆ ตามขนาดที่ต้องการ
แล้ว น าเนื้อขึ้นสู่เครื่องสับเนื้อเพื่อท าการทดลอง 
          4. ท าการจับเวลาเพื่อหาประสิทธิภาพของ 
เครื่องสับเนื้อ 
          5. ป้อนเนื้อขนาดตามที่ก าหนดไว้แล้วคัดแยก
ออกดูตามระยะเวลาที่เราก าหนดไว้ แล้วน าไปใช้งานได้
ตามขนาดความต้องการ 
  5.5 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      ผู้วิจัยในด าเนินการในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
เป็นแบบประ เมินความคิด เห็นของผู้ ช านาญการ 
ซึ่งมีข้ันตอนในการสร้างแบบประเมินดังต่อไปนี้ 
        1. วิ เ ค ร าะห์ ลั กษณะของข้ อมู ลที่ ต้ อ งกา ร   
ขั้นแรกของการสร้างแบบประเมินก็ คือ  ท าการวิเคราะห์
ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการจากการวิจัยได้ก าหนด
โครงสร้างของแบบประเมิน  ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ
ผู้ ช า น า ญ การ ที่ ต อบแบ บปร ะ เ มิ นค ว ามคิ ด เ ห็ น 
ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลแบบประเมินความคิดเห็น 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนด
น้ าหนักคะแนน (Weight) ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

5  หมายถึง    เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4  หมายถึง    เห็นด้วย 
3 หมายถึง     พอใช้  
2  หมายถึง    ไม่แน่ใจ  
1  หมายถึง    ไม่เห็นด้วย   

          ตอนที่  3 เป็นค าถามแบบปลายเปิดส าหรับ
ผู้ ช า น า ญ ก า ร ต อ บ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ   
         2 . ก าหนดรูปแบบของค าถาม  โดยศึกษา 
วิธีการสร้างแบบประเมินจากต าราเอกสารต่างๆ หรือ 
งานวิจัยอื่นที่มีเรื่องการวิจัยคล้ายคลึงกัน  
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         3 . สร้างแบบประเมินฉบับร่ าง  ลงมือเขียน 
แบบประเมินฉบับร่าง ตามโครงสร้างของเนื้อหาของ 
แบบประเมิน และตามหลักในการสร้ างตามหลัก 
ที่ก าหนดไว้   
         4. ให้ผู้เชียวชาญพิจารณาโดย น าแบบประเมินไป
ให้ อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า พิ จ า ร ณ า ดู  ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 
ความเหมาะสมของข้อค าถามแต่ละข้อแล้วน า เอา 
ข้อวิจารณ์เหล่านั้นมาพิจารณาแก้ไขให้เหมาะสม   
         5 . พิมพ์แบบประเมินฉบับจริ ง ท าการพิมพ์ 
แบบประเมินฉบับที่จะใช้จริง หลังจากปรับปรุงแล้ว 
ในการพิมพ์จะต้องค านึงถึงความชัดเจนในการอธิบาย
จุดประสงค์และวิธีการตอบความถูกต้องในเนื้อหาสาระ
และจัดรูปแบบให้เหมาะสม 

5.6 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล   
               ผู้ วิ จั ย รวบรวมข้อมูลที่ ได้ จากแบบประเมิน 

ความคิดเห็นของผู้เ ช่ียวชาญ  มาวิเคราะห์ข้อมูลและ
แนะน าเสนอค่าสถิติต่างๆ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  ( Standard Deviation)  
จุ ด ป ร ะ เ มิ น ที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย  3 . 5 1 - 5 . 0 0  แ ล ะ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่าผู้เช่ียวชาญ 
มีความ เห็นสอดคล้องกัน ในจุดประ เมินที่ ร ะบุ ไ ว้ 
(บุญชม, 2543:60) ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์นี้โดยให้ความหมาย
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในด้านคุณภาพของ
เครื่องมือต้นแบบสามารถน าไปใช้ได้ 
       ใ น ก า ร ห า ค่ า เ ฉ ลี่ ย (Mean) แ ล ะ 
ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  (Standard Deviation)  
สามารถกระท าได้ดังนี้  
         5.6 .1 วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้ช านาญการที่ได้
ท าการประเมินเครื่องมือโดยใช้สูตร     
         

     = 


  

     คือ         ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็น 
∑ x    คือ                 ผลรวมคะแนน

ทั้ ง ห ม ด ข อ ง
ผู้ช านาญการ 

  N            คือ                  จ า น ว น
ผู้ช านาญการ 

              
         5.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เช่ียวชาญที่ได้ท าการ
ประเมินเครื่องมือโดยการวิ เคราะห์ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการ กระจายของ
ระดับความคิดเห็น โดยใช้สูตร 
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  S. D  คือ              ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับความคิดเห็น   
 ∑ x คือ              ผลรวมคะแนนทั้งหมดของผู้ช านาญการ 

 )(
2

x  คือ             ผลรวมคะแนนของผู้ช านาญการยกก าลังสอง 

  N  คือ              จ านวนผู้ช านาญการ 
 
         5.6.3  เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล 
      จ า ก ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่น ามาวิเคราะห์ข้อมูลและ
น าเสนอค่าสถิติต่างๆ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยแบ่งช้ัน 
ความคิดเห็นเป็นคะแนนเฉลี่ย ที่มีค่าต่ าสุดและสุงสุด 

ออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
 
6. ผลกำรวิจัย 
    6.1 ผลการศึกษาของเครื่องสับเนื้อวัว  
         ผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ มี แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ 
สร้างเครื่ องสับเนื้อวัวประกอบด้วยมีดและเขียงไม้
ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย มี แ น วคิ ด ออก แ บ บ ชุ ด ใบ มี ด มี ใ บ มี ด 
จ านวน 2 ใบ โดยการสร้างใบมีดขึ้นมาและมีการจัดเรียง
ใบมีดให้มีระยะห่างตามขนาดของการสับเนื้อวัว 
    6.2 ผลการสร้างเครื่องสับเนื้อวัว 
         ผลการสร้างเครื่องสับเนื้อวัวจ านวน 1 เครื่อง 
หลักการท างานของเครื่องสับเนื้อโดยมีใบมีด 2 ใบ  
การรับก าลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า ส่งก าลัง
จากสายพานขับพูลเลย์ไปยังเพลาให้หมุนส่งก าลังให้ไปยัง
ชุดใบมีดเพื่อท าการสับเนื้อให้ออกมาได้ตามเวลาที่
ต้องการ และใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 
ที่ เป็นตัวจ่ ายกระแสไฟฟ้ าส่ งผ่านเบรกเกอร์แสดง 
เครื่องสับเนื้อวัว ดังรูปภาพที่ 8 

4.51 – 5.00   หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นด้วย 
2.51 – 3.50 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
1.51 – 2.50 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1.00 – 1.50 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ภำพที่ 8  เคร่ืองสับเนื้อวัวที่เสร็จสมบูรณ์ 
  
     6.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสับเนื้อวัว 
          การทดลองประสิทธิภาพของเครื่องสับเนื้อวัว
เปรียบเทียบกับคนสับเนื้อวัวเพื่อให้การการผลิตเนื้อวัว 
ที่ต้องการจากการสับเนื้อวัว  โดยแบ่งการทดลองนี ้
เป็น 5 ครั้ง โดยแต่ละครั้งก าหนดขนาดของน้ าหนักเนื้อวัว
ให้มีขนาด 200 400 600 800 และ 1,000 ตามล าดับ 
ก า ร ทด ล อ ง แ ต่ ล ะ ค รั้ ง ใ ช้ ค ว า ม ห น า ข อ ง เ นื้ อ วั ว 
15 มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละหาค่าเฉลี่ยได้ดังนี ้
 
ตำรำงที ่1  แบบบันทึกผลการทดสอบเครื่องสับเนื้อวัว 
 

กำรทดลอง
ครั้งท่ี 

เวลำ 
(นำที)  

ควำมหนำ
ของเน้ือ 

(มิลลิเมตร)  

น้ ำหนัก 
(กรัม)  

เน้ือท่ีใช้ได ้
(กรัม)  

เ น้ื อ ท่ี ใ ช้
ไม่ได ้

(กรัม)  

ร้อยละ 
เน้ือท่ีใช้ได ้

(ร้อยละ)  

ร้อยละ 
เ น้ือ ท่ี ใช้
ไ ม่ ไ ด้  

(ร้อยละ)  

1 20 15 200 180 20 90 10 

2 25 15 400 374 26 93.5 6.5 

3 29 15 600 570 30 95 5 

4 29 15 800 765 35 96.87 4.37 

5 30 15 1,000 957 43 96 4.4 

รวม      471.37 30.25 

 
หมำยเหตุ เนื้อที่ใช้ได้ คือ เนื้อที่สับออกมาแล้วมีขนาดที่ดี 
เนื้อที่ใช้ไม้ได้ คือ เนื้อที่สับออกมาแล้วตกออกจากเขียง
หรือความไม่ละเอียดของเนื้อวัวท่ีต้องการ 
 
  จากตารางที่  1 การทดลองประสิทธิภาพของ 
เครื่องสับเนื้อวัวใช้คนสับเนื้อวัวเพื่อหาประสิทธิภาพของ
เครื่องสับเนื้อวัวพบว่าการการทดสอบครั้งที่ 1-5 ใช้เวลา 
เวลา 5 นาที ความหนาของเนื้อวัว 15 มิลลิเมตร น้ าหนัก
เนื้อวัว 200 กรัม เนื้อวัวที่ใช้ได้คือ 190 กรัม เนื้อวัวที่ 
ใช้ได้คิดเป็นร้อยละ 95  เนื้อวัวท่ีใช้ไม่ได้ มีขนาด 10 กรัม 
คิดเป็นร้อยละ 5 น้ าหนักเนื้อ 400 กรัม เนื้อวัวที่ใช้ได้คือ 
385 กรัม เนื้อวัวที่ใช้ได้คิดเป็นร้อยละ 96.25  เนื้อวัว 

ที่ใช้ไม่ได้ มีขนาด 15 กรัม คิดเป็นร้อยละ 3.75 น้ าหนัก
เนื้อวัว 600 กรัม เนื้อวัวท่ีใช้ได้คือ 480 กรัม เนื้อวัวท่ีใช้ได้
คิดเป็นร้อยละ 80  เนื้อวัวที่ใช้ไม่ได้ มีขนาด 20 กรัม  
คิดเป็นร้อยละ 3.33 น้ าหนักเนื้อวัว 800 กรัม เนื้อวัวที่
ใช้ได้คือ 775 กรัม เนื้อวัวที่ใช้ได้คิดเป็นร้อยละ 96.87  
เนื้อวัวที่ใช้ไม่ได้ มีขนาด 25 กรัม คิดเป็นร้อยละ 3.12 
น้ าหนักเนื้อวัว 1,000 กรัม เนื้อวัวที่ใช้ได้คือ 960 กรัม  
เนื้อวัวที่ ใ ช้ได้คิด เป็นร้อยละ 96  เนื้อวัวที่ ใ ช้ไม่ ได้   
มีขนาด 40 กรัม คิดเป็นร้อยละ 4 คนสามารถสับเนื้อวัว
เพื่อให้ได้เนื้อละเอียดที่ต้องการได้โดยเฉลี่ย ใช้เวลาใน 
การสับเนื้อ 30 นาที ต่อเนื้อหนึ่งกิโลกรัม โดยที่ได้เนื้อ 
ที่ใช้ได้ร้อยละ 471.37 เนื้อท่ีใช้ไม่ได้ร้อยละ 30.25 
 
 ตำรำงที่ 2  แบบบันทึกผลการทดลองเครื่องสับเนื้อวัว 
 

ก ำ ร
ทดลอง
คร้ังท่ี 

เวลำ 
(นำที)  

ควำมหนำ
ของเนื้อ 

(มิลลิเมตร)  

น้ ำหนัก 
(กรัม)  

เ นื้ อ ท่ี
ใช้ได้ 

(กรัม)  

เนื้ อ ท่ี
ใ ช้
ไม่ได้ 

(กรัม)  

ร้อยละ 
เ นื้ อ ท่ี
ใช้ได้ 

(ร้ อ ย
ละ)  

ร้อยละ 
เนื้อท่ีใช้
ไ ม่ ไ ด้  

(ร้ อ ย
ละ)  

1 5 15 200 190 10 95 5 

2 5 15 400 385 15 96.25 3.75 

3 5 15 600 580 20 96.7 3.33 

4 5 15 800 780 20 97.6 .3 12 

5 5 15 1,000 978 22 97.8 4 

รวม      484.35 19.2 

 
หมำยเหตุ เนื้อที่ใช้ได้ คือ เนื้อที่สับออกมาแล้วมีขนาดที่ดี 
เนื้อที่ใช้ไม้ได้ คือ เนื้อที่สับออกมาแล้วตกออกจากเขียง
หรือความไม่ละเอียดของเนื้อวัวท่ีต้องการ 
 
  จ า ก ต า ร า ง ที่  2  ก า ร ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง 
เครื่องสับเนื้อวัว พบว่า การทดสอบครั้งที่ 1-5 ใช้เวลา 
เวลา 5 นาที ความหนาของเนื้อวัว 15 มิลลิเมตร น้ าหนัก
เนื้อวัว 200 กรัม เนื้อวัวที่ใช้ได้คือ 190 กรัม เนื้อวัวที่ใช้ได้
คิดเป็นร้อยละ 95 เนื้อวัวที่ใช้ไม่ได้ มีขนาด 10 กรัม 
คิดเป็นร้อยละ 5 น้ าหนักเนื้อวัว 400 กรัม เนื้อวัวที่ใช้ได้
คือ 385 กรัม เนื้อวัวท่ีใช้ได้คิดเป็นร้อยละ 96.25  เนื้อวัว
ที่ใช้ไม่ได้ มีขนาด 15 กรัม คิดเป็นร้อยละ 3.75 น้ าหนัก
เนื้อวัว 600 กรัม เนื้อวัวที่ใช้ได้คือ 480 กรัม เนื้อวัวท่ีใช้ได้
คิดเป็นร้อยละ 80 เนื้อวัวที่ใช้ไม่ได้ มีขนาด 20 กรัม 
คิดเป็นร้อยละ 3.33 น้ าหนักเนื้อวัว 800 กรัม เนื้อวัว 
ที่ใช้ได้คือ 775 กรัม เนื้อวัวที่ใช้ได้คิดเป็นร้อยละ 96.87  
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เนื้อวัวที่ใช้ไม่ได้ มีขนาด 25 กรัม คิดเป็นร้อยละ 3.12 
น้ าหนักเนื้อวัว 1,000 กรัม เนื้อวัวที่ใช้ได้คือ 960 กรัม 
เนื้อวั วที่ ใ ช้ได้คิด เป็นร้อยละ 96  เนื้อวัวที่ ใ ช้ ไม่ ได้ 
มีขนาด 40 กรัม คิดเป็นร้อยละ 4 เครื่องสับเนื้อวัว
สามารถสับเนื้อวัวเพื่อให้ได้เนื้อละเอียดที่ต้องการได้ 
โดย เฉลี่ ย  ใ ช้ เ วล า ในการสับ เนื้ อ  5 นาที  ต่ อ เนื้ อ 
หนึ่ ง กิ โ ลกรั ม  โดยที่ ไ ด้ เนื้ อที่ ใ ช้ ได้ ร้ อยละ  464.12  
เนื้อท่ีใช้ไม่ได้ร้อยละ 20.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 เปอร์เซ็นต์ของกำรสับเนื้อวัว 
 

 จากภาพที่ 1  พบว่าการเปลี่ยนน้ าหนักของเนื้อวัว 
แต่ละครั้งเนื้อวัวที่ใช้ได้มีปริมาณน้อยลงเพราะเนื้อวัวเพิ่ม
มากขึ้นท าให้ใบมีดไม่สามารถสับเนื้อวัวได้ละเอียดมาก
เพราะระยะห่างของมีดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จึงท าให้
เนื้อวัวมีปริมาณที่แน่นใช้ได้ไม่มากเนื้อที่สับละเอียดเนื้อที่
สับไม่ละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2 แสดงภำพเนื้อที่ใช้ได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3 แสดงภำพเนื้อที่ใช้ไม่ได้ 
 

     6.4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลด้ านสถานภาพของ
ผู้เชี่ยวชาญ มีรายละเอียดของผลการสอบถามดังนี้ 
          6.4.1  การวิเคราะห์เพศผู้เช่ียวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่4 แสดงเพศของผู้เชี่ยวชำญ 
 

 จากภาพที่ 4 แสดงผลจากการสอบถามเพศของ
ผู้เชี่ยวชาญ คือผู้เชียวชาญเป็นเพศชายทั้งหมด 7 คน 
          6.4.2 การวิเคราะห์อายุของผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่5 แสดงอำยุของผู้เชี่ยวชำญ 
 

 จากภาพที่ 5 ผลจากการสอบถามอายุของ 
ผู้เ ชียวชาญ คือ อายุระหว่าง  20-30 ปี จ านวน 3 คน 
อายุระหว่าง 31-39 ปี จ านวน3คนอายุ ระหว่าง 40-49 ปี 
จ านวน 1 คน, อายุระหว่าง 50 ปีขึ้นไป จ านวน 0 คน 

43%

43%

14%
0%

อำยุ

20-30 31-39
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 6.4.3  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า ขอ ง 
ผู้เชียวชาญ 

 
ภำพที ่6 แสดงวุฒิกำรศึกษำของผู้เชี่ยวชำญ 

 
  จ า ก ภ า พที่  6 ผ ล จ า ก ก า ร ส อบ ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ 
วุฒิการศึ กษาของผู้ เ ช่ี ย วชาญ คื อ  วุฒิ การศึ กษา  
ร ะ ดั บ  ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ขึ้ น ไ ป  จ า น วน  0 ค น ,  
ระดับปริญญาตรีจ านวน 1 คน ระดับประกาศนียบัตร
วิ ช า ชีพ ช้ันสู ง  ป วส  จ า น วน  4 คน , ร ะดั บ  ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช จ านวน 1 คน  มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 จ านวน 1 คน   
  6.4.4 การวิเคราะห์ประสบการณ์การท างาน
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
ภำพที ่7 แสดงประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้เชี่ยวชำญ 
 
  จากภาพที่ 7 ผลการสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์
ก า ร ท า ง า น ข อ ง ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ คื อ ผู้ ช า น า ญ   
การมีประสบการณ์การท างาน 5 – 10 ปี จ านวน 4 คน,  
มีประสบการณ์การท างาน  11 – 15 ปี จ านวน 2 คน ,  
มีประสบการณ์การท างาน 16 – 20 ปี จ านวน 0 คน, และ
มีประสบการณ์การท างาน 20 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน 
 6.5 ผลกา รวิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ลค ว ามคิ ด เห็ นขอ ง
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพ 

      ห ลั ง จ า ก ที่ ผู้ ช า น า ญ ก า ร จ า น ว น  7 ท่ า น  
ท าการประเมินคุณภาพของเครื่อง ผลการประเมิน
คุณภาพจากผู้เ ช่ียวชาญ ในหัวข้อการประเมินต่างๆ 
ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
 6.5.1  ผลการประเมินของผู้ เ ช่ียวชาญการ 
ด้านการสร้างเครื่องมือของเครื่องมือ 
 

 
 

ภำพที่ 7 แสดงควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญกำร 
ด้ำนกำรสร้ำงเคร่ืองมือของเคร่ืองมือ 

 
  จากภาพที่  7 แสดงให้ เ ห็นว่ า ผู้ เ ช่ี ย วชาญการ 
มีความเห็นสอดคล้องกันในด้านคุณภาพของเครื่องมืออยู่
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมี (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.68) 
เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ ออยู่ ในระดับ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย = 4.86 , 4.29 , 4.71 และ 
4.86 ตามล าดับ) 
        6.5.2  ผลการประ เมินของผู้ เ ช่ี ย วชาญการ 
ด้านคุณภาพของเครื่องมือ 
 

 
ภำพที่ 8 ควำมคิดเห็นของผู้ช ำนำญกำร 

ด้ำนคุณภำพของเคร่ืองมือ 
 

 จากภาพที่  8 แสดงให้ เ ห็นว่ า ผู้ เ ช่ี ย วชาญ การ 
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านคุณภาพของเครื่องมือ
อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมี (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.71) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับเห็นด้วย 
อย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย = 4.71 ตามล าดับ) 
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 6.5.3  ผลการประเมินของผู้ เ ช่ียวชาญการ 
ด้านความพึงพอใจการใช้งาน 
 

 
ภำพที่ 9 แสดงควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญกำร 

ด้ำนควำมพึงพอใจกำรใช้งำน 
 

 จากภาพท่ี 9 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันในด้านการใช้งานอยู่ ในระดับเห็นด้วย 
อย่างยิ่ง โดยมี (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.74) เมื่อพิจารณาเป็น
ร า ย ข้ อ พ บ ว่ า ทุ ก ข้ อ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ เ ห็ น ด้ ว ย 
อย่ างยิ่ ง  (ค่ า เฉลี่ ย  = 4.71 , 4.71 , 4.71 และ 4.86
ตามล าดับ) 
         6.5.4  ผลการประเมินของผู้ เ ช่ียวชาญการ 
โ ด ย ร ว ม ต่ อ เ ค รื่ อ ง มื อ ต้ น แ บ บ ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร ว ม ต่ อ 
เครื่องมือต้นแบบ ทั้ง 3 จุดประเมินหลัก 
 

 
 

ภำพที่ 10 แสดงค่ำเฉลี่ยรวมต่อเคร่ืองมือต้นแบบ  
ทั้ง 3 จุดประเมินหลัก 

 
 จากภาพที่  10 แสดงให้ เห็นว่าผู้ เ ช่ียวชาญการ 
มีความเห็นสอดคล้องกันของค่าเฉลี่ยรวมในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง โดยมี (ค่าเฉลี่ย = 4.71 ตามล าดับ) 
 
7. สรุปผลกำรวิจัย  
    การสร้างเครื่องสับเนื้อวัวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและ
หาประสิทธิภาพเครื่องสับเนื้อวัว คณะผู้วิจัยได้ทดลอง
วิเคราะห์และสรุปผล รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การสร้างเครื่องสับเนื้อวัวดังน้ี  

    7 .1 สรุปผลการทดสอบ 
         7.1.1 การสร้างเครื่องสับเนื้อวัว 

     ผู้วิจัยได้ออกแบบสร้างเครื่องสับเนื้อวัวตรง
ตามความจ าเป็นจากผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านลาบ 
ก้อยเนื้อวัว ในอ าเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้วิจัยได้
ส ารวจข้อมูลจากแจกแบบสอบถามความต้องการจาก
ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านลาบ ก้อยเนื้อวัว ท าให้
ทราบความประสงค์หรือความต้องการของผู้ประกอบการ
ให้มีเครื่องสับเนื้อวัวท่ีมีคุณลักษณะทั้ง 3 ด้าน 

7.1.1.1 ความสวยงามคงทน 
7.1.1.2 น้ าหนักขนาดมีความเหมาะสม 
7.1.1.3 วัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสม 
7.1.1.4 รูปร่างลักษณะมีความเหมาะสม 

มีความเห็นสอดคล้องกันในด้านคุณภาพของเครื่องมืออยู่
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมี (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.68) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับเห็นด้วย 
อย่ างยิ่ ง  (ค่ า เฉลี่ ย  = 4.86 , 4.29 , 4.71 และ 4.86
ตามล าดับ) 
         7.1.2 ประสิทธิภาพของเครื่องสับเนื้อวัว 
        7.1.2.1 ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
สอดคล้องกันในด้านคุณภาพของเครื่องมืออยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง โดยมี (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.71) เมื่อพิจารณา
เ ป็ น ร า ย ข้ อ พ บ ว่ า ทุ ก ข้ อ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ เ ห็ น ด้ ว ย 
อย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย = 4.71 ตามล าดับ) 

   7.1.2.2 ก า ร ท ด ล อ ง ก า ร สั บ เ นื้ อ วั ว
เปรียบเทียบโดยคนสับเนื้อวัวและใช้เครื่องสับเนื้อเพื่อให้
ได้ขนาดเนื้อวัวที่ต้องการจ านวน 5 ครั้ง คนสามารถ 
สับเนื้อวัวเพื่อให้ได้ขนาดของเนื้อที่ต้องการได้โดยเฉลี่ย 
1 กิ โ ล ก รั ม ต่ อ  30 น า ที  ก า ร สั บ เ นื้ อ วั ว โ ด ย ใ ช้ 
เครื่องสับเนื้อวัวเพื่อให้ได้ขนาดของเนื้อที่ต้องการได้ 
โ ด ย เ ฉลี่ ย  1 กิ โ ล ก รั ม ต่ อ  5 นาที  จากกา รศึ กษ า
ประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องสับเนื้อวัวเมื่อเทียบ
กับการท างานแล้วพบว่าเครื่องสับเนื้อวัวสามารถสับเนื้อ
โดยลดจาการการสับเนื้อด้วยมือแบบ 1 คน คิดเป็นเวลา 
ที่เร็วกว่ากันอยู่ 5 เท่าโดยที่ได้เนื้อท่ีใช้ได้ร้อยละ 464.12 
         7 .1.3 ความพึงพอใจผู้ใช้เครื่องสับเนื้อวัว 
      ความพึงพอใจของผู้ ใช้เครื่องสับเนื้อวัว 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมี (ค่าเฉลี่ย
รวม = 4.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันในด้านการใช้งานอยู่ ในระดับ 
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เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย = 4.71 , 4.71 , 4.71 และ 
4.86 ตามล าดับ) 

8. อภิปรำยผลกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้ออกแบบสร้างเครื่องสับเนื้อวัวตรงตาม

ความจ าเป็นจากผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านลาบ ก้อย
เนื้อวัว ในอ าเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้วิจัยได้ส ารวจ
ข้ อมู ล จากแจกแบบสอบถามความต้ อ งการจาก
ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านลาบ ก้อยเนื้อวัว ท าให้
ทราบความประสงค์หรือความต้องการของผู้ประกอบการ
ให้มีเครื่องสับเนื้อวัวท่ีมีคุณลักษณะทั้ง 4 ด้าน 

8.1 ความสวยงามคงทน 
8.2 น้ าหนักขนาดมีความเหมาะสม 
8.3 วัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสม 

  8.4 รูปร่างลักษณะมีความเหมาะสม 

9. ข้อเสนอแนะ
9 .1 ควรออกแบบและสร้างเครื่องสับเนื้อให้ครบวงจร

สามารถสับเนื้อได้เสร็จสมบูรณ์ในครั้งเดียว 
    9 .2 ควรพัฒนาเครื่องสับเนื้อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ในการท างานได้เอนกประสงค์ สามารถถอดปรับอุปกรณ์
บางส่วน เพื่อน าไปใช้งานในกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน 
ซึ่งจะสามารถประหยัด ค่าใช้จ่ายเรื่องเครื่องจักรมากข้ึน 

10. เอกสำรอ้ำงอิง
ดารน,ีประโยชน์ของเนื้อวัว ,คู่มือประโยชน์ของเนื้อวัว 
ปิยวรรณ สายอรุณ  ,เครื่องสับหมู,  มหาวิทยาลัย   
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ประสิทธิภาพการทดลองของเครื่องตะบันน ้า
Experimental Performance of a Hydraulic Ram Pump 
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บทคัดย่อ 
 งลนวน จั ยนี้ ล ป็นาล่่่้ ล งแาะหลป่ะ่นทธนภลพ 
ขืงลุ่อ่ืงมะบันน้ ล โุ่ง่่้ลงขืงลุ่อ่ืงมะบันน้ ล
ป่ะาืบด้วยาน้นน้ ลทน้งแาะาน้น่สงน้ ล ท ลจลาลหาิาแ์สน
ขนลดล่้น์สลนศูนยผาาลง 200 ตนาานลตม่ หนล 5 ตนาานลตม่ 
ลป็นฐลนแาะ ลหาิาแ์สนขนลด ล่้น์ส ลนศูนยผ าาล ง  
53 ตนาานลตม่ หนล 3 ตนาานลตม่ ท ลลป็นาน้น  ห้ืงืลาลศ 
ที่ท ลด้วยทสืพีวีซี ขนลด 3 นน้ว ุวลตู่งขืงลฮดน้ ลทลงลข้ล
แาะลฮดน้ ลทลงืืาถูาจ ลาืงลป็นถังลาิบน้ ล ตี 4 ่ะดับ 
ลฮดน้ ลทลงลข้ล ุอื 1 1.5  2 แาะ 2.5 ลตม่ มลตา ลดับ 
ุวลตู่งลฮดน้ ลทลงืืาุงที่ลป็น 8 ลตม่ น้ ลหนัาาดถสวง
วลาผวน้ ลทน้ งตี  3 ขนลด ุอื 100  200 แาะ 300 า่ัต 
มลตา ลดับ ์าาล่ทดาืงพบวสล  ที่ ่ะดับุวลตู่ ง 
ขืงลฮดน้ ลทลงืืา 8 ลตม่ ่ลตล่ถู่บน้ ลด้วยืัม่ล 
าล่ไหาขืงน้ ลที่ทลงืืา 9.13 านม่มสืนลที ด้วย่ะดับ
ุวลตู่งขืงลฮดน้ ลทลงลข้ล 9.6 ลตม่ น้ ลหนัาาดถสวงวลาผว
น้ ลทน้ง ขนลด 033 า่ัต ป่ะ่นทธนภลพขืงลุ่อ่ืงมะบันน้ ล 
ุนดลป็น่้ืยาะ 66.60 

ค้าส้าคัญ : มะบันน้ ล, วลาผวน้ ลทน้ง, วลาผว่สง, ลฮดน้ ล, 
น้ ลหนัาาดถสวงวลาผวน้ ลทน้ง 

Abstract 
 This objective of this study was to conduct 
an experimental analysis to investigate the 
performance of a hydraulic ram pump. The pump 
consisted of a waste valve and a delivery valve 
which made by metal plate 200 millimeters of 
diameter, 5 millimeters of thickness. And valve 
made from metal plate 50 millimeters of 
diameter 3 millimeters of thickness. The air 
chamber which made from PVC pipe in size of 3 
inches. The design supply head and delivery head 
were adjusted to be a collection water tank. The 
height of the water supply tank were four levels 
; 1, 1.5, 2 and 2.5 meters respectively. A constant 
of delivery head is 8 meters and various weights 
of the waste valve are 100, 200 and 300 grams 
respectively. The results revealed that at the 
delivery head 8 meters had a loading the water 
flow rate of 2.10 l/min with the weights of the 
waste valve 300 grams at the corresponding the 
height of the water supply tank 2.5 meters. The 
efficiency of the hydraulic ram pump was 55.53%. 

Keywords : Hydraulic ram pump, Waste valve, 
Delivery valve, Water head, Weights of the waste 
valve 
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1. บทน้า
ลุ่อ่ืงมะบันน้ ล ลป็นลุ่อ่ืงู่บน้ ลชนนดหนึ่งที่่ลตล่ถ

ท ล งลนได้ด้ วยพาั ง งลนขืงมั วตัน ลืงโดยไตส ม้ ืง 
ใช้พาังงลนจลาไฟฟ้ลห่อืจลาลุ่อ่ืงยนมผ แมสจะืลศัย
หาั าา ล ่า่ะแทาขืงน้ ล ใ นทส ืซึ่ ง ถู าท ล ให้ ล าน ด 
าล่ลปาี่ยนแปางืัม่ลาล่ไหาืยสลงฉับพาันท ลใหุ้วลต
ดันลพน่ตขึ้นืยสลง่วดล่ิว หาัาาล่นี้ล่ียาวสลหาัาาล่ 
วืลมื่ผแฮตลตื่ผ (วัช่ะ วงศผปัญโญ แาะุณะ. 2555) 
 วืลมื่ผแฮตลตื่ผ ุอื ป่ลาฎาล่ณผทีุ่วลตดันภลย 
ในทสืตีาล่ ลปาี่ยนแปางืยส ลง่วดล่ิวแาะ่คนแ่ง 
ท ลให้โตลตนมัตขืงาล่ไหาถูาลปาี่ยนแปางาาลยลป็นแ่ง
า่ะแทาบนป่ะมูห่อื์นังทสืซึ่งถ้ลหลาตลาลานนไปาิืลจ
ท ลให้ลานดาล่ล่ียหลยได้ ่ ลห่ับ่ลลหมคที่ท ลให้ลานดวืลมื่ผ
แฮตลตื่ผลานดจลาาล่ลปาี่ยนแปางุวลตล่ิวขืงาล่ไหา
ภลยในทสืแบบฉับพาัน ลชสนาล่ปิดป่ะมูืยสลง่วดล่ิว 
ท ลใหุ้วลตล่ิวในาล่ไหาลานดาล่ลปาี่ยนแปาง ลป็นม้น 
 ลุ่อ่ืงมะบันน้ ลตีโุ่ง่่้ลงที่งสลยแาะชน้น่สวนน้ืย 
ป่ะาืบด้วย ชน้น่สวนลุาอ่ืนที่ 2 ชน้น่สวน ุอื วลาผว่สงน้ ล 
แาะวลาผวน้ ลทน้ง ห้ืงืลาลศแาะมัวล่อืนปั๊ต ่ต่่ถนะ
ขืงลุ่อ่ืงมะบันน้ ลจะขึ้นืยูสาับปัจจัยหาลยป่ะาล่ 
ลชสน ขนลดขืงห้ืงืลาลศ ่ะดับุวลตู่งขืงลฮดน้ ล
ทลงลข้ล  ่ะดับุวลตู่งขืงลฮดน้ ลทลงืืา (Inthachot 
et al. 2015) ขนลดน้ ลหนัาาดถสวงวลาผวน้ ลทน้ ง  (Mbiu 
et al. 2015) 
 ลุ่อ่ืงมะบันน้ ลถึงแต้จะตีป่ะ่นทธนภลพม่ ล แมสข้ืดี 
าิุอื ไตสใช้ไฟฟ้ล ตีชน้น่สวนลุาอ่ืนที่น้ืยท ลให้ไตสม้ืง
บ ล่คง่ัาษลตลา ่ลตล่ถน ลไปใช้าับงลนด้ลนาล่ลาษม่ 
ลชสน ู่บน้ ลลข้ลแปางนลห่อืใช้ในุ่ัวล่อืน จึงลหตละ 
ที่จะน ลตลป่ะยคามผในชนบท ที่หสลงไาาุวลตลจ่นญ 
ห่อืในท้ืงที่ท่ียังไตสตีไฟฟ้ลใช้ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 ่่้ลงลุ่อ่ืงมะบันน้ ล
2.2 หลป่ะ่นทธนภลพขืงลุ่อ่ืงมะบันน้ ล

3. วิธีการด้าเนินการวิจัย
 ลุ่อ่ืงมะบันน้ ล ที่่่้ลงขึ้น ่สวนใหญสท ลจลา

ทสืพีวีซี ดังแ่ดงในภลพท่ี 1 โดยตี่ลยาะลืียดแ่ดงไว้ใน
มล่ลงที่ 1 

ภาพที่ 1 ลักษณะโครงสร้างของเคร่ืองตะบันน ้าที่สร้างขึ น 

ตารางที่ 1   ข้ืตูาจ ลลพละขืงลุ่อ่ืงมะบันน้ ล 

ที่ รายการ ขนาด 
1 ขนลดทสืทลงลข้ล 1 ¼ นน้ว 
2 ขนลดุวลตยลวทสืทลงลข้ล 4 ลตม่ 
3 ขนลดทสืทลงืืา ½ นน้ว 
4 ขนลดวลาผวน้ ลทน้ง 3 นน้ว 
5 ขนลดห้ืงืลาลศ 3 นน้ว 
6 ขนลดุวลตู่งขืงห้ืงืลาลศ 0.5 ลตม่ 

 ่ ลห่ั บาล่ทดาืง ลพอ่ ืหลป่ะ่น ทธน ภ ลพขืง 
ลุ่อ่ืงมะบันน้ ล โดยศึาษลมัวปัจจัย ุอื ่ะดับุวลตู่ง 
ขืงลฮดน้ ลทลงลข้ล 4 ่ะดับ ที่ 1  1.5  2 แาะ 2.5 ลตม่ 
มลตา ลดับ ขนลดน้ ลหนัาาดถสวงวลาผวน้ ลทน้ง 0 ขนลด 
ุอื 133  933 แาะ 033 า่ัต มลตา ลดับ มนดมั้งลุ่อ่ืง
มะบันน้ ลไว้ท่ีภลุวนชลลทุโนโายียลนยนมผ วนทยลาัยลทุนนุ
าลฬ่นนธคผ  ดั งแ่ดงในภลพที่  2 โดยตีา ลดับขั้นมืน 
าล่ทดาืงดังนี้  
 3.1 มนดมั้งลุ่อ่ืงมะบันน้ ล มลต่ลยาะลืียดมล่ลงที่ 1 
มนดมั้งลซินลซื่ผวัดืัม่ลาล่ไหาขืงน้ ลที่ทสืทลงลข้ลหสลง
จลามัวลุ่อ่ืง 2 ลตม่แาะมนดมั้งลซินลซื่ผวัดืัม่ลาล่ไหา
ขืงน้ ลท่ีทสืทลงืืา 
 3.2 ป่ับมั้ ง่ะดับุวลตู่งขืงลฮดน้ ลทลงลข้ลที่ 
1 ลตม่ จลา่ะดับื้ลงืนงขืงมัวลุ่อ่ืงถึง่ะดับ์นวน้ ล 
ในถังลาิบน้ ล โดย่ะดับน้ ลในถังลาิบน้ ลจะถูาุวบุคตใหุ้งที่
่ต่ ลล่ตืโดยาูาาืย 
 3.3 ป่ับมั้ ง่ะดับุวลตู่งขืงลฮดน้ ลทลงืืาที่ 
8 ลตม่ จลา่ะดับื้ลงืนงขืงมัวลุ่อ่ืงมะบันน้ ล 

3.4 มนดมั้งน้ ลหนัาาดถสวงวลาผวน้ ลทน้งขนลด 100 า่ัต 
 3.5 ลปิดวลาผวให้น้ ลจลาถังไหา์สลนทสื่สงน้ ลลข้ลู่สมัว
ล่อืนลุ่อ่ืงมะบันน้ ล ปาสืยให้วลาผวน้ ลทน้งา่ะมค้นมัวลืง 
ให้ท ลงลน 
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 3.6 ลตอ่ืลุ่อ่ืงมะบันน้ ลท ลงลนแา้ว ปาสืยให้ลุ่อ่ืง
ท ลงลนป่ะตลณ 2-5 นลที ลพอ่ืไาสืลาลศืืาจลาทสื 
ให้หตด 
 3.7 ืสลนแาะบันทึาุสลืัม่ลาล่ไหาขืงน้ ลที่ทสืทลงลข้ล
แาะทสืทลงืืา 

3.8 ท ลาล่ทดาืงซ้ ล จ ลนวน 3 ุ่ั้งแา้วหลุสลลฉาี่ย 
 3.9 ท ลาล่ทดาืงาับน้ ลหนัาาดถสวงวลาผวน้ ลทน้ ง 
ที่ลหาอื ุอื 200 แาะ 300 า่ัต มลตา ลดับ โดยตีา ลดับ
าล่ทดาืงลหตอืนาับข้ื 3.5 ถึง ข้ื 3.8 

3.10 ท ลาล่ทดาืงาับ่ะดับุวลตู่งขืงลฮดน้ ล
ทลงลข้ลที่ ลหาอื ุอื 1.5  2 แาะ 2.5 ลตม่ มลตา ลดับ 
โดยตีา ลดับาล่ทดาืงลหตอืนาับข้ื 3.1 ถึง ข้ื 3.9 
 3.11 ุ ลนวณหลป่ะ่นทธนภลพขืงลุ่อ่ืงมะบันน้ ล 
ดัง่ตาล่ ท่ี (1) (Mohammed, 2007) 

 =  
𝑞ℎ

𝑄𝐻
(1) 

ลตอ่ื  q = ืัม่ลาล่ไหาขืงน้ ลทลงืืาป๊ัต 
  h = ุวลตู่งขืงลฮดน้ ลทลงืืาป๊ัต 
  Q = ืัม่ลาล่ไหาขืงน้ ลทลงลข้ลป๊ัต 
  H = ุวลตู่งขืงลฮดน้ ลทลงลข้ลป๊ัต 

ภาพที ่2 ไดอะแกรมของเคร่ืองตะบันน ้า 

4. ผลการวิจัย
์าาล่ทดาืงลุ่อ่ืงมะบันน้ ล ด้วย่ะดับุวลตู่งขืง

ลฮดน้ ลทลงลข้ล 2 ่ะดับ ุอื 1  1.6  9 แาะ 9.6 ลตม่ 
มลตา ลดับ ตีุวลตู่งลฮดน้ ลทลงืืาุงที่  ุอื 8 ลตม่ 
น้ ลหนัาาดถสวงวลาผวน้ ลทน้ ง  0 ขนลด ุอื 133  933 
แาะ 033 า่ัต มลตา ลดับ  

ตารางที่ 2 ์าาล่ทดาืงป่ะ่นทธนภลพขืงลุ่อ่ืง 
มะบันน้ ล 

Hin 
(m) 

น ้าหนกักดถ่วงวาล์วน ้าทิ ง 
(g) 

Qin 
(l/min) 

Qout 
(l/min) 

Eff 
(%) 

100 7.21 0.40 44.38 
1 200 - - - 

300 - - - 
100 9.3 0.80 45.87 

1.5 200 - - - 
300 - - - 
100 - - - 

2 200 - - - 
300 11.05 1.40 50.67 
100 - - - 

2.5 200 - - - 
300 12.1 2.10 55.53 

 จลามล่ลงที่ 2 ลตอ่ืท ลาล่ทดาืงด้วยน้ ลหนัาาดถสวง
วลาผวน้ ลทน้ง ขนลด 200 แาะ 300 า่ัต ที่่ะดับุวลตู่ง
ขืงลฮดน้ ลทลงลข้ล 1 แาะ 1.5 ลตม่ พบวสลลุ่อ่ืงมะบัน
น้ ล ไตส่ลตล่ถ่สงน้ ล ขึ้น ได้  จึ งไตส ได้แ่ดงในมล่ลง 
แาะที่่ะดับุวลตู่งขืงลฮดน้ ลทลงลข้ล 2 แาะ 2.6 ลตม่ 
ด้วยน้ ลหนัาาดถสวงวลาผวน้ ลทน้ง ขนลด 133 แาะ 233 า่ัต 
าิพบวสลลุ่อ่ืงมะบันน้ ลไตส่ลตล่ถ่สงน้ ลข้ึนได้ลชสนาัน 
 จลาลงอ่ืนไขาล่ท ลงลนที่มสลงาันดังแ่ดงในมล่ลงที่ 2 
จะพบวสล ่ะดับุวลตู่งขืงลฮดน้ ลทลงลข้ลตีุวลต่ัตพันธผ
าับุสลืัม่ลาล่ไหาขืงน้ ลทลงืืาขืงลุ่อ่ืงมะบันน้ ล 
โดย่ะดับุวลตู่งขืงลฮดน้ ลทลงลข้ลทีู่่งจะให้ืัม่ลาล่
ไหาขืงน้ ลทลงืืาขืงลุ่อ่ืงมะบันน้ ลู่งด้วย ทีุ่วลตู่ง
ขืงลฮดน้ ลทลงลข้ล 1  1.5  2 แาะ 2.5 ลตม่ จะตีืัม่ล
าล่ไหาขืงน้ ลทลงืืา 0.40  0.80  1.40 แาะ 2.10 านม่
มสืนลที มลตา ลดับ  
 ่ ลห่ั บขนลดน้ ลหนั าาดถส ว งวลาผ วน้ ลทน้ ง จะตี
ุวลต่ัตพันธผาับขนลดุวลตู่งขืงลฮดน้ ลทลงลข้ล 
าาสลวุอืที่่ะดับุวลตู่งขืงลฮดน้ ลทลงลข้ลทีู่่งจะใช้
ขนลดน้ ลหนัาาดถสวงวลาผวน้ ลทน้งทีู่่งด้วยลชสนาัน 
 จลาข้ืตูาในมล่ลงที่ 2 น ลตลลขียนา่ลฟลพอ่ืศึาษล
ุวลต่ัตพันธผ่ะหวสลงืัม่ลาล่ไหาที่ทลงืืา (Qout) 
ืัม่ลาลู่่ญล่ียขืงน้ ลทน้ง (Qw) าับลฮดน้ ลทลงลข้ล (Hin) 
ดังภลพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอตัราการไหลที่ทางออก
(Qout) อัตราการสูญเสียของน ้าทิ ง (Qw)  

กับเฮดน ้าทางเข้า (Hin) 

 จลาภลพที่ 3 จะพบวสลืัม่ลาล่ลพน่ตขึ้นขืงืัม่ล 
าล่ไหาขืงน้ ลที่ทลงืืาตีืัม่ลลพน่ตขึ้นมลต่ะดับุวลต
ู่งขืงลฮดน้ ลทลงลข้ล ในขณะที่ืัม่ลาล่ลพน่ตขึ้นขืงืัม่ล
าล่ไหาขืงน้ ลทน้งจะตีืัม่ลาดางมลต่ะดับุวลตู่ง 
ขืงลฮดน้ ลทลงลข้ล 

5. สรุปผลการวิจัย
ลุ่อ่ืงมะบันน้ ลที่่่้ลงขึ้นนี้่ลตล่ถู่บน้ ลขึ้นไดู้่ง

8 ลตม่ด้วยืัม่ลาล่ไหาขืงน้ ลที่ทลงืืา 2.10 านม่ 
มสืนลที ด้วย่ะดับุวลตู่งขืงลฮดน้ ลทลงลข้ล 2.5 ลตม่ 
น้ ลหนัาาดถสวงวลาผวน้ ลทน้ง ขนลด 333 า่ัต ป่ะ่นทธนภลพ
ขืงลุ่อ่ืงมะบันน้ ล ุนดลป็น่้ืยาะ 66.60  

6. อภิปรายผลการวิจัย
จลา์าาล่ทดาืงพบวสลลตอ่ืลฮดน้ ลทลงลข้ลตีุสลู่งขึ้น 

ืัม่ลาล่ไหาขืงน้ ลที่ทลงืืาาิู่งขึ้นมลตไปด้วย
่ืดุา้ืงาับงลนวนจัยขืงบัญญัมน นนยตวล่ แาะ บ่่ลจนด 
โปฏา่ัมนผ  (9666) ทั้ งนี้ ลนอ่ืงจลาที่ ลฮดน้ ลทลงลข้ล 
ตีุสลู่งขึ้น ืัม่ลาลู่่ญล่ียขืงน้ ลทน้งาดางซึ่ง่สง์า 
ใหุ้สลป่ะป่ะ่นทธนภลพขืงลุ่อ่ืงมะบันน้ ลลพน่ตขึ้นด้วย 

7. ข้อเสนอแนะ
ุว่ได้ตีาล่ศึาษลลพน่ตลมนตในมัวแป่ือ่น  ๆ ลชสน

ขนลดล่้น์สลนศูนยผาาลง ุวลตู่งขืงห้ืงืลาลศ 

แาะ่ะดับุวลตู่งขืงลฮดน้ ลทลงืืา ใน่ะดับมสลง ๆ 
ลพอ่ืศึาษล์าที่ตีมสืป่ะ่นทธนภลพขืงปั๊ต 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 
4 ล้อ โดยผู้วิจัยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
สร้างต้นแบบรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4 ล้อ ต้นก าลัง 
ใช้มอเตอร์ไร้แปรงถ่านขนาด 60V 2500W เป็นแหล่ง
พลังงานและแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตขนาด 66.7V 50A 
เป็นแหล่งพลังงาน  โดยจะทดสอบประสิทธิภาพโดย 
การใช้งานจริงของรถไฟฟ้าเอนกประสงค์ ผลการวิจัย 
พบว่า ระหว่างการทดสอบวิ่งตามสภาพการใช้งานจริง 
โดยใช้ความเร็วที่ความเร็ว 20 กม./ชม. 30 กม./ชม. 
และ 40 กม./ชม. ระยะทางที่วิ่งได้ 59.99 กม. 39.27 กม. 
และ 28.02 กม. ตามล าดับ ในส่วนของค่าชาร์จส าหรับ
บ้านพักอาศัยประเภทที่ 1 (แบบบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 
หน่วยต่อเดือน) คิดค่าไฟ 16.79 บาท (2.3488 บาท 
ต่อหน่วยไฟฟ้า คูณ 7.15 หน่วยต่อการใช้ไฟฟ้า) สามารถ
น าไปต่อยอดใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต 

ค าส าคัญ : รถไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้า, แบตเตอรี ่

Abstract 
  The aim of this study is to build and determine 
the efficiency of a four-wheel multipurpose 
electric vehicle using a 60V 2500W brushless 
motor as the power source and a 66.7V 50 A 
lithium phosphate battery as the power source. 
The performance will be tested by the actual use 
of a multi-purpose electric train. The results 
showed that during a test run according to actual 
usage conditions-as speed of 20 km/h, 30 km/h, 
and 40 km/h, distances of 59.99 km, 39.27 km and 
28.02 km respectively were achieved. In terms of 
charging costs, for a type 1 residential house ( a 
residence that uses no more than 150 unit of 
electricity per mouth, a charge costs 16.79 bath 
(2.3488 bath per electricity unit, multiplied by the 
7.15 units a charge consumes) 

Keywords: Electric vehicle, Electric Motor, 
 battery. 
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1.  บทน า 
การเดินทางด้วยยานพาหนะในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่

จะเป็นรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งส่วนมากใช้น้ ามัน
เช้ือเพลิงทั้งสิ้น แต่การใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลนั้นก่อให้เกิด
ปั ญ ห า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต า ม ม า  จึ ง ต้ อ ง มี ก า ร คิ ด ค้ น 
และพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนเพื่อน ามาใช้แทน
เช้ือเพลิงฟอสซิล (Diouf & Avil, 2018)  คือรถไฟฟ้า 
เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ 
จ า ก อุ ต ส า ห ก ร ร ม ข น ส่ ง  ( Binz & Anadon,2018)  
และส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานสะอาด ลดก๊าซ
ไอเสียจากการท างานของเครื่องยนต์ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดสร้างรถไฟฟ้าอเนกประสงค์  
4 ล้อ ต้นแบบขึ้นมาโดยมุ่งเน้นให้ใช้พลังงานสะอาด 
ในกา รขั บ เ คลื่ อ น  โ ดย ได้ ศึ กษาคว าม เหมาะสม 
ในการใช้ความเร็วต่อระยะทางที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
จากแบตเตอรี่และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.1 เพื่อออกแบบและสร้างรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 
 4 ล้อ 
     2.2 เพื่อศึกษาและทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งาน
รถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4 ล้อ ในภาคขนส่งและความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

3.1 รถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4 ล้อ มีประสิทธิภาพ 
การประหยัดพลังงานสามารถว่ิงได้ระยะทาง 40 กิโลเมตร
ต่อการประจุ ไฟฟ้าหนึ่ งครั้ ง  และไม่ เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม   

3.2 รถไฟฟ้าอเนกประสงค์  4 ล้อ มีความคุ้มค่า 
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ออกแบบและสร้างรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4 ล้อ 

โดยใ ช้มอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาด 60  โ วลต์  2,500 วัตต์  
ขับเคลื่อนโดยแบตเตอร์รี่ 60 โวลต์ 50 แอมป์ 

2. ทดสอบประสิทธิการใช้งานรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 
4 ล้ อ ที่ มี ม อ เ ต อ ร์ ข น า ด  6 0  โ ว ล ต์  2,500 วั ต ต์ 
และขับเคลื่อนโดยแบตเตอร์รี่ขนาด 60 โวลต์ 50 แอมป์ 
เพื่อเก็บขอมูลคาพลังงานที่ใช้ในรถไฟฟาอเนกประสงค์
รวมถึงระยะทางที่สามารถขับขี่ ได้ ตอการประจุไฟฟา  
1 ครั้ง ที่ความเร็ว 20, 30 และ 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
และความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีด า เนินการวิ จัยมีขั้ นตอนในการด า เนินการ 

ตามขั้นตอนดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1  แผงภูมิแสดงขั้นตอนการจัดท ารถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4 
ล้อ  

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

เริ่ม 

ทดลอง 

ออกแบบและสร้างรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4 ล้อ 

ด าเนินการจัดท า 

ปรับปรุง 

ท าการทดสอบ 

และเก็บข้อมลู
c]tgdhv,^] 

วิเคราะห์และสรุปผล 

ได้รถไฟฟ้าอเนกประสงค ์4 ล้อ 
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1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ วัสดุอุปกรณ์
ขนาดรูปร่างรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4 ล้อ 

2.ออกแบบโครงสร้างเพื่อติดตั้งมอเตอร์กับโครงรถไฟฟ้า
อเนกประสงค์ 4 ล้อ  

3. ออกแบบที่วางแหล่งกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ และชุด
มอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4 ล้อ 

4. ท าการประกอบช้ินส่วนต่ างๆ ของรถไฟฟ้า
อเนกประสงค์ 4 ล้อ ดังแสดงในรูปที่ 2 

รูปที่ 2  รถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4 ล้อ 

5. ท าการทดลองรถไฟฟ้าอเนกประสงค์  4 ล้อ
และปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดสอบเก็บข้อมูล 

6. วิ ธี ก า รทดสอ บหา ประ สิ ท ธิ ภ าพ รถ ไ ฟฟ้ า
อเนกประสงค์ 4 ล้อ และเก็บข้อมูลการทดสอบ มีขั้นตอน
ดังนี ้

  การทดสอบขับขี่รถไฟฟ้าต้นแบบอเนกประสงค์  
4 ล้อในทางราบที่ถนนสาธารณะท าการทดสอบที่  
3 ความเร็ว ประกอบด้วยความเร็วที่ 20 km/h, 30 km/h 
แล ะ  40 km/h ใ น ขณ ะ ที่ มี ภ า ร ะ โ ห ลด มา ก ระ ท า 
โดยใช้เครื่องมือวัดดิจิตอลโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์
เซนเซอร์  LCD Hall Coulometer เป็นเครื่องทดสอบ
ประสิทธิภาพ และเก็บข้อมูลน ามาประมวลผลการทดสอบ
ดังแสดงในรูปที่ 3 

รูปที่ 3  ผลการทดสอบใช้งานจริงที่รถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4 ล้อ 

5. ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน

รถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4 ล้อ ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 60 
โวลต์ 2,500 วัตต์ การขับเคลื่อนพลังงานแบตเตอร์รี่ 60 
โวลต์ 50 แอมป์ และความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ดังนี้ 

6 .1 ผลการจัดท ารถไฟฟ้าอเนกประสงค์  4 ล้อ  
ท าให้ ได้รถไฟฟ้าอเนกประสงค์  4 ล้อ มีขนาดกว้าง 
120 ซม. ยาว 250 ซม. สูง 170 ซม. น้ าหนักตัวรถ 
430 กิโลกรัม จ านวน 1 คัน ที่ใช้งานได้จริงไม่ก่อให้เกิด
มลพิษ ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เป็นพลังงานทดแทนในการ
ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4 ล้อ ได้นวัตกรรมใหม่ๆ 
และเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการประหยดั
พลังงาน 

6.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานรถไฟฟ้า
อเนกประสงค์ 4 ล้อ พบว่า การใช้งานจริงบนท้องถนน
สาธารณะที่ความเร็ ว 20 km/h ได้ ระยะทาง เฉลี่ ย 
59.99 km. ที่ความเร็ว 30 km/h ได้ระยะทางเฉลี่ย 
39.27 km.  และที่ความเร็ว 40 km/h ได้ระยะทางเฉลี่ย 
28.02 km. โดยได้ระยะทางเฉลี่ยทั้ง 3 ความเร็วอยู่ที่ 
42.43 km. ดังแสดงในรูปที่ 4 

604



  
 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 

 
รูปที่ 4 ระยะทางจากการทดสอบวิ่งใช้งาน 

 
6.3 การคิดระยะเวลาคืนทุนของการจัดสร้างรถไฟฟ้า

อเนกประสงค์ 4 ล้อ 
จากการเข้าศึกษาข้อมูลถึงอายุการใช้งานของรถไฟฟ้า

อเนกประสงค์ 4 ล้อ พบว่า โดยทั่วไปมีอายุการใช้งาน
ประมาณ 7 ปี ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้คิดค่า
เสื่อมราคาของการจัดสร้างรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4 ล้อ
โดยการคิดค่าเสื่อมราคาดังกล่าว จะเป็นการคิดค่าเสื่อม
ราคาโดยเฉลี่ยมูลค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ให้เป็นค่า
เสื่อมราคาในแต่ละปีเท่า ๆ กัน ตลอดอายุการใช้งาน 
ของสินทรัพย์ถาวรนั้น ๆ ซึ่งค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี 
อยู่ท่ี 4,000 บาท/ปี 
 
 6. สรุปผลการวิจัย  
     จ ากการศึ กษา รถ ไฟฟ้ า อ เนกประสงค์  4  ล้ อ 
ที่ มี ม อ เ ต อ ร์ ไ ฟ ฟ้ า ข น า ด  6 0  โ ว ล ต์  2,500 วั ต ต์   
การขับเคลื่อนพลังงานแบตเตอร์รี่ 60 โวลต์ 50 แอมป์
สามารถใช้งานได้จริงโดยวิ่ งที่ความเร็ว 20 km/h, 
30 km/h และ40 km/h จะได้ระยะทางการ ใช้งาน 
จริงที ่59.99 km, 39.27 kmและ 28.02 km ต่อการชาร์จ
หนึ่งครั้งตามล าดับ ในด้านการคิดค่าอัตราการชาร์จ 
หนึ่งครั้ง อัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1 คือ  

บ้านอยู่อาศัยที่ ใ ช้ไฟฟ้าไม่ เกิน 150 หน่วยต่อเดือน  
เ ริ่ ม ต้ น ที่ ห น่ ว ย ล ะ  2.3488 บ า ท  แ ล ะ เ มื่ อ น า ม า
เปรียบเทียบกับการชาร์จ 1 ครั้ ง อยู่ที่  7.15 หน่วย  
เท่ากับ 16.79 บาท ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง  
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบ พบว่า รถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 
4 ล้อมีประสิทธิภาพในการใช้งานและวิ่งได้ระยะทาง 
ที่ไกลเมื่อใช้ความเร็ว 20 km/h ซึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อเหนก ดัสกรณ์ และคณะ (2563)  แต่ ในด้าน
ค่าใช้จ่ายทางด้านการใช้พลังงานในการชาร์จไฟฟ้าต่อวัน 
มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าในการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

9.1 รถ ไฟฟ้ าอ เนกประส งค์  4  ล้ อ  ที่ ส ร้ า งขึ้ น 
มีประสิทธิภาพในการใช้ที่ดีในเรื่องการใช้งานในสถาน 
ที่เฉพาะ เช่น หน่วยงานราชการ สถานที่ส่วนบุคคล
เนื่องจากได้ระยะทางที่มากเมื่อใช้ความเร็วต่ า 

9.2 รถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4 ล้อ ได้ระยะทางที่มาก
เมื่อใช้ความเร็วต่ าดังนั้นเพื่อให้ได้ระยะทางที่เพิ่มมากขึ้น
ต่อการชาร์จหนึ่งจึงควรน าพลังงานสะอาดจากพลัง
แสงอาทิตย์มาช่วยขับเคลื่อนในขณะเดินทาง 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
อเหนก ดัสกรณ์ และคณะ.  (2563, กรกฎาคม).  ศึกษา

การท างานของรถไฟฟ้าร่วมพลังงานแสงอาทิตย์. 
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 
2, (2), หน้า 29-37. 

Bin, C., & Anadon, L.D.2018. Unrelated   
            diversification in lasts: Emergence of the  
            Chinese solar photovoltaics industry.  
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
Development and Efficiency of a Truck Tail System Checker 
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5  Institute of Vocational education Northern Region 4 

 
บทคัดย่อ 

การวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงค์  เ พื่ อ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ 
สร้างเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
และเพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า
หางพ่วงรถบรรทุก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้จัดการฝ่ายบริการ หัวหน้าช่าง ครูฝึก บริษัท ซุ่นหลี ส าโรง 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ยานยนต์  วิ ทยาลั ยเทคนิคอุ ทั ยธานี  จ านวน 5 คน 
เป็นผู้ เ ช่ียวชาญประเมินคุณภาพเครื่องมือตรวจสอบ 
ระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ
ช้ินงาน และเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทกุ 
สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก  โดยเปรียบเทียบกับ
การตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก โดยใช้หัวลากต่อ
พ่วงกับหางพ่วงรถบรรทุก ผลการวิจัย พบว่า 1)  คุณภาพของ
ช้ินงาน ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่า การประเมินคุณภาพของ
เครื่ องมื อตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่ วงรถบรรทุก 
มี ความเหมาะสมระดั บ มากที่ สุ ด 2)  การทดสอบ 
หาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วง
รถบรรทุก พบว่าเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วง
รถบรรทุ กใช้ เวลาเฉลี่ ยน้ อยกว่ าหั วลากรถบรรทุ ก  
เฉลี่ย 53.66 วินาที สามารถน าไปใช้ในงานตรวจจริงและ
สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, การหาประสิทธิภาพ, การประเมิน, 
เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
 
 

Abstract 
The objectives of this research were to: design 

and develop truck trail electrical system and find 
out the efficiency of truck trail electrical system. 
The sample consisted of the service manager, chief 
technician, trainee of Sun Lee Samrong Company 
Limited (Headquarters) and 5 Lecturers of 
Automotive Technology at Uthai Thani Technical 
College who are experts in quality assessment of 
truck trailer electrical inspection equipment by 
using the quality assessment form of the 
workpiece and the inspection tool for the truck 
trailer electrical system. The data were analyzed 
by mean and standard deviation. 

The result of the study were as follows: 1) The 
quality of the work piece including three aspects, 
it was found that the quality assessment of the 
truck trail electrical system is the most 
appropriate level and 2) The efficiency testing of 
the truck trailer electrical system was found that 
truck trailer electrical inspection tools took 53.66 
seconds less time than truck trailers. 
 
Keywords : Development, Efficiency, Evaluation, 
Check the Truck Tail System 
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1. บทน า 
ปัจจุบันรถบรรทุกมีใช้กันอย่างแพร่หลาย รถบรรทุก 

มีความจ าเป็น และมีความส าคัญต่อระบบการขนส่งทางบก
เป็ นอย่ า งมาก  รถบรรทุ กจึ ง มี ก า ร ใ ช้ ง านทุ กวั น 
ดังนั้นรถบรรทุกจะต้องมีความสมบูรณ์ และพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา ระบบไฟฟ้าต่างๆ ของรถบรรทุกมีความส าคัญ 
เป็นอย่างมาก เพราะสัญญาณไฟฟ้าจะเป็นการส่งสัญญาณ
แจ้งให้ยานพานะที่ร่วมทางทราบถึงการขับขี่  ดังนั้นจึง 
มีความจ าเป็นอย่างมากในการบ ารุงรักษา และตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าของรถบรรทุกให้มีความพร้อมใช้งานเสมอ [1] 

การบ ารุงรักษา และตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถบรรทุก 
จะต้องท าการตรวจสอบทุกครั้งก่อนใช้งานรถบรรทุก 
หัวลาก และห่างพ่วง  เมื่ อพบจุดบกพร่ องจะต้อง
ด าเนินการแก้ไข หรือเปลี่ยนอะไหล่ที่ เสียหายก่อน 
ใช้งานรถทุกครั้ ง  เ ช่น หลอดไฟเบรก หลอดไฟหรี่  
หลอดไฟเลี้ยว หลอดไฟหน้า หลอดไฟถอย โคมไฟ 
หน้า โคมไฟท้าย โคมไฟด้านข้างรถบรรทุก โคมไฟหัวเก๋ง 
เป็นต้น รถบรรทุกที่ เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ 
ศูนย์บริการจะต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วง
รถบรรทุกทุกครั้ ง  โดยลูกค้าจะต้องจอดรถบรรทุก 
ไว้ในศูนย์บริการเพื่อด าเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
หางพ่วงรถบรรทุก ตามกระบวนการด าเนินการของ
ศูนย์บริการ ซึ่งท าให้ลูกค้าเสียเวลาในการใช้งานรถบรรทุก 
เพราะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าห่างพ่วงรถบรรทุก 
จะต้องใช้วิธีการต่อพ่วงกับหัวลากเพราะระบบควบคุม
สัญญาณไฟฟ้าต่างๆ ของห่างพ่วงรถบรรทุกทั้งหมดอยู่ 
ที่หัวลาก ดังนั้นในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าต่างๆ 
ขอ งห า งพ่ ว ง ร ถ บ ร ร ทุ ก  จ า เ ป็ น ที่ จ ะ ต้ อ ง ร อ ใ ห้ 
การตรวจซ่อมและบริการหัวลากให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะ
สามารถตรวจสอบระบบต่างๆ ของหางพ่วงรถบรรทุกได้ 
[2] 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ออกแบบ
และสร้าง เครื่ องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วง
รถบรรทุก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ 
ซ่อม และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
2.2 เพื่ อหาประสิ ทธิ ภาพเครื่ อ งมื อตรวบสอบ 

ระบบไฟฟ้าห่างพ่วงรถบรรทุก 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
หางพ่วงรถบรรทุก 

ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพเครื่องมือตรวจสอบ 
ระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก อยู่ในระดับมาก  
 
 
 
 

 
 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก ผู้วิจัยได้ด าเนินการ 
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 4.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ รองผู้จัดการ
แผนกบริการ หัวหน้าช่าง รองหัวหน้าช่าง บริษัท ซุ่นหลี 
ส า โรง จ ากัด (ส านักงานใหญ่ )  และอาจารย์สาขา 
วิชาเทคโนโลยียานยนต์ อาจารย์แผนกวิชาเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่มีประสบการณ์ด้านการสอน 
ไม่น้อยกว่า 5 ป ี

4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดเป็น
กลุ่มเป้าหมาย คือ รองผู้จัดการแผนกบริการ หัวหน้าช่าง 
รองหัวหน้าช่าง บริษัท ซุ่นหลี ส าโรง จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ อาจารย์แผนก
วิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่มีประสบการณ์
ด้านการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง
ตามคุณสมบัติที่ก าหนด จ านวนรวมกัน 5 คน 

 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
เครื่องมือตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าหางพ่วง

รถบรรทุก 

ตัวแปรตาม 
ประสิทธิภาพเครื่องมือ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหาง
พ่วงรถบรรทุก 
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 4.2 สร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพขั้นตอนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
เคร่ืองมือ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 

 
4.2.1 ส ารวจปัญหาที่ตรงกับความต้องการร่วมกับ

สถานศึกษา สถานประกอบการ ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ 
ท าการส ารวจความต้องการร่วมกับสถานศึกษา และ 
สถานประกอบการ โดยส ารวจด้ วยตนเอง พบว่า  
สถานประกอบการ ยังไม่มีเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า
หางพ่วงรถบรรทุก เพื่อใช้ในการบริการงานตรวจเช็ค
สัญญาณไฟ จากข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนนี้จะใช้เป็นข้อมูล 
ในการพิจารณาออกแบบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการพัฒนา
และหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
หางพ่วงรถบรรทุก ต่อไป 

4.2.2 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าหางพว่งรถบรรทุก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ภาพเคร่ืองมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วง
รถบรรทุก 

 

  4.2.2.1 โครงสร้างเครื่องมือตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าหางพ่วง ใช้ตู้คอนโทรล พีวีซี กันน้ า ขนาดกว้าง    
28 เซนติเมตร  ยาว 38 เซนติเมตร  สูง 15 เซนติเมตร 
  4.2.2.2 แผงควบคุมการท างานเครื่องมือ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าห่างพ่วงรถบรรทุก ประกอบด้วย 
สวิตช์เปิด-ปิด สวิตช์ควบคุมระบบไฟฟ้า หลอดแสดงผล
การท างาน จอแสดงผลแรงดันไฟฟ้า  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ภาพแผงควบคุมการท างานเคร่ืองมือ 
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 

 
  4.2.2.3 แบตเตอรี่แหล่งจ่ายไฟฟ้า แบตเตอรี่
แห้งลิเธียมฟอสเฟต แรงดัน 24 V กระแส 15 Ah  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ภาพแบตเตอร่ีแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
 
  4.2.2.4 จุดต่อพ่วงเครื่องมือตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ภาพจุดต่อพ่วงเคร่ืองมือตรวจสอบ 
ระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
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4.2.3 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ เครื่องมือตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก ที่ออกแบบขึ้นแล้ว 
น ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 

4.2.4 ทดลองการท างานเครื่องมือตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก เพื่ อทดสอบการท างาน 
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

4.2.5 สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 

4.2.6 การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 ภาพรายละเอียดเคร่ืองมือตรวจสอบ 

ระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
 
 4.2.6.1 น าปลั๊กสายต่อห่างพ่วงต่อเข้าจุดต่อ
พ่วงเครื่องมือตรวจสอบ หมายเลข 1  
 4.2.6.2 เ ปิ ด ส วิ ต ช์ เ ค รื่ อ งมื อต ร วจ สอบ 
หมายเลข 2 ในต าแหน่งเปิด เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้า
หางพ่วงรถบรรทุก 
 4.2.6.3 เปิดสวิตช์ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
หางพ่วง หมายเลข 3 แต่ละระบบ เช่น ไฟหรี่ ไฟเบรก  
ไฟถอยหลัง ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา และไฟฉุกเฉิน  
 4.2.6.4 ดูผลการท างานของระบบไฟฟ้าห่าง
พ่วงรถบรรทุก แต่ละระบบจากหลอดไฟแสดงผล 
หมายเลข 4 
 4.2.6.5 เปิดสวิตช์ลีเลย์ไฟเลี้ยว หมายเลข 5 
เพื่อตรวจสอบระบบไฟเลี้ยว และไฟฉุกเฉิน 
 4.2.6.6 ดูระดับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่
แหล่งจ่าย ท่ีจอแสดงผล หมายเลข 6 

4.2.7 วิเคราะห์ข้อมูล 
4.2.8 สรุปและรายงานผล 

 4.3 ประเมินเครื่องมือในการวิจัย 

 ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุกผู้ วิ จัย ได้
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 ภาพขั้นตอนการประเมนิประสิทธภิาพเคร่ืองมือ 

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
 
 4.4 เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการด า เนิ นการวิ จั ยนี้  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ด า เนินการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ เ ช่ียวชาญที่ประเมินและ 
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 4.5 วิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุกผู้ วิ จัย ได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 วิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  สถิติที่ ใ ช้ ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
 แบ่งช้ันความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

    4.51-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
    3.51-4.50 หมายถึง มาก 
    2.51–3.50 หมายถึง ปานกลาง 
    1.51-2.50 หมายถึง น้อย 
    1.00-1.50 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

 หาค่าคะแนนเฉลี่ย 

x̅ = 
∑x

N
 

 
เมื่อ x̅    = คะแนนเฉลี่ย 

∑x  = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
N    = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

1 

2 

5 3 

4 

6 
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 หาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D.   =     √
∑(X−X̅)

2

n−1
 

 เมื่อ S.D.   = ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 ∑x  = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

x̅      = คะแนนเฉลี่ย 
n       = จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

5. ผลการวิจัย 
 การวิจั ยการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
มีวัตถุประสงค์  เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
ต ร ว จสอบระ บบ ไฟฟ้ าห า งพ่ ว ง ร ถบร รทุ ก  แล ะ 
เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวบสอบระบบไฟฟ้า 
หางพ่วงรถบรรทุก ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ข อ ง ช้ิ น ง า น โ ด ย ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ  จ า น ว น  5  ท่ า น 
ท าการประเมินคุณภาพ 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ 
ด้านโครงสร้างและระบบการท างาน และด้านคุณค่าของ
ช้ินงาน และท าการทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก ได้ผลการวิจัย 
ดงันี ้
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของ 
               เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
      หางพ่วงรถบรรทุก 
 

รายการที่ประเมิน x̅ S.D. ความหมาย 
1. ความเหมาะสมด้าน 
การออกแบบ 

4.50 0.50 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมด้าน 
โครงสร้างและระบบ 
การท างาน 

4.65 0.39 มากที่สุด 

3. ด้านคุณค่าของช้ินงาน 4.60 0.52 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.58 0.47 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพภาพของเครื่องมือ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุกภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 
มีความเหมาะสมระดับ มากที่สุด (x̅ = 4.58, S.D. = 0.47) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมด้านโครงสร้าง

และระบบการท างาน มีความเหมาะสมระดับ มากที่สุด  
( x̅  =  4.65, S.D. = 0.39) ด้ า น คุ ณ ค่ า ข อ ง ช้ิ น ง า น  
มีความเหมาะสมระดับ มากท่ีสุด (x̅ = 4.60, S.D. = 0.52) 
และความเหมาะสมด้านการออกแบบ มีความเหมาะสมระดับ 
มากที่สุด (x̅ = 4.50, S.D. = 0.50) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2  แสดงการทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

   ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
 

คร้ังท่ี 
หัวลาก

รถบรรทุก 
(วินาที) 

เคร่ืองมือ
ตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้าหาง
พ่วงรถบรรทุก

(วินาที) 

เปรียบเทียบ
ระยะเวลาใน
การตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า 
(วินาที) 

1 150 98 52 
2 155 95 60 
3 149 100 49 

เฉลี่ย 151.33 97.67 53.66 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า ห่ า งพ่ ว ง ร ถบ ร ร ทุ ก  
โดยวิธีการใช้หัวลากรถบรรทุกต่อพ่วงกับหางพ่วง
รถบรรทุก และการทดสอบหาประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า
ห่างพ่วงรถบรรทุก โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า
หางพ่วงรถบรรทุกที่สร้างขึ้น  พบว่า การตรวจสอบ 
ระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก แบบใช้หัวลากรถบรรทุก 
ครั้งที่ 1 ระยะเวลาในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วง
รถบรรทุก 150 วินาที การตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วง
รถบรรทุก แบบเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วง
รถบรรทุก ครั้งที่ 1 ระยะเวลาในการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 98 วินาที การตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก  แบบใช้หัวลากรถบรรทุก  
ครั้งที่ 2 ระยะเวลาในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วง
รถบรรทุก 155 วินาที การตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วง
รถบรรทุก แบบเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วง
รถบรรทุก ครั้งที่ 2 ระยะเวลาในการตรวจไฟฟ้าหางพ่วง
รถบรรทุก 95 วินาที การตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วง
รถบรรทุก แบบใช้หัวลากรถบรรทุก ครั้งท่ี 3 ระยะเวลาใน
การตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 149 วินาที 
การตรวจสอบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก แบบเครื่องมือ
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ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก ครั้ งที่  3 
ระยะเวลาในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
100 วินาที การตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
แบบใช้หัวลากรถบรรทุก  
 สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหัวลาก
รถบรรทุก และเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วง
รถบรรทุก ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก  
แบบใช้หัวลากรถบรรทุกใช้เวลาเฉลี่ย 151.33 วินาที 
เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุกใช้เวลา
เฉลี่ย 97.67 วินาที เครื่องมือสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วง
รถบรรทุกใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าตรวจสอบระบบไฟฟ้าหาง
พ่วงรถบรรทุก แบบใช้หัวลากรถบรรทุก 53.66 วินาที 
 
6. สรุปผลการวิจัย  
 ผลการด าเนินงานการวิจัยเครื่องมือตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก ผู้จัดท าได้ด าเนินการทดสอบ     
2 ลักษณะ คือ การประเมินคุณภาพของช้ินงาน และ 
การทดสอบหาประสิทธิภาพของช้ินงานสรุปผลได้ ดังนี้ 
 6.1 การประเมินคุณภาพของช้ินงาน 
  การประเมินคุณภาพของเครื่องมือตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน     
5 คน มคีุณภาพเหมาะสมในการใช้งานมากที่สุด  
 6.2 การทดสอบหาประสิทธิภาพ 

การทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบ 
ระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก  โดยเปรียบเทียบกับ 
การตรวจสอบระบบไฟฟ้าห่างพ่วงรถบรรทุก โดยใช้หัวลากต่อ
พ่วงกับหางพ่วงรถบรรทุก พบว่า เครื่องมือตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้ าหางพ่ วงรถบรรทุ กที่ ส ร้ า งขึ้ น ใ ช้ ระยะ เวลา 
ในกา รต ร วจสอบระบบ ไฟฟ้ าห า งพ่ ว งน้ อ ยกว่ า 
และมีความสะดวกในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ดีกว่า 
การใช้หัวลากรถบรรทุกตรวจสอบระบบไฟฟ้า     
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 คุณภาพของเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วง
ร ถ บ ร ร ทุ ก  ต า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ  
ด้ า นกา รออกแบบ  มี ค ว าม เหมาะสมระดั บม าก 
ด้านโครงสร้างและระบบการท างาน มีความเหมาะสม
ร ะ ดั บ  ม า ก ที่ สุ ด  แ ล ะ ด้ า น คุ ณ ค่ า ข อ ง ช้ิ น ง า น 
มีความเหมาะสมระดับ มากที่สุด สรุปภาพรวมคุณภาพ
ของเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
มีความเหมาะสมระดับ มากที่สุด  และประสิทธิภาพ

เครื่ องมื อตรวจสอบระบบไฟฟ้ าหางพ่ วงรถบรรทุก 
มีความสะดวกในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
และใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าห่างพ่วง
รถบรรทุก น้อยกว่าการตรวจสอบระบบไฟฟ้าห่างพ่วง
รถบรรทุก โดยการใช้หัวลากรถบรรทุกตรวจสอบ  
  
8. ข้อเสนอแนะ  
 8.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  8.1.1 ควรท าช้ินงานให้เล็กกว่านี้ เพื่อให้สะดวก
ต่อการใช้งาน 
  8.1.2 เพิ่มรีโมทคอนโทรล 
  8.1.3 ค ว ร ท า ร ถ เ ข็ น ช้ิ น ง า น แ บ บ ใ ช้ ล้ อ 
ในการเคลื่อนที่ 
 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาและประสิทธิภาพ
เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
แบบรีโมทคอนโทรล 
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ 
Development and Efficiency of a Tool for Relay Checking  

 
ทรงพล เริงเกษตรกิจ1* ฒนิจ ด้วงอ่่า2 ชัยพร คล้ายกมล3 กวีศักดิ์ แป้นขาว4 อ้อมใจ ทองยศ5 

Songpon Roengkasetkit1* Tanit Duang-um2 Chaiyaphon Khlaikamon3 Kaweesak Pankhao4 Aomjai Thongyos5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  

*1 2 3 4 5 Department of Automotive Technology, Uthai Thani Technical college, Institute of Vocational 
Education: Northern Region 4 

 
บทคัดย่อ  
 ก า ร วิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ พั ฒ น า แ ล ะ 
หาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ กลุ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าช่าง 
ค รู ฝึ ก  บ ริ ษั ท  โ ต โ ย ต้ า อุ ทั ย ธ า นี  จ่ า กั ด 
(สาขาส่านักงานใหญ่) และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี
ย านยนต์  ( ต่ อ เ นื่ อ ง )  วิ ท ย าลั ย เ ทคนิ คอุ ทั ย ธ า นี 
จ่านวน 5 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
ตามคุณสมบัติที่ก่าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบประเมินคุณภาพช้ินงาน และเครื่องมือ
ตรวจสอบรีเลย์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า  
1) คุณภาพของช้ินงาน ภาพรวมทั้ง 3  ด้าน พบว่า  
การประเมินคุณภาพของเครื่องมือตรวจสอบรี เลย์   
มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด  2)   การทดสอบ 
หาประสิทธิภาพเครื่ องมื อตรวจสอบรี เลย์  พบว่ า 
ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 4.67 วินาที เครื่องมือตรวจสอบรีเลย์
ใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าการตรวจสอบแบบปกติเวลาเฉลี่ย 
19.33 วินาที สามารถน่าไปใช้ในงานตรวจจริงและสามารถ
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ 
 
ค า ส า คัญ  :  ก า ร พัฒน า , ก า ร ห า ปร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ,  
เครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ 
 
Abstract 

 The  purposes  of  this  research  were  to: 
develop  and  efficiency the evaluation  of  Tool  
for  Relay  checking.  The sample consisted of 
service  manager, chief  technician, trainee  of  
Toyota Uthai Thani Company Limited 
(Headquarters)  and  5 lecturers  in  Automotive  
technology (continuous) Uthai Thani Technical  

College. They were selected by purposive  
sampling. The research instruments were 1) the 
quality assessment form and 2) the evaluation  of  
tool for Relay  checking.  The data were analyzed 
by mean and standard deviation. 

The  results  of  this  research  revealed  that  
1)  the  quality  of  the  workpiece including 3  
aspects  showed  that  the  evaluation  of tool for 
Relay  checking  is  the most  appropriate  level.  
and 2)  testing  for  the  evaluation  of  tool  for 
Relay  checking  found that  the  average  duration   
of 4.67  seconds. It was  found  that  Relay  
checking  tool  used  an average  of  19.33  
seconds  less  than  a normal  check. 
 
Keyword : Development, Efficiency, Evaluation, 
tools, Tool for Relay Checking 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันรถยนต์ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความส่าคัญต่อ 
การด่ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้ 
มีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการเดินทาง 
ท่ า ใ ห้ ชี วิ ต ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ 
ความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งรถยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม  ( ค ง ชลั ช   เ ทศ ะ แ พทย์ , 2 5 5 7 ) 
ซึ่งมีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ดังนั้นจึงไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการซ่อมบ่ารุ ง ได้  จึ งต้องให้ความส่าคัญ 
ในการซ่อมบ่ารุงรักษารถยนต์  
 การใช้ยานพาหนะกันอยู่ประจ่าทุกวันจ่าเป็นต้องมี
การดูแล บ่ารุ งรักษา ซ่อมแซมจุดที่ ช่ ารุดเสียหาย  
โดยเป็นการตรวจสอบตามระยะทางและเวลา หรือปัญหา
ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ เป็นระบบที่มี
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ความส่าคัญของรถยนต์ ซึ่งจะมีกล่องควบคุมระบบไฟฟ้า
ในรถยนต์จะประกอบไปด้วย  สายไฟ ฟิวส์  รี เลย์   
ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือรีเลย์เสีย การวิเคราะห์ตรวจสอบ
รีเลย์นั้น ต้องใช้ช่างที่มีความช่านาญ ใช้เครื่องมือ ขั้นตอน 
และเวลา ในการตรวจสอบ ปัญหาดังกล่าวจ่าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีสิ่งอ่านวยความสะดวกเพื่อช่วยให้การท่างานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ลดขั้นตอนและเวลาในการท่างาน 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจการพัฒนา
และหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบรี เลย์ขึ้น
เพื่อที่จะอ่านวยความสะดวกในการท่างานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ  มี ค วามสะดวกรวด เ ร็ วและยั ง มี 
ความปลอดภัยมากขึ้น   
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาคุณภาพของเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ 
 2.2 เ พื่ อ ท ด ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ค รื่ อ ง มื อ 
ตรวจสอบรีเลย์ 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ เครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ 

ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพและประสิทธิภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบรีเลย์  

 

 
 
 
  
 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบ
รีเลย์ ผู้วิจัยได้ด่าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 4.1 ก่าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 4.1.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คือ ผู้จัดการ 
ฝ่าย หัวหน้าช่าง ครูฝึก บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี จ่ากัด 
(สาขาส่านักงานใหญ่) และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี
ยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่มีประสบการณ์ 
ด้านการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี 

4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยก่าหนด 
เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าช่าง ครูฝึก 
บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี จ่ากัด (สาขาส่านักงานใหญ่)  
แ ล ะ อ า จ า ร ย์ ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ย า น ย น ต์   

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่มีประสบการณ์ด้านการสอน 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติ
ที่ก่าหนด จ่านวนรวมกัน 5 คน 
 4.2 การสร้างเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์  มีขั้นตอน 
การสร้ า ง เ ค รื่ อ งมื อ  โ ด ยมี ร ายละ เ อี ยดดั งแสด ง 
ตามภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ขั้นตอนการออกแบบและ 
สร้างเคร่ืองมือตรวจสอบรีเลย์ 

 
  4. 2. 1  ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ 
การสร้างเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์  จากหนังสือ ต่ารา 
อาจารย์ ครูฝึกในสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ 
  4.2. 2  ออกแบบเครื่ องมื อตรวจสอบรี เ ลย์ 
โดยออกแบบด้านโครงสร้าง แล้วจึงปรึกษาอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
  4.2.3 ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงและ
แก้ไข ตามค่าแนะน่า 
  4.2.4 สร้างเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ ตามแบบ 
ที่ก่าหนดและทดลองการใช้งานของเครื่อง โดยมีขนาด
และวิธีการดังนี้ 
   4.2.4.1 ขนาดภายนอกมีขนาด ความกว้าง 
19.5 เซนติเมตร ความยาว 28 เซนติเมตร และ ความสูง 
11 เซนติเมตร 
   4.2.4.2 ชนิดรีเลย์ที่ใช้ทดสอบ รีเลย์ 4 ขา 
และ รีเลย์ 5 ขา แรงดันไฟฟ้า 12 โวล์ ชนิดละ 2 ขนาด 

จบ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ปรับปรุง 

เครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ 

 

ผ่าน 

สร้างเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ 

ไม่ผ่าน 
ปรับปรุง 

ออกแบบเครื่องมือตรวจสอบรีเลย ์

 
ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 

ตัวแปรต้น 
เครื่องมือตรวจสอบ

รีเลย์ 

ตัวแปรตาม 
- คุณภาพเครื่องมือ

ตรวจสอบรีเลย ์
- ประสิทธิภาพเครื่องมือ

ตรวจสอบรีเลย ์
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4 .2.4.3 ใ ช้ แ บ ต เ ต อ รี่ ข น า ด ค ว า ม จุ  
12,000 mAh แรงดันไฟฟ้า 12 โวล์ 

4.2.4.4 วิธีการตรวจสอบรีเลย์ เปิดสวิตช์
เครื่องมือตรวจสอบรีเลย์เพื่อให้ไฟเข้าระบบ จากนั้น 
เ ปิ ด สวิ ต ช์ ตร วจสอบ ชุดขดลวด  85 และ  ขั้ ว  86 
เพื่อตรวจสอบความผิดปกติขดลวด เปิดสวิตช์หน้า 
คอนแทคตรวจขั้ ว  30 และ ขั้ ว  87 เพื่ อตรวจสอบ 
ความผิดปกติของชุดหน้าคอนแทค ถ้ามีความสว่างเกิดขึ้น
ที่สวิตช์ตรวจสอบแสดงว่ารี เลย์ปกติ  มีไฟผ่านไปยัง 
ชุดขั้วไฟฟ้า 

ภาพที ่2 ส่วนประกอบเคร่ืองมือตรวจสอบรีเลย์ 

 4.2.5 น่าเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ที่สร้างขึ้น 
ใหป้ระเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีวิธีการสร้างแบบ
ประเมินคุณภาพและการด่าเนินการประเมินคุณภาพ ดังนี ้

    4.2.4.1 น่าร่างแบบประเมินคุณภาพ 
ที่สร้างขึ้น โดยเป็นแบบประเมินคุณภาพมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อหาค่าเฉลี่ย( x ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อน่าไปวิเคราะห์
ผลทางสถิติ จากนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของแบบประเมินคุณภาพ และปรับปรุง
แก้ไขตามค่าแนะน่าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

4.2.4.2 ได้แบบประเมินคุณภาพ 
    4.2.4.3 เชิญผู้ เ ช่ียวชาญเพื่อประเมิน

คุณภาพเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ จากแบบประเมิน

คุณภาพ จ่านวน 5 คน ผู้เช่ียวชาญได้รับการแต่งตั้งจาก
แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

     4.2.4.4 ผู้ เ ช่ียวชาญประเมินคุณภาพ 
จากแบบประเมินคุณภาพท่ีสร้างขึ้น  

       4.2.4.5 รวบรวมผลและวิเคราะห์ผลข้อมลู 
โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพ 
ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล มี ดั ง นี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

แบ่งช้ันความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง มาก 
 2.51–3.50 หมายถึง ปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายถึง น้อย 
 1.00-1.50 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

การหาค่าเฉลี่ย 
x

x = 
N


เมื่อ x = คะแนนเฉลี่ย 
X   = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด

N    = จ่านวนผู้เชี่ยวชาญ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D.   = 
2(X - X)

n - 1


เมื่อ S.D.   = ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
X = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด

x      = คะแนนเฉลี่ย 
n       = จ่านวนข้อมูลทั้งหมด 

4.2.4.6 ปรับปรุงแก้ไขตามค่าแนะน่า 
เพื่อน่าไปปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพ 

4.2.5 ไดเ้ครื่องมือตรวจสอบรีเลย ์
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 4.3 การประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบ
รีเลย์นั้น ด่าเนินการทดสอบโดยการจับ มีรายละเอียด 
ดังแสดงตามภาพที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3  ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 
เคร่ืองมือตรวจสอบรีเลย์ 

 
  4.3.1 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์  เครื่ องมือ
ตรวจสอบรีเลย์ 
 4.3.2 ท่าการทดสอบเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ 
  4.3.2.1 เปิดสวิตช์เครื่องมือตรวจสอบ
รีเลย์เพื่อให้ไฟเข้าระบบ 
  4.3.2.2 เปิดสวิตช์ตรวจสอบชุดขดลวด 
85 และ ขั้ว 86 
  4.3.2.3 เปิดสวิตช์หน้าคอนแทคตรวจขั้ว 
30 และ ขั้ว 87 
  4.3.2.4 ตรวจสอบความผิดปกติของรีเลย์
โดยตรวจสอบจากความสว่างของสวิตช์ตรวจสอบ 
 4.3.3 เก็บและรวบรวมข้อมูล โดยทดสอบ
จ่านวน 3 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย 
 4.3.4 เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ เ ค รื่ อ ง มื อ ป ก ติ 
วิ ธี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ โ ด ย ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ป ก ติ  คื อ 
การใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบขั้วของรีเลย์  โดยขั้นตอน 
การทดลองเหมือนกับเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ 
 4.3.5 วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ข้ อ มู ล  
โดยการวัดระยะเวลาจากการใช้เครื่องมือตรวจสอบรีเลย์
เปรียบเทียบกับการตรวจสอบกับเครื่องมือปกติ 
 
 

5. ผลการวิจัย 
  5.1 การประเมินคุณภาพของเครื่องมือตรวจสอบ
รีเลย์ ประเมินคุณภาพจากผู้เ ช่ียวชาญ จ่านวน 5 คน 
หัวข้อในการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ด้าน สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่  1   แสดงผลการประเมินคณุภาพของ   

เครื่องมือตรวจสอบรเีลย ์
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดบัความ 
เหมาะสม 

1.  ด้านคุณค่าของชิ้นงาน .4 95 .0 11 มากที่สุด 

2.  คว า ม เหม า ะ ส ม ด้ า น ก า ร
ออกแบบ 

.4 80 .0 36 
มากที่สุด 

3.  ความเหมาะสมด้านโครงสร้าง
และระบบการท างาน 

.4 65 .0 41 
มากที่สุด 

เฉลี่ย .4 80 .0 29 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ
ตรวจสอบรี เลย์  โดยการประเมินจากผู้ เ ช่ียวชาญ 
จ่านวน 5 คน ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่า มีความเหมาะสม
ระดับ มากที่สุด ( x  มีค่า 4.80 และค่า S.D. มีค่า 0.29) 
 5.2 การทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบ
รีเลย์ ทดสอบโดยการใช้เครื่องมือตรวจสอบรีเลย์และ 
ท่าการเก็บข้อมูลที่ได้จากระยะเวลาในการใช้เครื่องมือ
ตรวจสอบรี เ ลย์  ต รวจสอบความปกติ ขอ งรี เ ล ย์ 
มีผลการทดสอบดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่  2   แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพของ   

เครื่องมือตรวจสอบรเีลย ์
 

ครั้งที ่
เครือ่งมือตรวจสอบ

รีเลย ์
(วินาที) 

การตรวจสอบ
รีเลย์แบบปกต ิ

(วินาที) 

เปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการ

ตรวจสอบ 
(วินาที) 

1 5 22 17 
2 4 26 22 
3 5 24 19 

เฉลี่ย 4.67 24.00 19.33 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ ระยะเวลาในการตรวจสอบ
รีเลย์เฉลี่ย 4.67 วินาที เมื่อเปรียบเทียบการทดสอบแบบ
ปกติใช้เวลาเฉลี่ย 24.00 วินาที เครื่องมือตรวจสอบรีเลย์
ใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าการตรวจสอบแบบปกติ เวลา 
เฉลี่ย 19.33 วินาที 

เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 
 

ทดลองเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ 
 

ทดลองเครื่องมือปกต ิ

บันทึกผลและสรุปผล 

เปรียบเทียบ 

จบ 
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6. สรุปผลการวิจัย  
 ผลการด่าเนินงานการวิจัยเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์
ผู้จัดท่าได้ด่าเนินการทดสอบ 2 ลักษณะ คือ การประเมิน
คุณภาพของช้ินงาน และการทดสอบหาประสิทธิภาพของ
ช้ินงานสรุปผลได้ ดังนี้ 
 6.1 การประเมินคุณภาพของช้ินงาน โดยการประเมิน
คุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ การประเมินคุณภาพภาพรวม 
ทั้ง 3 ด้าน พบว่า มีความเหมาะสมระดับ มากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ย( x ) มีค่า 4.80 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)   มีค่า 0.29 เป็นไปตามวัตถุประสงค์งานวิจัย 
ที่ก่ าหนด มีความสะดวกในการใ ช้งาน ผู้ที่ ใ ช้ งาน 
ไม่จ่ า เป็นต้องมีทั กษะในการตรวจสอบรี เลย์และ 
มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ผู้วิจัยสามารถน่าไปใช้กับ 
สถานการณ์จริงได้ในสถานประกอบการ 
 6.2 การทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบ
รี เ ล ย์ ท่ า ก า ร ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช้ ก า ร วั ด ร ะ ย ะ เ ว ล า 
ในการตรวจสอบรี เลย์  ผลการทดสอบระยะเวลา 
ในการตรวจสอบรีเลย์ พบว่า การทดสอบระยะเวลาเฉลี่ย 
4.67 วินาที เมื่อเปรียบเทียบการทดสอบแบบปกติใช้เวลา
เฉลี่ย 24.00 วินาที เครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ใช้เวลาเฉลี่ย
น้อยกว่าการตรวจสอบแบบปกติเวลาเฉลี่ย 19.33 วินาที 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่ก่าหนด  สามารถ 
ลดระยะ เวลาในการตรวจสอบรี เ ลย์ ไ ด้ ส่ ง ผลต่ อ 
การลดระยะเวลาในการซ่อมบ่ารุงและการเช็คระยะ ท่าให้
เพิ่มประสิทธิภาพในการท่างานในสถานประกอบการ 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 การประเมินคุณภาพของช้ินงาน โดยการประเมิน
คุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ การประเมินคุณภาพภาพรวม 
ทั้ง 3 ด้าน พบว่า มีความเหมาะสมระดับ มากที่สุด 
เนื่องจากผู้เช่ียวชาญในการประเมินความเหมาะสมนั้น 
ส่ วนหนึ่ ง เป็น ช่างจากสถานประกอบการ ผลจาก 
การทดสอบตามสภาพการใช้งานมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้งาน 

ช่างที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือความช่านาญก็สามารถใช้
เครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ได้ 
 7.2 การทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบ
รี เ ล ย์ ท่ า ก า ร ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช้ ก า ร วั ด ร ะ ย ะ เ ว ล า 
ในการตรวจสอบรีเลย์ เปรียบเทียบการทดสอบเครื่องมือ
ตรวจสอบรีเลย์ใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าการตรวจสอบแบบ
ปกติ เ ว ล า เ ฉลี่ ย  19.33 วิ น าที  เ นื่ อ ง จ ากลั กษณ ะ 
การออกแบบใช้งานให้สามารถน่ารีเลย์มาตรวจสอบยัง 
เบ้าเสียบแล้วสามารถแจ้งสถานะความปกติได้จากสวิตช์
ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบแบบปกตินั้นจะต้องใช้ 
มัลติมิเตอร์ในการตรวจสอบซึ่งมีข้ันตอนและความช่านาญ
ในการตรวจสอบมากกว่า 
 
8. ข้อเสนอแนะ  
 8.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  8.1.1 ควรปรับให้สามารถใช้ปุ่มตรวจสอบได้ 
ในปุ่มเดียว 
  8.1.2 เพิ่มสัญลักษณ์วงจรรีเลย์เพื่อให้เข้าใจได้
ง่ายขึ้น 
 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์สามารถตรวจสอบ
รีเลย์ในแรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ หรือ ตรวจสอบอุปกรณ์อื่น
ในระบบไฟฟ้ารถยนต์  
 
9. เอกสารอ้างอิง 
คงชลัช  เทศะแพทย์) .2557). การศึกษาแนวโน้มและ

แนวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดธุรกิจ 
บุญชม ศรีสะอาด ( .5545 .) การวิจัยเบื้องต้น  .งิมง้ครค้งท่ี 

7 . กรุงเทงฯ  :สุวีริยาสาสน้  
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การศึกษาประสิทธิภาพรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ขนาด 2,000 วัตต์ 06 โวลต ์ 
Study of a Performance of Electric Motorcycle with a  

2,000 Watts 60 Volts Motor 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและปรับเปลี่ยน
ต้นก าลังจากเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นพลังงานไฟฟ้า 
โดยใช้ต้นแบบเป็นรถจักรยานยนต์ขนาด 115 ซีซี มาเป็น
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2,000 วัตต์ 
และใช้แบตเตอรี่  60 โวลต์ 20 แอมป์ เปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายในการใช้งานโดยใช้เง่ือนไขเดียวกัน ผลการวิจัย 
พ บ ว่ า  
จากการทดลองชาร์ทประจุไฟฟ้าเต็มความจุของพลังงาน
แ บ ต เ ต อ รี่ ที่ แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า เ ฉ ลี่ ย อ ยู่ ที่  63.5 โ ว ล ท์ 
 ใช้ก าลังไฟฟ้าไป 807.6 วัตต์ มีค่าใช้จ่าย 10.54 บาท 
รถจักรยานยนต์สามารถขับเคลื่อนได้ระยะทางเฉลี่ย 67.8 
กิโลเมตร และรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91  
ที่มีราคา 27.70 บาทต่อลิตร วิ่งได้ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 
52.4 กิโลเมตร ระยะทางแตกต่างกัน 15.3 กิโลเมตร มี
ค่าใช้จ่ายประหยัดกว่า 17.16 บาท และความคุ้มค่าในเชิง
เศรษฐศาสตร์ สามารถประหยัดต้นทุนในการเดินทาง 
ได้ที่ 5,954.40 บาทต่อปี มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 5.29 ปี 
สามารถน าไปใช้ในงานจริงและสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ 
เชิงพาณิชย์ได้ 
 
ค าส าคัญ : รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า , มอเตอร ์ไฟฟ้า , 
แบตเตอรี่ 
 
 
 
 
 

 
 

Abstract 
 This research has studied the design and 
conversion of internal combustion engine power to 
electric power. The prototype is 115 cc. motorcycle, 
an electric motorcycle with a 2,000 watt electric motor 
and a 60 volt 20 amp battery. Compare the operating 
costs under the same conditions. The results of the 
test are as follows. From a full charge of the battery 
power at an average voltage of 63.5 volts, uses 807.6 
watts of electricity, costs 10.54 baht, runs an average 
distance of 67.8 kilometers, and motorcycle using 
gasohol 91 with Price 27.70 baht per liter, can run an 
average distance of 52.4 kilometers, a distance 
difference of 15.3 kilometers, costs more than 17.16 
baht and is economically worthwhile. Able to save 
travel costs at 5,954.40 baht per year with a payback 
period of 5.29 years. 
 
Keywords : Electric Motorcycle, electric motorcycle, 
battery. 
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1.  บทน า 
แนวโน้มภาวะวิกฤตราคาน้ ามันเช้ือเพลิงในปัจจุบัน

และในอนาคตมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  เนื่องจากความ
ต้องการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น แต่แหล่ง
น้ ามันดิบจากธรรมชาติที่จะน ามาสู่ขบวนการผลิตและ
กลั่น เป็นน้ ามัน เ ช้ือ เพลิ ง เริ่ มลดน้อยลง ในขณะ ที่
เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนยังมีพัฒนาการไม่ทันกับ
ความต้องการด้านการขาดแคลนพลังงาน ดังนั้นจึงได้ 
มีการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานหามาตรการการประหยัด
พลังงาน มีความพยายามในการหาช่องทางประหยัด
พลังงานน้ ามันเช้ือเพลิงหลายรูปแบบ นอกจากน้ีกระทรวง
พลังงานยังได้มีการส่งเสริมพลังงานสะอาดเพื่อลดภาวะ
โลกร้อน และให้สอดคล้องกับกระแสทิศทางของโลกที่
ตั้ ง เ ป้ า ห ม า ย ล ด ก๊ า ซ ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์   
ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์  ห รื อ  Net-Zero Carbon Emissions  
โดยมีมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ  
มีเป้าหมายเหตุพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบ ผ่าน
นโยบาย 30@30 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, 2563) 

จากแนวคิดที่ว่าพลังงานเช้ือเพลิงเป็นพลังงานจาก
ฟอสซิลซึ่งเป็นพลังงานที่มีวันหมดและมีผลต่อภาวะโลก
ร้อนที่ท าให้เกิดแนวความคิดที่จะประดิษฐ์ยานยนต์ที่ใช้
พลังงานทดแทน การวิจัยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ 
ได้ศึกษาข้อมูลทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวัน 
(J. DK Bishop, 2011) จึงมีแนวความคิดที่จะด าเนินการ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดมลพิษในอากาศจากการ
เผาไหม้ของรถจักรยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
เป็นตัวต้นก าลัง และคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการ
ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2556) 

ดังนั้นทางคณะผู้จัดท าวิจัย ได้ออกแบบและสร้าง
รถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า โดยน ารถจักรยานยนต์ที่ ใ ช้
เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นตัวขับเคลื่อนมาเปลี่ยนเป็น
ใช้การมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2,000 วัตต์ เป็นตัวขับเคลื่อน
แทน และใช้แบตเตอรี่ ขนาด 60 โวลต์  20 แอมป์   

เป็นแหล่งจ่ายพลังงานในการขับเคลื่อนโดยมุ่ ง เน้นหา
ประสิ ท ธิ ภ าพและความคุ้ มค่ า ใน เ ชิ ง เ ศ รษฐศาสตร์ 
ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อออกแบบและปรับเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาป
ภาย ในขนาด  115 ซี ซี  ม า เป็นรถจั ก รยานยนต์ ไฟฟ้ า 
ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2,000 วัตต์ และใช้แบตเตอรี่ขนาด 60 
โวลต์ 20 แอมป์ เป็นแหล่งจ่ายพลังงานในการขับเคลื่อน 
    2.2 เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งานรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าในภาคขนส่ง เปรียบเทียบกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิง และความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

 
3. สมมติฐานของการวิจัย  

3 .1  รถจั กรยานยนต์ ไฟฟ้ าต้ นแบบสามารถใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

3.2 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพด้านการประหยัด
พ ลั ง ง า น ส า ม า ร ถ วิ่ ง ไ ด้ ร ะ ย ะ ท า ง  60 กิ โ ล เ ม ต ร 
ต่อการประจุไฟฟ้า 1 ครั้ง  

3.3 รถจักรยานยนตไ์ฟฟ้ามีความคุ้มค่าในเชิง 
เศรษฐศาสตร ์
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี) 

 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ท าการปรับเปลี่ยนชุดต้นก าลังจากเครื่องยนตส์ันดาป

ภายในขนาด115 ซีซี. ไปเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด2,000วัตต์ 

1. ระยะทางในการวิ่ง 

2. ความเร็ว 

   - 20 กม./ชม 
   - 40 กม./ชม 

   - 60 กม./ชม 

3. รถจักรยานยนต์ที่ใช้
น้ ามันเชื้อเพลิง 
 

ประสิทธิภาพ 

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
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ขับเคลื่อนโดยแบตเตอรี่ 60 โวลต ์20 แอมป์ 
2. ทดสอบหาประสิทธิการใช้งานรถจักรยานยนต์

ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ขนาด 2,000 วัตต์ และขับเคลื่อนโดย
แบตเตอรี่ขนาด 60 โวลต์ 20 แอมป์  เพื่อเก็บข้อมูล
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
ทางดานพลังงานที่ใช้ในรถจักรยานยนตไฟฟา รวมถึง
ระยะทางที่สามารถขับขี่ได้ ตอการประจุไฟฟา 1 ครั้ง  
ที่ ค ว าม เ ร็ ว  20, 40 แ ล ะ  60 กิ โ ล เ ม ต ร ต่ อ ช่ั ว โ ม ง 
เปรียบเทียบกับรถ จักรยานยนต์ ยามาฮ่า รุ่นมีโอ 115 ซีซี 
ที่ใช้น้ ามันเช้ือเพลิงปริมาตรความจุ  1 ลิตร และความ
คุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

แสดงตามแผนภูมิ ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที ่1  แผงภูมิแสดงขั้นตอนการจัดท ารถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า 

1. ศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับการออกแบบ วัสดุอุปกรณ์   
ขนาดรูปร่างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
       2. ออกแบบโครงสร้ า ง เพื่ อติ ดตั้ ง มอ เตอร์ กับ โคร งรถ
รถจักรยานยนต์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ   
        3.  ออกแบบที่ วางแหล่ งกั กเก็ บพลั งงานแบตเตอรี่   
และชุดมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงต าแหน่งติดต้ังแบตเตอร่ี และชุดมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

4. ท าการประกอบช้ินส่วนตา่งๆ ของรถจักรยานยนตไ์ฟฟ้า 
5. ท าการทดลองรถจักรยานยนตไ์ฟฟ้า และปรับปรุงแก้ไข
ก่อนน าไปทดสอบเก็บข้อมูล 
6. วิธีการทดสอบหาประสิทธิภาพรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และ
เก็บข้อมูลการทดสอบ มีขั้นตอนดงันี้ 

การทดสอบบนเครื่อง Dyno test ท าการทดสอบที่ 3 
ความเร็ว ประกอบด้วยความเร็วที่ 20,40 และ 60 กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง ในขณะที่ไม่มีภาระโหลดมากระท าโดยใช้เครื่องมือวัด
ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ เป็นเครื่องทดสอบหา
ประสิทธิภาพและเก็บข้อมูลน ามาประมวลผลการทดสอบ   
 

 
 

ภาพที่ 3 ทดสอบหาประสิทธิภาพในห้องทดลอง 
  

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

เริ่ม 

ออกแบบและสร้างรถจักรยานยนต์

ด าเนินการ

ปรับปรุง 

ทดลอง 

ท าการ
ทดสอบ 

และเก็บ

วิเคราะห์และ
สรุปผล 

ได้รถจักรยานยนต์
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 การทดสอบขับขี่รถจักยานยนต์ไฟฟ้าในทางราบที่
ถนนสาธารณะท าการทดสอบที่ 3 ความเร็ว ประกอบด้วย
ความเร็วที่ 20, 40 และ 60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ในขณะที่
มีภาระโหลดมากระท าโดยใช้เครื่องมือวัดดิจิตอลโวลต์
มิเตอร์และแอมมิเตอร์เซนเซอร์   เป็นเครื่องทดสอบ
ประสิทธิภาพ และเก็บข้อมูลน ามาประมวลผลการทดสอบ  
 

 
 
ภาพที่ 4  ทดสอบหาประสิทธภิาพรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าใน 
             การใช้งานจริงบนถนนสาธารณะ 
 

 
 

ภาพที่ 5  ทดสอบหาประสิทธิภาพรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าในการใช้งานจริงบนถนนสาธารณะมีน้ าหนัก

ผู้โดยสาร 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6  รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
 

7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ทางคณะผู้จัดท าได้ ใ ช้สูตรการค านวณสถิติพื้นฐาน

ประกอบการวิเคราะห์ และประเมินผลการหาประสิทธิภาพ
ข อ ง ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ ไ ฟ ฟ้ า  จ า ก ก า ร ห า ค่ า เ ฉ ลี่ ย  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2560) และการค านวณหาพลังงานไฟฟ้า 
 
6. ผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งาน
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2,000 วัตต์ การ
ขับเคลื่อนพลังงานแบตเตอรี่ 60 โวลต์ 20 แอมป์ และความ
คุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์  สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้
ดังนี ้

6.1 ผลการจดัท าการศึกษาวิจยัรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
จากการจัดท ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยการน า

รถจักรยานยนต์ขนาด 115 ซีซี ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน
เป็นตัวขับเคลื่อน  มาเปลี่ยนเป็นการน าเอามอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 2,000 วัตต์ มาเป็นตัวขับเคลื่อนแทน และใช้แบตเตอรี่
ขนาด 60 โวลต์ 20 แอมป์ เป็นแหล่งจ่ายพลังงานในการ
ขับเคลื่อน  

ผลการจัดท าได้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ จ านวน 
1 คัน ที่ใช้งานได้จริงโดยใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เป็นพลังงาน
ท ด แ ท น ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ ไ ฟ ฟ้ า 
 ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ และเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 

6. 2  ผ ลกา รทดสอบ หาประสิ ท ธิ ภ าพก า ร ใ ช้ ง า น
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2,000 วัตต์  
การขับเคลื่อนจากพลังงานแบตเตอร์รี่ 60 โวลต์ 20 แอมป์ 
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จากกา รทดสอบ หาประสิ ทธิ ภ าพการ ใ ช้ ง าน
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2,000 วัตต์ 
การขับเคลื่อนพลังงานแบตเตอร์รี่ 60 โวลต์ 20 แอมป์  
ได้ท าการทดสอบแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1) ทดสอบ 
ในห้องทดลองในขณะที่ไม่มีภาระโหลดมากระท า 2) 
ทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในทางราบที่ถนน
ส า ธ า ร ณ ะ 
ท าการทดสอบที่ 3 ความเร็ว  ทั้ง 2 แบบ ท าการทดสอบ 
ที่ ค ว า ม เ ร็ ว  20 , 40 แล ะ  60 กิ โ ล เ มต รต่ อ ช่ั ว โ ม ง  
โดยใช้เครื่องมือวัดดิจิตอลโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์
เซนเซอร์ เก็บข้อมูลทั้ง 2 แบบ  พบว่า จากการทดสอบ 
ที่ห้องทดลอง ที่ ความเร็ ว  20 กิ โล เมตรต่ อ ช่ัว โมง 
 ได้ระยะทาง 112.2 กิโลเมตร ที่ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง ได้ระยะทาง 84.4 กิโลเมตรต่อ และที่ความเร็ว  
60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ได้ระยะทาง 54.5 กิโลเมตร  
ได้ระยะทางเฉลี่ย 83.7 กิโลเมตร ส่วนการทดสอบที่สภาพ
การใ ช้งานจริ งบนท้องถนนสาธารณะที่ความเร็ ว  
20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  ได้ระยะทาง 90.4 กิโลเมตร  
ที่ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ได้ระยะทาง 64.5 
กิ โล เมตร  และที่ความเร็ ว  60 กิ โล เมตรต่อ ช่ัวโมง   
ได้ระยะทาง 48.5 กิโลเมตร ได้ระยะทางเฉลี่ย 67.8 
กิโลเมตร จากการทดสอบสรุปได้ว่าการทดสอบที่ห้อง
ทดสอบได้ระยะทางมากกว่า ทดสอบในสภาพจริง 
บนท้องถนนสาธารณะโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 15.9 กิโลเมตร  
ดังภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่ 7 การทดสอบหาประสิทธิภาพรถจักรยานยนต ์

ไฟฟ้า 
 

6.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

จา กก า ร ทด สอบ ห าป ระ สิ ท ธิ ภ าพ กา ร ใ ช้ ง าน ร ถ 
จักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2,000 วัตต์ การ
ขับเคลื่อนจากพลังงานแบตเตอร์รี่  60 โวลต์  20 แอมป์   
ท าการทดสอบเปรียบเทียบการพลังงานของแบตเตอรี่
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า มีการประจุไฟแบตเตอรี่เต็มทุกครั้ง
ทดสอบที่ความเร็ว 20, 40 และ 60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง พบว่า 
ที่ความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อ ช่ัวโมง  ใช้แรงดันไฟฟ้าของ
แบตเตอรี่ เ ริ่ มต้ นอยู่ ที่  64.5 โ วลท์  กระแสไฟฟ้ า ใ ช้ ไป 
อยู่ ที่  4.0 แอมป์  และก าลัง ไฟฟ้า ใ ช้ไปอยู่ที่  258.0 วัตต์   
ได้ ระยะทาง 90.4 กิ โล เมตร  ที่ความเร็ว  40 กิ โล เมตร 
ต่อ ช่ัว โมง  ใ ช้แรงดัน ไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เ ริ่ มต้ นอยู่ ที่   
63.8 โ ว ล ท์  ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ที่ ใ ช้ ไ ป อ ยู่ ที่  9.5 แ อ ม ป์   
และก าลังไฟฟ้าที่ใช้ไปอยู่ที่ 606.1 วัตต์ ได้ระยะทาง 64.5 
กิ โ ล เ ม ต ร  แ ล ะ ที่ ค ว า ม เ ร็ ว  60 กิ โ ล เ ม ต ร ต่ อ ช่ั ว โ ม ง  
ใ ช้แรงดัน ไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เ ริ่ มต้นอยู่ ที่  62.1 โวลท์  
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ไปอยู่ที่ 25.1 แอมป์ และก าลังไฟฟ้าที่ใช้ไป
อยู่ที่ 1558.7 วัตต์  ได้ระยะทาง 48.5 กิโลเมตร  จากการ
ทดสอบทั้ง  3 ความเร็ว ได้ท าการเฉลี่ยการใช้พลังงาน 
ของแบตเตอรี่ ได้ดังนี้ ใช้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เริ่มต้นอยู่
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ที่ 63.5 โวลท์ กระแสไฟฟ้าที่ ใ ช้ไปอยู่ที่ 12.9 แอมป์   
และก าลังไฟฟ้าที่ใช้ไปอยู่ที่ 807.6 วัตต์ ได้ระยะทางเฉลี่ย 
67.8 กิโลเมตร ดังภาพที่ 8 

 
 

ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของ 
                   รถจักรยานยนตไ์ฟฟ้า 
 

6.4 การเปรียบเทียบผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ
การใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า กับรถจักรยานยนต์   
ยามาฮ่า รุ่นมีโอ 115 ซีซ ี

จากการทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งานรถ 
จักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2,000 วัตต์  
การขับเคลื่อนจากพลังงานแบตเตอร์รี่ 60 โวลต์ 20 แอมป์ 
ได้ท าการเปรียบเทียบการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทีใ่ช้
พลังงานแบตเตอรี่ในขับเคลื่อนโดยการประจุไฟแบตเตอรี่
เต็มทุกครั้งในการทดสอบ เปรียบเทียบกับรถจักรยานยนต์ 
ยามาฮ่า รุ่นมีโอ 115 ซีซี ที่ใช้น้ ามันเช้ือเพลิงปริมาตร
ความจุ 1 ลิตร  ทุกครั้งที่ท าการทดสอบขับขี่ในทางราบ 
ที่ ถ น น ส า ธ า ร ณ ะ  ท ด ส อ บ ที่  3 ค ว า ม เ ร็ ว 
ดังนี้ที่ความเร็ว  20 , 40 และ 60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
พบว่าการทดสอบที่ความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าท าระยะทางได้ 90.4 กิโลเมตร  
ส่วนรถจักรยานยนต์ท าระยะทางได้ 61.3 กิโลเมตร การ
ทดสอบท่ีความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าท าระยะทางได้ 64.5 กิโลเมตร ส่วนรถจักรยานยนต์

ท าระยะทางได้ 52.7 กิโลเมตร และการทดสอบที่ความเร็ว  
60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าท าระยะทาง 
ได้ 48.5 กิโล เมตร  ส่วนรถจักรยานยนต์ท าระยะทางได้  
43.4 กิโลเมตร รถไฟฟ้าได้ระยะทางเฉลี่ย 67.8 กิโลเมตร และ
รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ ามันได้ระยะทางเฉลี่ย 52.5 กิโลเมตร 
สรุปได้ว่า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อน 
สามารถท าระยะทางได้มากกว่า รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิง 15.3 กิโลเมตร ดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 การเปรียบเทียบระยะทางของรถจักรยานยนต ์

              ไฟฟ้า กับรถจักรยานยนต์  
 

6.5 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านการสิ้นเปลืองพลังงาน
ของรถจักรยานยนตไ์ฟฟ้า กับรถจกัรยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์
สันดาปภายใน 

จา กก า ร ทด สอบ ห าป ระ สิ ท ธิ ภ าพ กา ร ใ ช้ ง าน ร ถ 
จักรยานยนต์ ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ ไฟฟ้าขนาด 2,000 วัตต์   
การขับเคลื่อนจากพลังงานแบตเตอร์รี่ 60 โวลต์ 20 แอมป์  
ได้ท าการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน โดยการ
ทดสอบการใช้งานรถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า ที่ ใ ช้พลังงาน
แบตเตอรี่ ในขับเคลื่อนโดยการประจุ ไฟแบตเตอรี่ เต็ม 
เปรียบเทียบกับรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า รุ่นมีโอ 115 ซีซี ที่ใช้
น้ ามันเช้ือเพลิงปริมาตรความจุ 1 ลิตร ท าการทดสอบขับขี่
ในทางราบที่ถนนสาธารณะ พบว่า  รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามี
ค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้าท่ีประจุไฟเข้าแบตเตอรี่คิดเป็น
เ งิ น  10.54 บาทต่ อก า รชา ร์ จแบต เ ตอรี่  1 ครั้ ง  ส่ ว น
รถจักรยานยนต์ มีค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงโดยการ

64.5
4.0

258.0

63.8
9.5

606.1

62.1
25.1

1558.7

63.5
12.9

807.6

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

Volt Amprer Watts

En
er

gy
 (W

)

Battery (V)

การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของแบตเตอรี่

20 km/hr 40 km/hr 60 km/hr Average

90.4

64.5
48.5

67.861.3
52.7

43.4
52.5

0

20

40

60

80

100

20 km/hr 40 km/hr 60 km/hr Average

ระ
ยะ

ทา
ง (

km
)

ความเร็ว (km/hr)

การเปรียบเทียบระยทางรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า กับรถจักรยานยนต์ 
ท่ีการประจุไฟแบตเตอร่ี 1 คร้ัง กับการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง 1 ลิตร

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์

624



  
 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 
 

เต็มน้ ามันเช้ือเพลิงเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91  คิดเป็นเงิน 
27.70  บาทต่อลิตร  ความแตกต่างทางด้านพลังงานคิด
เป็นเงิน 17.16 บาท สรุปได้ว่า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
มีความประหยัดทางด้านพลังงาน ดังภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที่ 10 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า กับรถจักรยานยนต์ 

 
6.6 การคิดระยะเวลาคืนทุนของการจัดสร้างรถ 

จักรยานยนต์ไฟฟ้า 
จากการเข้าศึกษาข้อมูลถึ งอายุการใช้งานของ

จักรยานยนต์ไฟฟ้า พบว่า โดยทั่วไปมีอายุการใช้งาน
ประมาณ 7 ปี ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้คิดค่า
เสื่อมราคาของการจัดสร้างจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยการคิด
ค่าเสื่อมราคาดังกล่าว จะเป็นการคิดค่าเสื่อมราคาโดย
เฉลี่ยมูลค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ให้เป็นค่าเสื่อมราคา
ในแต่ละปีเท่า ๆ กัน ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์
ถาวรนั้น ๆ ซึ่งค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีอยู่ท่ี 4,000 บาท/ปี 
7. สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาวิจัยในครั้ งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ออกแบบและปรับเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน
ขนาด115 ซีซี มาเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 2,000 วัตต์ และใช้แบตเตอรี่ขนาด 60 โวลต์ 
20 แอมป์ เป็นแหล่งจ่ายพลังงานในการขับเคลื่อน   

และทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ในภาคขนส่ง เปรียบเทียบกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ ามัน
เช้ือเพลิงและความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ ผู้วิจัยสามารถ
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ จากการศึกษาวิจัยได้ดังนี ้
     จากผลการศึกษาวิจัย การออกแบบและปรับเปลี่ยนจาก
เครื่องยนต์สันดาปภายในขนาด 115 ซีซี มาเป็นรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2,000 วัตต์ และใช้แบตเตอรี่
ขนาด 60 โวลต์ 20 แอมป์ เป็นแหล่งจ่ายพลังงานในการ
ขั บ เ คลื่ อ น และทดสอบ หาประสิ ท ธิ ภ าพ กา ร ใ ช้ ง า น
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในภาคขนส่ง  และเปรียบเทียบกับ
รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ ามันเช้ือเพลิง ยามาฮ่า รุ่นมีโอ115 ซีซี  
ได้แก่ ด้านราคา ด้านระบบไฟฟ้าที่ใช้งาน ด้านของการชาร์จ
ประจุแบตเตอรี่ ด้านการท าความเร็ว ซึ่งสามารถสรุปผล 
ได้ว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีส่วนได้เปรียบในด้านราคา  
ที่ถูกกว่า มีอุปกรณ์น้อย และการบ ารุงรักษาที่น้อยกว่า
รถจักรยานยนต์ทั่วไป สามารถท าระยะทางได้มากกว่า  
เมื่อเปรียบเทียบต่อการชาร์จประจุไฟแบตเตอรี่  1 ครั้ ง  
คิดเป็นเงิน 10.54 บาทต่อการชาร์จแบตเตอรี่ เต็ม 1 ครั้ง  
กับการที่รถจักรยานยนต์ทั่วไปที่ใช้น้ ามันเช้ือเพลิงเบนซินแก๊ส
โซฮอล์ 91 จ านวน 1 ลิตร คิดเป็นเงิน 27.70 บาทต่อลิตร ใน
ด้านค่าใช้จ่ายทางด้านการใช้พลังงานในการชาร์จไฟฟ้าต่อวัน 
มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ ถู ก ก ว่ า ใ น ก า ร ใ ช้ น้ า มั น เ ช้ื อ เ พลิ ง ข อ ง
รถจักรยานยนต์ทั่วไปถึง 17.16 บาท โดยท าการเปรียบเทียบ
ในระยะทาง รถจั ก รย านยนต์ ไฟฟ้ า วิ่ ง ไ ด้ ที่ ค ว าม เ ร็ ว  
20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ได้ระยะทาง 90.4 กิโลเมตร ท่ีความเร็ว 
40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ได้ระยะทาง 64.5 กิโลเมตร และที่
ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ได้ระยะทาง 48.5 กิโลเมตร 
เฉลี่ยระยะทางอยู่ที่ 67.8 กิโลเมตร ส่วนรถจักรยานยนต์ทั่วไป 
วิ่ ง ได้ที่ ความเร็ ว  20 กิ โล เมตรต่อ ช่ัวโมง  ได้ ระยะทาง  
61.3 กิโลเมตร ที่ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ได้ระยะทาง  
52.7 กิโลเมตร และที่ความเร็ว 60 กิ โลเมตรต่อ ช่ัวโมง  
ไ ด้ ร ะ ย ะ ท า ง  43.4 กิ โ ล เ ม ต ร  เ ฉ ลี่ ย ร ะ ย ะ ท า ง อยู่ ที่   
52.5 กิโลเมตร จากการทดสอบมีระยะทางแตกต่างกัน  
15.3 กิ โ ล เ ม ต ร  จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ทั้ ง  3 ค ว า ม เ ร็ ว  
มีการพลั ง งานของแบตเตอรี่ ที่ แ ร งดั น ไฟฟ้ า เฉลี่ ยอยู่ 
ที่  63.5 โวลท์  และก าลั ง ไฟฟ้าที่ ใ ช้ ไปอยู่ ที่  807.6 วัตต์   
ได้ระยะทางเฉลี่ย 67.8 กิโลเมตร และมีค่าเสื่อมต่อปีน้อยกว่า
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การเปรีบยเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ใช้ทดสอบ
ระหว่างไฟฟ้า และน้ ามันเชื้อเพลิง

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์
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รถจักรยานยนต์ทั่วไป ในด้านค่าใช้จ่ายทางด้านการใช้
พลังงานในการชาร์จไฟฟ้าต่อวัน มีค่าใช้จ่ายที่ ถูกกว่า 
ในการใช้น้ ามันเ ช้ือเพลิงของรถจักรยานยนต์ทั่วไป 
ถึง 17.16 บาท โดยท าการเปรียบเทียบในระยะทาง 
40 - 50 กิโลเมตร ในส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ยังมี
ข้อด้อยในด้านระยะทางขับขี่ด้านความทนทานเนื่องจาก
วัสดุอุปกรณ์ ช้ินส่วนอะไหล่ ยังมีความเปาะบางแตกหัก
ช ารุดได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ(กีรติ กิรสมุทรา
นนท์, 2556) ความเร็วรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ยังคงมี
ประสิทธิภาพไม่เทียบเท่ารถจักรยานยนต์ทั่วไป กล่าวคือ 
ไม่สามารถท าความเร็วได้เท่ารถจักรยานยนต์ทั่วไปได้ 
รถจักรยานยนต์ทั่ วไปมีความเร็วสูงสุดถึง 2-3 เท่า 
ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า  

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ต้นทุนในการจัดสร้าง

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า การศึกษาออกแบบและจัดท า
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้ต้นทุนในการจัดสร้าง 35,100 
บาท ซึ่งเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์
หลายอย่างเข้ามาประกอบการสร้างให้ใช้งานได้รวมถึงการ
จัดเก็บข้อมูล เช่น อุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ ตลอดจน
เป็นการจัดสร้างและพัฒนาเป็นครั้งแรกท าให้ มีค่าความ
ผิดพลาดอยู่บ้างเล็กน้อย ในด้านของการคิดระยะเวลาคืน
ทุนของการจัดสร้างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ได้เปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากับรถจักรยานยนต์
ทั่วไปที่ ใช้ในการเดินทางไป และกลับ 50 กิโลเมตร 
พบว่า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถประหยัดต้นทุนใน
การเดินทางได้ที่ 5,954.40 บาทต่อปี และมีระยะเวลาคืน
ทุนอยู่ท่ี 5.29 ปี ซึ่งยังไม่ค่อยเกิดความคุ้มค่ากับการลงทุน
จัดสร้าง  เนื่องจากระยะเวลาคืนทุนค่อนข้างช้านั้น 
ในส่วนของการคิดค่ า เสื่ อมราคาในแต่ละปี พบว่ า 
จั ก รยานยนต์ ไฟฟ้ าที่ พัฒนามีค่ า เสื่ อมร าคาอยู่ ที่ 
4,000 บาทต่อป ี 
9. ข้อเสนอแนะ

9.1 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่จัดสร้างขึ้นสามารถใช้เป็น
ยานพาหนะส าหรับเดินทางได้อย่างคล่องตัวและไม่ใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงจึงไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงขอ

เสนอแนวทางการน าไปใช้งานส าหรับเดินทางไป กลับใน
ระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร และใช้ในสถานที่ท่ีมีถนนเฉพาะ
ทางวิ่งรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่มีการจ ากัด
ความเร็ว เช่น ในชุมชน เขตโรงเรียน และในหน่วยงานท่ีมีพื้นท่ี
จ ากัดใช้รับ-ส่งเอกสาร ติดต่อระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้าน
น้ ามันเช้ือเพลิง และค่าบ ารุงรักษาได้เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
รถจักรยานยนต์ ไฟฟ้ าสามารถดู แล  และบ ารุ งรั กษา 
ได้ง่ายกว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไป 

9.2 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่จัดสร้างขึ้นนั้น เราสามารถลด
ต้นทุนของการจัดสร้างลงได้ โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อซาก
ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์  เ พื่ อ น า ม า จั ด ส ร้ า ง แ ล ะ ดั ด แ ป ล ง 
ซึ่งปัจจุบันมีราคาที่ถูก และหลากหลายรุ่น ถ้าหากผู้ขับขี่ 
ไม่ต้องการรูปแบบที่สวยงามมากนักราคาก็จะค่อนข้างถูกลง
มาก ท าให้ลดต้นทุนในด้านนี้ลงได้ตามความต้องการ  
 9.3 ควรศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ใน ลักษณะ
อื่น ที่น าใช้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถเพิ่ม
ระยะทาง และลดระยะเวลาการชาร์จในแต่ละครั้งให้เร็วมาก
ขึ้น 
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เครื่องปอกกระเทียมด้วยพลังงานลม 
Garlic Peeling Machine by Using the Wind Energy  
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บทคัดย่อ 
 ง านวิ จั ย เ ค รื่ อ ง ปอกกร ะ เที ย ม ด้ ว ยพลั ง ง านล ม  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อน าไปใช้ในครัวเรือน และเพื่อการประกอบ
อาชีพ สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในการปอกกระเทียมของ
ประชาชน ขั้นตอนในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและ
รวบรวมทฤษฎีขั้นตอนการท าการออกแบบเครื่องปอก
กระเทียมด้วยพลังงานลม จากแหล่งต่างๆ และได้ท าการ 
ลงมือสร้างเครื่องปอกกระเทียมด้วยพลังงานลม ท าการ
ทดสอบ การท างานของเครื่องปอกกระเทียมด้วยพลังงานลม 
ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของเครื่องปอกกระเทียมด้วย
พลังงานลม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ใช้เวลาในการปอกกระเทียม
แต่ละครั้ง 2-5 นาทีได้กระเทียม 7 ขีด และท าการทดลอง
ด้วยการปอกกระเทียมด้วยมือใช้มีดแกะเปลือก 7 ขีดใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที มีความเร็วในการปอกกระเทียมสูงกว่าเดิม 
6 เท่า และจากการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญแผนกวิชา
ช่างยนต์และแผนกวิชาช่างเ ช่ือมโลหะ 7 ท่าน พบว่า  
ด้านโครงสร้างให้ค่าเฉลี่ย 4.10 และค่า S.D. =0.52 ประเมิน
ทางด้านระบบการท างานให้ค่าเฉลี่ย 4.30 และค่า S.D.=0.48 
น ามาวิเคราะห์สรุปผลทั้งสองด้านผลประเมินค่าเฉลี่ย 4.08 
S.D.=0.51 ปรากฎว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และความคิดเห็นของ
คณะกรรมการตรงกันว่าสามารถน าไปใช้งานได้จริง สามารถ
ต่อยอดเชิงพาณิชยได้ 

 
ค าส าคัญ : เครื่องปอกกระเทียมด้วยพลังงานลม, ของใช้ 
ในครัวเรือน, การประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
    The invention of the wind-powered garlic peeler 
was made. 1. It is intended for household use. 2. For 
a career 3. To reduce the accidents of the people 
The team of inventions brought the knowledge 
learned applied in the project by using experience 
in welding, turning, planing, grinding, filing, drilling 
and applying in invention. The organizers have 
studied the data and gathered the theory of the 
process of designing a garlic peeler with wind power. 
from various sources and built a wind-powered garlic 
peeler and tested the operation of a wind-powered 
garlic peeler. It turns out that it takes about 2-5 
minutes to peel 7 garlic cloves each time, and the 
experiment by peeling garlic by hand using a knife 
takes about 30 minutes. by assessing from the 
Board Department of Automobile Engineering and 
Department of Welders, 7 people came to conduct 
experiments and evaluate the results of the 
evaluation. The structure gave the mean (X ) was 
4.10 and the value (SD = 0.52 ) was evaluated on 
the operating system, the average (X) was 4.30 and 
the value (SD = 0.48) was analyzed and summarized 
on both sides of the average evaluation results.  
( X ) equal to 4.08 (SD=0.51 ) It appears that it is in 
good condition and the opinion of the Board  
of Directors agrees that it can be used in practice.  
 
Keywords :  The wind powered garlic peeler is 
intended for household use. for career 
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1. บทน า   
ในปัจจุบันกระเที ยมเป็นพืชล้มลุกประเภทกินหัว  

ล าต้นสูง 1-2 ฟุต มีหัวลักษณะกลมแป้นขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1-2 นิ้ว ภายนอกของหัวกระเทียมมีเปลือกบางๆ
หุ้มอยู่หลายชั้นภายในหัวประกอบแกนแข็งตรงกลางดา้นนอก
เป็นกลีบเล็กๆ จ านวน 10-15 กลีบเนื้อกระเทียมในกลีบ 
มีสีเหลืองอ่อนและใสมีน้ า เป็นองค์ประกอบสูงมีกลิ่นฉุน 
จัดปัจจุบันมีการน ากระเทียมมาประกอบอาหารการปอก
กระเทียมต้องใช้เวลาบางครั้งในการปอกกระเทียมนั้นมีกลิ่น
เหม็นติดมือและอุบัติเหตุในการปอกกระเทียมดังนั้นสมาชิก
ในกลุ่มจึงมีแนวคิดพัฒนาเครื่องปอกกระเทียมเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวและเพื่อประสิทธิภาพในการปอกกระเทียม 

ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้คิดที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่อง
ปอกกระเทียมด้วยพลังงานลมเพื่อช่วยท าให้ปอกกระเทียมใน
ปริมาณที่มากและเร็วขึ้นและลดปัญหากลิ่นเหม็นที่เกิดจาก
การปอกกระเทียมและลดอุบัติเหตุในการปอกกระเทียม
เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
     2.1เพ่ือประดิษฐเ์ครื่องปอกกระเทียมด้วยพลังงานลม 
     2.2เพื่อท าให้ปอกกระเทียมในปริมาณที่มากและเร็วขึ้น 
     2.3เพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็นที่เกิดจากการปอกกระเทียม
และลดอุบัติเหตุในการปอกกระเทียม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
     3.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
           ในการศึกษาเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพ
เครื่องปอกกระเทียมด้วยพลังงานลมผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา 
ข้ อมู ล ต่ า งๆ ที่ จ ะน า ไป ใ ช้ ในการ ท า เ ค รื่ อ ง ถอดยา ง
รถจักรยานยนต์ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1.1ศึกษาขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการท างาน 
และอุปกรณ์การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปอก
กระเทียมด้วยพลังงานลมเพื่อก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการศึกษาประโยชน์ของเครื่องมือ
ที่จะสร้างขึ้นใช้วัสดุเหล็กกล่องขนาด 2 เซนติเมตร เหล็กแผ่น
หนา1.16นิ้ว หัวคอปเปอร์ขนาด 4 หนุน และใช้ปั๊มลมขนาด
ไม่เกิด 150 ลิตร ใช้ลมไม่เกิน 8 บาร์ 

3.1.2ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างและหา
ประสิทธิภาพเครื่องปอกกระเทียมด้วยพลังงานลมเพื่อทราบ
ขั้นตอนในการออกแบบและสร้าง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการ
ออกแบบและสร้างเครื่องปอกกระเทียมด้วยพลังงานลมและ

การวิเคราะห์ผลการวิจัย จากเอกสาร ต าราและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 
     3.2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
หาประสิทธิภาพเครื่องปอกกระเทียมด้วยพลังงานลมเป็นไป
ได้อย่างเรียบร้อย  ผู้วิจัยได้เลือกใช้ผู้เช่ียวชาญแบบเจาะจงดังนี ้

3.2.1 ผู้เช่ียวชาญคือเป็นผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์
ด้านการใช้เครื่องปอกกระเทียมด้วยพลังงานลมจ านวน  
7 ท่าน ครูแผนกวิชาช่างยนต์ - ท่าน จบปริญญาตรี ครูแผนก
วิชา ช่างเ ช่ือม 2 ท่าน จบปริญญาตรี  และ  ครูแผนก 
วิชาคหกรรม 2 ท่าน 
 
      3.3 การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือ 

เพื่อให้การจัดสร้างเครื่องปอกกระเทียมด้วย
พลังงานลมให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องเหมาะสม ทั้งด้าน
การออกแบบโครงสร้างและด้านการใช้งาน คณะผู้ วิจัย 
ได้ด าเนินการออกแบบและสร้างเครื่องปอกกระเทียมด้วย
พลังงานลม โดยสามารถอธิบายล าดับขั้นตอนการด าเนินการ
ตามระดับดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการออกแบบและสร้างเคร่ืองมือ 
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     3.4 การสร้างแบบประเมินคุณภาพของโครงการ 
           การสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ช านาญ / 
ผู้เช่ียวชาญที่มีต่อเครื่องปอกกระเทียมด้วยพลังงานลมมี
กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 
 

ภาพที ่3.2 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพ
โครงการ 

 
     3.5 ทดลองใช้และรวบรวมข้อมูล 
เมื่อท าการสร้างเครื่องปอกกระเทยีมด้วยพลังงานลมแล้ว
เสร็จ คณะผู้จดัท าโครงการได้ท าการทดลองใช้แล้วประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถรวบรวมขอ้มูลและอธิบายได้ตาม
ขั้นตอนดังน้ี 

 
ภาพที ่3.3 แสดงขั้นตอนการทดลองใช้และรวบรวมข้อมลู 

3.6 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
     3.6.1 ค่าร้อยละ 
              ค่าร้อยละเป็นค่าเปรียบเทียบระหว่างจ านวน
ข้อมูล  ซึ่งมีลักษณะที่ผู้ประเมินสนใจศึกษากับจ านวนข้อมูล
ทั้งหมด  ซึ่งเท่ากับ  100  ใช้ร้อยละในการบรรยายสัดส่วน
ของตัวแปร 

   ร้อยละ  × 100  หรือ = 
จ านวนหน่วยที่สนใจ

จ านวนทั้งหมด
× 100 

    
          3.6.2 ค่าเฉลี่ย   X  

                             
   

N

X
X


  

   
                 เมื่อ X แทน  คะแนนเฉลี่ย  หรือค่ามัชฉิมเลขคณิต 
                X  แทน  ผมรวมของคะแนนท้ังหมด 
                 N แทน  จ านวนผู้ประเมินในกลุ่ม 
                 เกณฑ์การแปรความหมายของค่าเฉลี่ย 
    4.50-5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

3.50-4.49 เหมาะสมมาก 
2.50-3.49 เหมาะสมปานกลาง 
1.50-2.49 เหมาะสมน้อย 

            1.00-1.49  เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
    3.6.3 ส่ วน เบี่ ย ง เ บ นมา ตร ฐ า น  (Standard  
Deviation) โดยใช้สูตร  
 

 S.D  =
 

 
 1

2





NN

XXN         

   
   เมื่อS.D แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  X แทน คะแนนแต่ละตัว 
 N แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม       
ตัวอย่าง∑𝑥 แทนผลรวมคะแนนทั้งหมด 

              เกณฑ์การแปรความหมายของค่า S.D 
    0.00-0.20 เหมาะสมมากที่สุด 

0.21-0.40 เหมาะสมมาก 
0.41-0.60 เหมาะสมปานกลาง 
0.61-0.80 เหมาะสมน้อย 

            0.81-1.00 เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
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4. ผลการวิจัย  
ผู้ ศึ กษ า ไ ด้ ร วบ ร วมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก กา รทดส อบ

ประสิทธิภาพ และการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
ที่มีต่อเครื่องปอกกระทียมด้วยพลังงานลม จ านวน 7 ชุด  
แล้วน ามาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพเครื่องปอกกระเทียมด้วย
พลังงานลมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้ เ ช่ียวชาญว่ามีความ
คิดเห็นสอดคล้องในระดับใด แล้วแปรผลที่ได้จากแบบ
ประเมินความคิดเห็นโดยใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและตารางค าบรรยายโดยแบ่งผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

4.1 ผลท าการทดลอง 
          ผลท าการทดลอง การท างานของเครื่ องปอก
กระเทียมด้วยพลังงานลม ปรากฎว่าใช้เวลาในการปอก
กระเทียมแต่ละครั้ง 2-5 นาทีได้กระเทียม 7 ขีด และท าการ
ทดลองด้วยการปอกกระเทียมด้วยมือใช้มีดแกะเปลือก 7 ขีด
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที  

4.2 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ 
          ตอนที่ 1 ข้อมูลเบ้ืองต้น 
          ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงข้อมูลเบื้องต้น 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลทีส่ ารวจ จ านวน
คน 

ร้อย
ละ 

1. เพศ 
         - ชาย 2 30 

         - หญิง 5 70 

2. วุฒิการศึกษา 

         - ปริญญาตร ี 7 100 

         - ปวส. 0 0 

         - ปวช. 0 0 

3. ประสบการณ์การท างาน 
         - ต่ ากว่า 5 ปี     

         - 5-10 ปี 2 30 
         - 10 ปี ขึ้นไป 5 70 
4. ด้านการเช่ียวชาญ  (ผู้ประเมิน 1 ท่าน สามารถ
เลือกความช านาญไดม้ากว่า 1 สาขางาน) 
         - ผู้จัดการร้านอาหาร 2 30 
         - ครูสอนวิชาช่างยนต์
,ช่างเชื่อม ,คหกรรม 

5 70 

         - อื่นๆ 0 0 

   4.3 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องปอกกระทียม
ด้วยพลังงานลม  
         ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่องานวิจัย 
         ตารางที่  4.3 ตารางแสดงค่า เฉลี่ยและค่า S.D.  
ของผู้ประเมินด้านการออกแบบโครงสร้าง 

 
 
 

 
 
 
 

        จากตารางที่ 4.3 สามารถสรุปผลการประเมินงานวิจัย
เรื่อง เครื่องปอกกระทียมด้วยพลังงานลม ด้านการออกแบบ
โครงสร้างได้ผลดังนี้  ด้านขนาดและน้ าหนักมีความเหมาะสม 
มีค่า X = 4.2,    S.D. = 0.85 ด้านวัสดุที่น ามาสร้างมีความ
เหมาะสม มีค่า X = 4.57, S.D. = 0.80 ด้านความแข็งแรง
และคงทน มีค่า X = 3.85, S.D. = 0.63 ด้านความสวยงาม
และทันสมัย มีค่า X = 4.1, S.D. = 0.72 ด้านการจัดวาง
ต าแหน่งมีความเหมาะสม มีค่า  X = 4.1, S.D. = 1.08  
ดังนั้นได้ค่าเฉลี่ยรวม   X = 4.19,    S.D. = 0.81 เมื่อน าไป
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน สรุปได้ว่าคุณภาพเครื่องปอก
กระเทียมด้วยพลังงานลม อยู่ในเกณฑ์ดี 
     ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่า S.D.  
ของผู้ประเมินด้านการใช้งาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      จากตารางที่ 4.3 สามารถสรุปผลการประเมินงานวิจัย
เรื่อง เครื่องปอกกระทียมด้วยพลังงานลม ด้านการใช้งาน
ได้ผลดังนี้  ด้านสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกมีค่า X = 4.5, 
S.D. = 0.86 ด้านอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้มีค่า X = 4.5, 
S.D. = 0.80 ด้านสามารถใช้งานได้จริ ง  มีค่า  X = 4.5,         
S.D. = 0.87 ด้านความปลอดภัยด้านการใช้งาน มีค่า X = 4.14, 
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S.D. = 0.98 ด้านภาพรวมของการใช้งานมีค่า X = 4.1, 
S.D. = 0.90 ดั ง นั้ น ไ ด้ ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร ว ม   X = 4.39, 
S.D. = 0.88 เ มื่ อ น า ไ ป เ ที ย บ กั บ เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น 
    สรุปได้ว่าคุณภาพของเครื่องปอกกระทียมด้วยพลังงานลม 
อยู่ในเกณฑ์ดี 

5. อภิปรายผล
5.1 สรุปผลการวิจัย

          จากการศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องปอก
กระเทียมด้วยพลังงานลม และหาประสิทธิภาพของปอก
กระเทียมด้วยพลังงานลม ที่สร้างขึ้น จากผลการทดลองจริง
ใส่กระเทียมเข้าเครื่องปอกกระเที่ยมด้วยพลังงานลม จ านวน 
7 ขีด ใช้ลมขนาด 7 บาร์ ใช้เวลาประมาณ2-5 นาที ปอก
กระเทียมเรียบร้อยและพร้อมใช้ท าอาหาร 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
          จากการสร้างเครื่องปอกกระเทียมด้วยพลังงานลม 
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของงานจริง เครื่องปอก
กระเทียมด้วยพลังงานลม มีจุดเด่นในเรื่องของการปอก
กระเทียมได้ที่ละมากและรวดเร็วและปลอดภัย และสอด 
คร้ อ งกั บ ง า นวิ จั ย ขอ งทรง ชัยวิ ริ ยะอํ า ไพวง ศ์คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัมหาสารคามขามเรียงกนัทร
วิชัยมหาสารคาม  การไหลของอากาศแบบป่ันป่วนนี ้
สามารถใช้ได้  ประสิทธิภาพสูง ไม่มีตําหนิหรือความ
เสยีหายเกิดกบั กระเทียม 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
        5.3.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น 

ขนาดของช่องลมเข้า - ออก, ขนาดของภาชนะบรรจุ และ 
เวลาที่ใช้ในการทดลอง เป็นต้น 

       5.3.2 ควรมีการพัฒนาเครื่องปอกเปลือกกระเทียม
อย่างง่าย เพิ่มเติมต่อไปในอนาคต  
        5.3.3 ควรศึกษาการออกแบบรูปลักษณ์เครื่องให้มี

ความ สวยงามน่าใช้  
 5.3.4 ควรศึกษาการออกแบบพัฒนาให้มีความ

สะดวกในการ ใช้งานให้มากขึ้น เหมือนกับเครื่องปั่นท่ีมีขาย
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การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ลดความร้อนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
Design and Create a Heat Reduction Equipment of Plastic Injection Mold 
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บทคัดย่อ  
 าล่วนจัยล่อ่ ืง  าล่ืืาแบบแาะ่่้ลงืคปา่ณผ 
าดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนา  ตีวัมถคป่ะ่งุผ 
1  )ลพอ่ืืืาแบบแาะ่่้ลงืคปา่ณผาดุวลต่้ืนขืง
แตสพนตพผฉีดพาล่มนา 2  )ลพอ่ืาดืคณหภูตนขืงแตสพนตพผฉีด
พาล่มนาเห้ ลยินมัวล่ิวขึลน  3  )ลพอ่ืป่ะลตนนุคณภลพ

ืคปา่ณผาดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนาจลา
์ู้ลชี่ยวชลญ วนธีาล่วนจัย ด ลลนนนาล่ศึาษล่ะบบาล่ท ลงลน
ืคปา่ณผาดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนา จลาบ่นษัท 
่ยลตลดินโซสแตนูแฟุลจื่ผ่น่ง จ ลาัด ขณะที่ท ลาล่ซสืต
แตสพนตพผ พบวสล ุวลตล่ียหลยขืงแตสพนตพผตลจลาปัจจัย
่ ลุัญ ุอื วัดืคณหภูตนขืงแตสพนตพผ แาะลวาล่วตที่
แตสพนตพผลยินมัวางตลืยูสเนืคณหภูตนที่่ลตล่ถท ลงลนได้ 
แา้วน ลตลวนลุ่ละหผลพอ่ืืืาแบบแาะ่่้ลงืคปา่ณผาด
ุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนา ลพอ่ืน ลไปทดาืง
ลป่ียบลทียบาับาล่ปฏนบัมนงลนแบบลดนต โดย์ู้ วนจัย 
ได้ืืาแบบ่ะบบาล่ท ลงลนืคปา่ณผาดุวลต่้ืน 
ขืงแตสพน ตพผฉี ดพาล่มน า  ซึ่ ง่ลตลถน ลตล เ ช้ งลน 
าับแตสพนตพผฉีดพาล่มนาได้ทคาู่ปแบบ ม้นทคนาล่่่้ลง
ืคปา่ณผม่ ล ตีุวลตแขิงแ่งแาะปาืดภัยเนาล่ท ลงลน 
์าาล่วนจัย พบวสล ลตอ่ืทดาืงืคปา่ณผาดุวลต่้ืน 
ขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนาท ลเห้าดลวาลที่แตสพนตพผลยินมัว
จลาลดนต 4 ชต  .าดางลหาอื 2 ชต  .แาะ์าาล่ป่ะล ตนนจลา
์ู้ลช่ียวชลญตีุคณภลพืยูสเน่ะดับดีตลา ตีุสลลฉาี่ยลทสลาับ 
2 . 7 7  ่ ล ต ล ่ ถ น ล ไ ป ป ่ ะ ยค า มผ เ ช้ าั บ แ ตส พน ต พผ 
ชนนดือ่น ๆ ได้ 

ค าส าคัญ : ่ะบบหาสืลยิน  ,แตสพนตพผฉีดพาล่มนา ,
ืคณหภูตนแตสพนตพผ 

Abstract 
 The purposes of this study were to: 1) design 
and construct heat reduction equipment of 
plastic injection mold 2) reduce the temperature 
of the plastic injection mold to cool faster and 3) 
assess the quality of the heat-reducing 
equipment of plastic injection molds from 
experts. The research methods by Company Work 
Study Siam DENSO Manufacturing Co., Ltd. that 
repairs molds. The factors in the study were the 
temperature of the mold and the total time at 
cool mold.  Then analyzed to design and build 
a heat-reducing device for plastic injection molds 
and to compare them with conventional 
operations. The research findings presented that:
1) the cooling time of the mold from the original
4 hours was reduced to 2 hours and 
2) The evaluation results from experts was at
 a very good level at an average of 4.77. 

1. บทน า
การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ลดความร้อนของ

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 
 ลนอ่ืงจลาปัจจคบันืคม่ลหา่่ตาล่์านมชนลน่สวน 
ยลนยนมผ ที่ลาี่ยวาับแตสพนตพผฉีดพาล่มนานับวสลลป็น่น่ง 
ที่่ ลุัญ ลพ่ละาล่ฉีดขึลนู่ปพาล่มนาเห้ตีุคณภลพดี  
มาืดจนาล่์านมงลนเห้ได้มลตลป้ลหตลย ลพอ่ืที่จะ่สง
ตืบ์านมภัณฑผเห้าูาุ้ลได้ทันลวาลนัลน าล่ซสืตบ ล่คง
แตสพนตพผฉีดพาล่มนาลชนงป้ืงาัน าิุอื่น่งหนึ่งที่จะชสวย 
ท ลเห้์านมงลนได้ืยสลงตีุคณภลพ ทันลวาล แาะ์านมงลน
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ได้ืยสลง่ลบ่อ่นลป็นไปมลตลป้ลหตลยที่า ลหนดไว้   
จลาาล่ศึาษลวนจั ย เนุ่ัล งนีล   พบปัญหลที่ ลานดขึลน 
ุอื จะม้ืงู่ญล่ียลวาลที่จะม้ืง่ืเห้แตสพนตพผฉีด
พาล่มนาลยินมัวางาสืนจลาืคณหภูตน 133 ืงศลลซาลซีย่ 
เห้าดางตลจนลหาอืืคณหภูตนที่่ลตล่ถท ลาล่ซสืตบ ล่คง
แตสพนตพผไดุ้อืป่ะตลณ 06 ืงศลลซาลซีย่ ลพ่ละวสล
ขณะที่แตสพนตพผฉีดพาล่มนาถูามนดมัล งาั บลุ่อ่ืงฉีด
พาล่มนาที่์สลนาล่ท ลงลนตลเหตสๆนัลนยังตีุวลต่้ืนู่ง
ืยูส  จึงท ลเห้ไตส่ลตล่ถซสืตบ ล่คงแตสพนตพผฉีดพาล่มนา 
ได้เนทันที แาะ่สง์าา่ะทบท ลเห้า่ะบวนาล่ซสืต
แตสพนตพผฉีดพาล่มนานัลน ม้ืงล่ียลวาล่ืเห้แตสพนตพผ 
ลยินมัวางาสืนจึงจะท ลงลนได้ 
 ดังนัลนุณะ์ู้วนจัยจึงตีแนวุวลตุนดที่จะืืาแบบ 
แาะ่่้ลงืคปา่ณผาดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนา 
ลพอ่ืืคณหภูตนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนาเห้ลยินมัวล่ิวขึลน  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 ลพอ่ืืืาแบบแาะ่่้ลงืคปา่ณผาดุวลต่้ืน

ขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนา 
 2.2 ลพอ่ืาดืคณหภูตนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนาเห้ลยินมัว
ล่ิวขึลน 
     2.3 ลพอ่ืป่ะลตนนุคณภลพืคปา่ณผาดุวลต่้ืน 
ขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนาจลา์ู้ลช่ียวชลญ 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย

าล่ด ลลนนนาล่วนจัยล่อ่ืง  าล่ืืาแบบแาะ่่้ลง
ืค ป า ่ ณผ า ด ุว ล ต ่้ ื น ขื ง แ ตส พน ต พผ ฉี ด พา ล ่ มน า 
ตีวัมถคป่ะ่งุผลพอ่ื  1. ลพอ่ืืืาแบบแาะ่่้ลงืคปา่ณผ 
าดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนา 9. ลพอ่ืาดืคณหภูตน
ขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนาเห้ลยินมัวล่ิวขึลน  0. ลพอ่ืป่ะลตนน
ุคณภลพืคปา่ณผาดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนา 
จลา์ู้ลช่ียวชลญ  ์ู้วนจัยได้า ลหนดวนธีาล่ด ลลนนนาล่วนจัย
ดังมสืไปนีล 

3.1 ศึาษลข้ื ตูาที่ลาี่ยวข้ืง 
          ์ู้วนจัยได้ด ลลนนนาล่ศึาษลข้ืตูาจลาบ่นษัท ่ยลต
ลดินโซสแตนูแฟุลจื่ผ่น่ง จ ลาัด แา้วท ลาลุ่นดวนลุ่ละหผ
ข้ืดี  ข้ืล่ียเนาล่ที่จะืืาแบบแาะ่่้ลงืคปา่ณผ 
าดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนาดังาาสลว  
     3.2 าล่ืืาแบบืคปา่ณผาดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผ
ฉีดพาล่มนา 

       เนาล่ืืาแบบืคปา่ณผาดุวลต่้ืนแตสพนตพผ 
ฉีดพาล่มนา เนขัลนมืนนีลได้ขืุ ลป่ึาษลจลาหัวหน้ลฝ่ลย
ซสืตบ ล่คง แาะุู่ที่ป่ึาษลด้วยลป็น่ะยะๆ ลพอ่ืเห้ตีุวลต

ถูาม้ืงมลตแบบแาะมลต่ลยาะลืียดที่า ลหนด มาืดาล่
แา้ไขป่ับป่คงเนา่ณีที่ม้ืงลปาี่ยนแปางข้ืา ลหนด 
บลงป่ะาล่  ลนอ่ ืงจลาข้ืจ ลาัดขืงาล่จั ด่่้ ล ง 
แา้วน ลข้ืตูา แาะุ ลแนะน ลตลืืาแบบแาะลขียนแบบ
า ลหนดุคณาัาษณะแาะ่ลยาะลืียดมสลงๆ ขืงืคปา่ณผ 
าดุวลต่้ืนแตสพนตพผฉีดพาล่มนา ลพอ่ืเ ช้ืืาแบบ 
วลงแ์นเนาล่มัด่นนเจ่่้ลง  แาะจัดหลวั่ดคืคปา่ณผ 
เนาล่่่้ลง 
    3.3 ล ตอ่ ื ไ ด้ แบบ ืคปา่ณผ าดุวลต่้ ืนแตสพน ตพผ 
ฉีดพาล่มนาแา้ว าิน ลแบบนัลนไปจัดหลวั่ดค ืคปา่ณผ 
แาะด ลลดนนาล่่่้ลงเห้ได้มลตแบบท่ีได้ืืาแบไว้ 
 3.4 าาคสตมัวืยสลงที่ เ ช้เนาล่ศึาษลวนจัยเนุ่ัล งนีล  
เช้์ู้ลช่ียวชลญจลาบ่นษัทหนสวยงลนซสืตบ ล่คง ืลจล่ยผ 
ที่ ตี ุวลตู่้ ด้ ลนาล่ืืาแบบจลาวนทยลาัย ลทุนนุ 
ตหล่ลุ่ลตจ ลนวน 7 ทสลน 

3.5 ลุ่อ่ืงตอืท่ีเช้เนาล่วนจัยุ่ัลงนีลตีืยูส 2 ืยสลง ุอื 
          3.5.1 ืคปา่ณผาดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผฉีด 
พาล่มนา ที่ืืาแบบแาะ่่้ลงลพอ่ืน ลไปทด่ืบเนาล่ 
วนจัยเนุ่ัลงนีล 
          3.5.2 แบบป่ะลตนนป่ะ่นทธนภลพขืงืคปา่ณผ 
าดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนา โดยเห้์ู้ลช่ียวชลญ
ลป็น์ู้ป่ะลตนน 
 3.6 หาังจลาที่ได้ืคปา่ณผาดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผ 
ฉีดพาล่มนาที่ถูาม้ืงมลตแบบแา้ว ์ู้วนจัยได้น ลลุ่อ่ืง 
ที่ได้ไปทดาืงเช้งลน โดยาล่น ลไปทดาืงเช้าับแตสพนตพผ 
ที่เช้ืยูสเนบ่นษัท ่ยลตลดินโซสแตนูแฟุลจื่ผ่น่ง  จ ลาัด 
พ่้ืตทัลงจับลวาลที่แตสพนตพผลยินมัวางลพอ่ืลป่ียบลทียบลวาล
ที่าดาง แาะลพอ่ืหลข้ืบาพ่สืงเนาล่ท ลงลน ลพอ่ืน ล 
ไปป่ับป่คงแา้ไข  ลพอ่ืที่จะได้ืคปา่ณผาดุวลต่้ืน 
ขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนา ลพอ่ืน ลไปหลป่ะ่นทธนภลพมสืไป 
 3.7 าล่วนลุ่ละหผข้ืตูาจลาาล่ป่ะลตนนุคณภลพ
ืค ป า ่ ณผ า ด ุว ล ต ่้ ื น ขื ง แ ตส พน ต พผ ฉี ด พา ล ่ มน า 
จลา์ู้ลช่ียวชลญ 

เนาล่วนจัยุ่ัลงนีล ์ู้วนจัยได้เช้ลุ่อ่ืงตอืทลง่ถนมน
ตลท ลาล่วนลุ่ละหผข้ืตูา ดังนีล 
          3.7.1 าล่หลุสลลฉาี่ยลาขุณนม (Mean) ซึ่งตีู่ม่
ดังนีล 

N

X
X






ลตอ่ื    


X   =    ุสลลฉาีย่ 
 X  = ์า่วตขืงุะแนน 

    N     = จ ลนวนป่ะชลา่ทัลงหตด   
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        3.7.2 าล่หลุส ล่ส วน ลบี่ ย ง ลบนตลม่ฐลน 
)Standard Deviation) ขืง่ะดับุะแนน โดยเชู้่ม่ดังนีล 

  S.D.    =  
 1NN

XXN
22





ลตอ่ื    S.D.    =  ุสลลบี่ยงลบนตลม่ฐลน 
  2X     =   ์า่วตขืงุะแนนทคาุสลยาา ลาัง่ืง 

N    =   จ ลนวนขืงข้ืตูา 

4. ผลการวิจัย
งลนวนจัยล่อ่ืงาล่ืืาแบบแาะ่่้ลงืคปา่ณผาดุวลต

่้ืนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนาืัมโนตัมน ตีวัมถคป่ะ่งุผลพอ่ื
1. ลพอ่ืืืาแบบแาะ่่้ลงืคปา่ณผาดุวลต่้ืนขืง
แตสพนตพผฉีดพาล่มนา 9. ลพอ่ืาดืคณหภูตนขืงแตสพนตพผฉีด
พาล่มนาเห้ลยินมัวล่ิวขึลน  0. ลพอ่ืป่ะลตนนุคณภลพ คืปา่ณผ
าดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนาจลา์ู้ล ช่ียวชลญ 
์ู้วนจัยพบวสล 
 4.1 ืคปา่ณผ ่ ลตล ่ถ เ ช้ ง ลน ไ ด้ จ ่น ง แา ะ่ลตล่ถ 
าดลวาลาล่ลยินมัวขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนาได้ล่ิวขึลน 
ดังมล่ลงลป่ียบลทียบ์าาล่ทดาืง มล่ลงที่ 1 ดังนีล 

ุ่ัลงท่ี 
แบบลดนต 

)ลยินมัวลืง)/ชต. 
แบบเหตส 

)เช้ืคปา่ณผ)/ชต. 
1 4 2 
2 5 3 
3 4 1 
4 3 2 
5 4 2 

เฉลี่ย 4 2 

ตารางที่  2  มล่ลงลป่ียบลทียบ์าาล่ทดาืงแบลยิน 
  มัวลืง แาะแบบเช้ืคปา่ณผชสวย 

ภาพที่ 1 อุปกรณ์ลดความร้อนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
อัตโนมัติ 

 4.2 ์าาล่วนลุ่ละหผข้ืตูาาล่ป่ะลตนนุคณภลพขืง
าล่ืืาแบบแาะ่่้ลงืคปา่ณผาดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผ
ฉีดพาล่มนา จลา์ู้ล ช่ียวชลญพบวสล โดยภลพ่วตขืง 
าล่ืืาแบบแาะ่่้ลงืคปา่ณผาดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผ
ฉีดพาล่มนา ตีุคณภลพืยูสเน่ะดับ ดีตลา ที่ ลทสลาับ 2.77 
แาะ S.D ลทสลาับ 3.37 แาะลตอ่ืพนจล่ณลลป็น่ลยข้ืดัง 
แ่ดงเนมล่ลงที่ 1 ขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนา ตีุคณภลพ 
ืยูสเน่ะดับ ดีตลาท่ี ลทสลาับ 2.77 แาะ S.D ลทสลาับ 3.07 

รายการประเมิน S.D ความหมาย 

1. ุวลต นุด่่้ลง่่่ ผุเนาล่
ืืาแบบแาะ่่้ลงืคปา่ณผ 

4.57 0.53 ดี 

2. ่ลตล่ถาดุวลต่้ืนขืง
แตสพนตพผฉีดพาล่มนาได้จ่นง 

4.86 0.38 ดีตลา 

3. ่ลตล่ถตืงลหินแตสพนตพผฉีด
พาล่มนาได้เนขณะท ลงลน 

5.00 0.00 ดีตลา 

4. ่ลตล่ถมนดมัลงแาะ
ลุาอ่ืนย้ลยืคปา่ณผได้่ะดวา 

4.86 0.38 ดีตลา 

5. ตีาล่แ่ดง่ถลนะเนขณะ
า ลาังท ลงลนืยูส 

4.71 0.49 ดีตลา 

6. ตีาล่แจ้งลมอืนลตอ่ืืคปา่ณผ
ท ลงลน่ ลล่ิจ 

4.86 0.38 ดีตลา 

7. ุวลตลหตละ่ตเนาล่
ลาอืาเช้วั่ดค 

4.86 0.38 ดีตลา 

8. ุวลตปาืดภยัเนาล่เช้งลน 4.57 0.53 ดี 
เฉลี่ยด้านการใช้งาน 4.77 0.37 ดีตลา 
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6. อภิปรายผลการวิจัย
์าาล่วนจัยล่อ่ืงาล่ืืาแบบแาะ่่้ลงืคปา่ณผ

าดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนา พบวสลืคปา่ณผาด
ุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนา่ลตล่ถชสวยาดลวาล 
ที่ท ลเห้แตสพนตพผลยินางเนืคณหภูตนที่่ลตล่ถลข้ลท ลงลนได้ 
โดยเช้ลวาลลพียงแุส  9 ช่ัวโตง แตสพนตพผาิตีืคณหภูตน 
พืที่์ู้ปฏนบัมนงลน่ลตล่ถท ลงลนได้)์าจลามล่ลงบันทึา
์าาล่ทดาืง) แาะ์าาล่ป่ะลตนนจลา์ู้ ล ช่ียวชลญ 
ได้ เหุ้วลตลหินุอื ด้ลนุคณภลพด้ลนาล่ืืาแบบ

โุ่ง่่้ลงตีุวลตตั่นุงแขิงแ่ง วั่ดคที่เช้ท ลืคปา่ณผ 
ตีุวลตลหตละ่ต แาะาล่จัดวลงชนลน่สวนห่อืืคปา่ณผ
มสลงๆ ที่น ลตลป่ะาืบลข้ลด้วยาัน ตีุคณภลพืยูสเน่ะดับ 
ดีตลา ทัลงนีล์ู้จัดท ลได้ท ลาล่ศึาษลข้ืตูาแาะืืาแบบ
โุ่ง่่้ลงืคปา่ณผาดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนา
ืัมโนตัมน  เห้ตีุวลตตั่นุงแขิงแ่งแาะตีนล ลหนัาลบล 
มลตหาัาาล่ขืงืืาแบบ ซึ่ง่สง์าเห้าล่น ลไปเช้งลน 
ตีุคณภลพืยูสเน่ะดับ ดีตลา 

มล่ลงที่  9  ่่คปุวลตุนดลหินขืง์ู้ล ช่ียวชลญที่ตีมสื
ืคปา่ณผาดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนา 

5. สรุปผลการวิจัย
่่คป์าาล่วนจัยได้มลตวัมถคป่ะ่งุผงลนวนจัยที่า ลหนด

ไว้ดังนีล 
 5.1 ได้ืคปา่ณผาดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนา 

      5.2 ่ลตล่ถท ล เห้แตสพนตพผฉีดพาล่มนาลยินมั ว 
ได้ล่ิวขึลน จลาลดนตที่ตีุสลลฉาี่ยลวาลเนาล่ลยินมัวุอื 
2 ช่ัวโตง ลตอ่ืน ลืคปา่ณผาดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผ 
ฉีดพาล่มนาตลทดาืงเช้่ลตล่ถาดลวาลที่แตสพนตพผ 
ลยินางเนืคณหภูตนที่่ลตล่ถลข้ลท ลงลนได้ เห้ ลหาอื 
แุส 9 ช่ัวโตง )จลามล่ลงบันทึา์าาล่ทดาืง)  
    5.3 ์าจลาาล่ป่ะ ลตนนขืง์ู้ ล ช่ี ยวชลญ พบวส ล 
โดยภลพ่วตขืงาล่ืืาแบบแาะ่่้ลงืคปา่ณผาดุวลต่้ืน 

7. ข้อเสนอแนะ
บทุวลตนีลได้น ลล่นืงลนวนจัยล่อ่ืงาล่ืืาแบบ

แาะ่่้ลงืคปา่ณผาดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผฉีดพาล่มนา 
ซึ่ ง จลา์าาล่ทดาืงเห้ ์า ลป็นที่ พื เจม่ งมลต
วัมถคป่ะ่งุผที่ได้มัลงไว้ ่ลตล่ถชสวยาดลวาลเนาล่่ื 
เห้แตสพนตพผลยินมัวางได้  
     ข้ืล่นืแนะาล่ท ลวนจัยุ่ัลงมสืไปุว่ลปาี่ยนืคปา่ณผ
ที่ชสวยท ลเห้แตสพนตพผลยินล่ิวขึลนาวสลนีล จลาาล่วนจัยุ่ัลงนีล 
เช้พัดาตเนาล่ลปาสลเห้แตสพนตพผลยินมัว   แาะุว่ป่ับป่คง
แา้ไขืคปา่ณผาดุวลต่้ืนแตสพนตพผฉีดพาล่มนาืัมโนตัมน 
เห้่ลตล่ถ ลปิดแาะปิดฝลุ่ืบได้ ลพอ่ืเห้าล่ปฏนบัมนงลน 
ตีุวลต่ะดวาแาะท ลงลนงสลยขึลน 

8. เอกสารอ้างอิง
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การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบระบบหล่อเยน็แม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม
Design and Construction of a Cooling System Testing 

Machine on Aluminum Injection Mold 
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บทคัดย่อ  
 าล่วนจัยล่อ่ืง าล่ืืาแบบแาะ่่้ลงลุ่อ่ืงทด่ืบ
่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียต ตีวัมถคป่ะ่งุผ 
ลพอ่ืืืาแบบแาะ่่้ลงลุ่อ่ืงทด่ืบ่ะบบหาสืลยิน
แตสพนตพผฉีดืาูตนลนียต ลพอ่ืป่ะลตนนุคณภลพลุ่อ่ืงทด่ืบ
่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียตจลา์ู้ล ช่ียวชลญ 
วนธีาล่วนจัยโดยาล่ศึาษลาล่ท ลงลนจลาบ่นษัท ่ยลต
ืนนลมื่ผโตาดผ จ ลาัด ที่ท ลาล่่่้ลงแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียต
แา้วม้ืงทดาืงทั้ง่ะบบหาสืลยินด้วย ซึ่งลตอ่ืน ลลุ่อ่ืง
ทด่ืบ่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียตที่่่้ลงขึ้นไป
ทดาืงม่วจ่ืบ่ะบบหาสืลยินขืงแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียต 
ได้์าวสล่ลตล่ถม่วจ่ืบ่ะบบหาสืลยินขืงแตสพนตพผ 
ได้หลจคด่ั่ว ซึตขืงแตสพนตพผได้ าดลวาลในาล่ท ลงลนได้ 
ไตสม้ืงทด่ืบแบบาล่ปาสืยาตลข้ล่ะบบหาสืลยิน
แตส พน ตพผ ซึ่ ง ไ ด้ ์ า ไ ตส แนส นืน  ์าาล ่ วน จั ย  พบวส ล  
าล่ืืาแบบแาะ่่้ลงลุ่อ่ืงทด่ืบ่ะบบหาสืลยิน
แตสพนตพผฉีดืาูตนลนียตตีุวลตลหตละ่ตมสืาล่ใช้งลน 
่ลตล่ถใช้งลนได้่ะดวา ปาืดภัย แาะ์าาล่ป่ะลตนน
โดย์ู้ ล ช่ียวชลญุคณภลพด้ลนาล่ืืาแบบโุ่ง่่้ลง 
ตีุวลตตั่ นุงแขิ งแ่ง  ุวลต ลหตละ่ตขืงขนลด 
แาะู่ป่สลง ุวลตลหตละ่ตขืงวั่ดคที่ใช้ท ล แาะาล่จัด
วลงชน้น่สวนห่อืืคปา่ณผป่ะาืบตีุวลตลหตละ่ต 
โดยได้์าาล่ป่ะลตนนุอืุสลลฉาี่ย 4.34 ่สวนุสลลบี่ยงลบน
ตลม่ฐลน 0.63 ซึ่ ง์าาล่ป่ะลตนนุคณภลพโดย่วต 
ืยูสใน่ะดับ ดี 

ค าส าคัญ :  ่ะบบหาสืลยิน  ,แตสพนตพผฉีดืาูตนลนียต ,
ืคณหภูตนแตสพนตพผ 

Abstract 
   The  objectives of this research were to: 
1) design and build a testing machine for aluminum
injection mold cooling system and 2)  assess the 
quality of the aluminum injection mold cooling 
system testing system from experts. The research 
methods by Company Work Study Siam DENSO 
Manufacturing Co., Ltd. that creates aluminum 
injection molds must test the entire cooling 
system as well. The research findings presented 
that: 1)  the cooling system of the mold can be 
inspected and the leak point of the mold can be 
found, reduce working time, there is no need to 
test the airflow into the mold cooling system, 
which results in uncertainty and 2)  the structural 
design are strong and stable, appropriateness of 
size and shape suitability of the materials used and 
the placement of parts or accessories is 
appropriate. The result of the assessment was that 
the mean was 4.34, while the standard deviation 
was 0.63, which was at a good level. 

1. บทน า
การออกแบบและสร้างเคร่ืองทดสอบระบบหล่อเย็น

แม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม 
 ลนอ่ืงจลาบ่นษัท ่ยลตืนนลมื่ผโตาดผ จ ลาัด ได้์านม
แตสพนตพผฉีดืาูตนลนียตจ ลนวนตลา โดยาล่์านมแตสพนตพผ
่สงาูาุ้ลม้ืงตีาล่ทด่ืบ่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผ 
ฉีดืาูตนลนียต ลพอ่ืให้แนสใจวสล่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผ 
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ไตสตีาล่่ั่วห่อืซึต แมสที่โ่งงลนไตสตีลุ่อ่ืงทด่ืบ่ะบบ
หาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียต ตีแมสาล่ทด่ืบแบบาล่
ปาสืยาตลข้ล่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผแา้วใช้น้ ล่บูสลทใ่ส 
ข้ืมสืห่อืจคดมสลง ๆ ทีุ่ลดวสลืลจจะ่ั่วห่อืซึต ท ลให้
แตส พน ตพผ ล าน ด ่นน ต ไ ด้ งส ล ยแาะ ไตส ตี ุ ว ลต่ะดวา 
ในาล่ท ลงลน 
         ดังนั้นุณะ์ู้วนจัย จึงตีแนวุนดในาล่ืืาแบบ
แาะ่่้ลงลุ่อ่ืงทด่ืบ่ะบบหาสืลยินขืงแตสพนตพผ 
ฉีดืาูตน ลนียตขึ้นตล ลพอ่ืใ ช้ทด่ืบาล่่ั่วห่อืซึต 
ขืงแตสพนตพผ   

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 ลพอ่ืืืาแบบแาะ่่้ลงลุ่อ่ืงทด่ืบ่ะบบ

หาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียต 
 2.2 ลพอ่ ืป่ะลตนนุคณภลพลุ่อ่ ื งทด่ืบ่ะบบ 
หาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียตจลา์ู้ลช่ียวชลญ 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
าล่ด ลลนนนาล่วนจัยล่อ่ืง  าล่ืืาแบบแาะ่่้ลง

ลุ่อ่ืงทด่ืบ่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตน ลนียต 
ตีวัมถคป่ะ่งุผ ลพอ่ืาล่ืืาแบบแาะ่่้ลงลุ่อ่ืงทด่ืบ
่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียต ลพอ่ืป่ะลตนนุคณภลพ
ลุ่อ่ืงทด่ืบ่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตน ลนียต 
จลา์ู้ลช่ียวชลญ  ์ู้วนจัยได้า ลหนดวนธีาล่ด ลลนนนาล่วนจัย
ดังมสืไปนี้ 

3.1 ศึาษลข้ืตูาที่ลาี่ยวข้ืง 
          ์ู้วนจัยได้ด ลลนนนาล่ศึาษลวนธีาล่ม่วจ่ืบ่ะบบ
หาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียต จลาบ่นษัท ่ยลตืนนลมื่ผ
โตาดผ จ ลาัด แา้วท ลาลุ่นดวนลุ่ละหผข้ืดี  ข้ืล่ียในาล่ 
ที่จะืืาแบบแาะ่่้ลงืคปา่ณผาดุวลต่้ืนขืงแตสพนตพผ
ฉีดพาล่มนาืัมโนตัมนดังาาสลว  
     3.2 าล่ืืาแบบแาะ่่้ลงลุ่อ่ืงทด่ืบ่ะบบ 
หาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียต 

       ในาล่ืืาแบบลุ่อ่ืงทด่ืบ่ะบบหาสืลยิน
แตสพนตพผฉีดืาูตน ลนียต ในขั้นมืนนี้ ได้ขืุ ลป่ึาษล 
จลาหัวหน้ลงลน แาะุู่ที่ป่ึาษลด้วยลป็น่ะยะๆ ลพอ่ืให้ 
ตีุวลตถูาม้ืงมลตแบบแาะมลต่ลยาะลืียดที่า ลหนด 
มาืดาล่แา้ไขป่ับป่คงในา่ณีที่ม้ืงลปาี่ยนแปาง
ข้ืา ลหนดบลงป่ะาล่ ลนอ่ืงจลาข้ืจ ลาัดขืงาล่จัด่่้ลง 
แา้วน ลข้ืตูา แาะุ ลแนะน ลตลืืาแบบแาะลขียนแบบ
า ลหนดุคณาัาษณะแาะ่ลยาะลืียดมสลงๆ ขืงลุ่อ่ืง
ทด่ืบ่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตน ลนียต ลพอ่ืใ ช้

ืืาแบบ วลงแ์นในาล่มัด่นนใจ่่้ลง  แาะจัดหลวั่ดค
ืคปา่ณผในาล่่่้ลง 
 3.3 ลตอ่ืได้แบบลุ่อ่ืงทด่ืบ่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผ
ฉีดืาูตนลนียตแา้ว าิน ลแบบนั้นไปจัดหลวั่ดค ืคปา่ณผ 
แาะด ลลดนนาล่่่้ลงให้ได้มลตแบบท่ีได้ืืาแบไว ้
 3.4 าาคสตมัวืยสลงที่ ใ ช้ในาล่ศึาษลวนจัยในุ่ั้ งนี้ 
ใช้์ู้ ล ช่ียวชลญจลาบ่นษัท ่ยลตืนนลมื่ผโตาดผ  จ ลาัด 
แ า ะ ื ล จ ล ่ ยผ ที่ ตี ุ ว ล ต ู่้ ด้ ล น า ล ่ ืืา แ บ บ จ ล า
วนทยลาัยลทุนนุตหล่ลุ่ลตจ ลนวน 7 ทสลน 

3.5 ลุ่อ่ืงตอืท่ีใช้ในาล่วนจัยุ่ั้งนี้ตีืยูส 2 ืยสลง ุอื 
             3.5.1 ลุ่อ่ืงทด่ืบ่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผฉีด
ืาูตน ลนียต  ที่ืืาแบบแาะ่่้ ลง ลพอ่ ืน ล ไปทด่ืบ 
ในาล่วนจัยในุ่ั้งน้ี 
             3.3.2 แบบป่ะลตนนป่ะ่นทธนภลพขืงลุ่อ่ืง
ทด่ืบ่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียต  โดยให้
์ู้ลชี่ยวชลญลป็น์ู้ป่ะลตนน 
 3.4 หาังจลาที่ ได้ ลุ่อ่ ืงทด่ืบ่ะบบหาสืลยิน
แตสพนตพผฉีดืาูตนลนียตที่ถูาม้ืงมลตแบบแา้ว ุณะ์ู้วนจัย 
ได้น ลลุ่อ่ืงที่ได้ไปทดาืงใช้งลน ลพอ่ืหลข้ืบาพ่สืง 
ในาล่ท ลงลน ลพอ่ืน ลไปป่ับป่คงแา้ไข จนได้ลุ่อ่ืง
ทด่ืบ่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียต  แา้วให้
์ู้ลช่ียวชลญป่ะลตนนุคณภลพลพอ่ืน ลไปหลป่ะ่นทธนภลพ
มสืไป 

3.5 าล่วนลุ่ละหผข้ืตูา 
ในาล่วนจัยุ่ั้งนี้ ์ู้วนจัยได้ใช้ลุ่อ่ืงตอืทลง่ถนมน

ตลท ลาล่วนลุ่ละหผข้ืตูา ดังนี้ 
          3.5.1 า ล ่ ห ล ุส ล ล ฉ าี่ ย ล า ข ุ ณน ม (Mean) 
ขืง์าาล่ทดาืง ซึ่งตีู่ม่ดังนี้ 

N

X
X






ลตอ่ื   


X    =   ุสลลฉาี่ย 
 X   = ์า่วตขืงุะแนน 

    N      = จ ลนวนป่ะชลา่ทั้งหตด 
       3.5.2 าล่หลุสล่สวนลบี่ยงลบนตลม่ฐลน 

(Standard Deviation) ขืง่ะดับุะแนน โดยใช้่มู่
ดังนี ้

  S.D.    =  
 1NN

XXN
22





ลตอ่ื    S.D.    =  ุสลลบี่ยงลบนตลม่ฐลน 
  2X     =  ์า่วตขืงุะแนนทคาุสลยาา ลาัง่ืง 

N    =  จ ลนวนขืงข้ืตูา 
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4. ผลการวิจัย
งลนวนจัยล่อ่ืง าล่ืืาแบบแาะ่่้ลงลุ่อ่ืงทด่ืบ

่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียต ตีวัมถคป่ะ่งุผ 
ลพอ่ื าล่ืืาแบบแาะ่่้ลงลุ่อ่ืงทด่ืบ่ะบบหาสืลยิน
แตสพนตพผฉีดืาูตนลนียต ลพอ่ืป่ะลตนนุคณภลพลุ่อ่ืงทด่ืบ
่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียตจลา์ู้ล ช่ียวชลญ 
์ู้ วน จั ยพบวสล ลุ่อ่ ืงทด่ืบ่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผ 
ฉีดืาูตนลนียต ่ลตล่ถใช้งลนได้จ่นง ่ลตล่ถม่วจ่ืบ 
หลจคด่ั่ วซึ ตขืงแตสพนตพผ ได้  แาะ่ลตล่ถาดลวาล 
ในา่ะบวนาล่ท ลงลนได้ล่ิวขึ้น    
 4.1 ์าาล่วนลุ่ละหผข้ืตูาาล่ป่ะลตนนุคณภลพ 
ขืงลุ่อ่ืงทด่ืบ่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียต 
จลา์ู้ลช่ียวชลญพบวสล โดยภลพ่วตขืงาล่ืืาแบบ 
แาะ่่้ ล ง ล ุ่อ่ ื งทด่ืบ่ะบบหาส ื ล ยิ นแตส พน ตพผ 
ฉีดืาูตนลนียต ตีุคณภลพืยูสใน่ะดับ ดีตลา ที ่ลทสลาับ 2.02 
แาะ S.D ลทสลาับ 3.63 แาะลตอ่ืพนจล่ณลลป็น่ลยข้ื 
ดังแ่ดงในมล่ลงที ่1   

ตารางที่  1  ่่คปุวลตุนดลหินขืง์ู้ลชี่ยวชลญที่ตีมสื 
ลุ่อ่ืงทด่ืบ่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียต 

ภาพที ่1 เคร่ืองทดสอบระบบหล่อเย็นแม่พิมพ์ฉีด
อลูมิเนียม 

5. สรุปผลการวิจัย
่่คป์าาล่วนจัยได้มลตวัมถคป่ะ่งุผงลนวนจัยที่า ลหนด

ไว้ดังน้ี 
      5.1 ได้ ล ุ ่อ่ ื งทด่ืบ่ะบบหาสื ล ยินแตสพน ตพผ 
ฉีดืาูตนลนียต  
      5.2 ล ุ ่อ่ ื ง ท ด ่ ื บ ่ ะ บ บ ห าส ื ล ยิ น แ ตส พน ต พผ 
ฉีดืาูตนลนียตนี้ ่ลตล่ถม่วจ่ืบหลจคด่ั่วซึตขืงแตสพนตพผ
ได้ ชสวยาดปัญหลาล่่ั่วซึตขืง่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผ 
ฉีดืาูตนลนียตได้ดี แาะาดวั่ดค่น้นลปาอืง ลชสน ลทปพัน
ลาาียว แาะลพน่ตป่ะ่นทธนภลพในขั้นมืนาล่ท ลงลน 
ขืง่ะบบาล่ม่วจ่ืบาล่่ั่วซึต แา้วยังป้ืงาันปัญหล
แตสพนตพผฉีดืาูตนลนียตที่่สงไปให้าูาุ้ลไตสไดุ้คณุคณภลพ 

6. อภิปรายผลการวิจัย
์าาล่ป่ะลตนนงลนวนจัยล่อ่ืง าล่ืืาแบบแาะ่่้ลง

ลุ่อ่ืงทด่ืบ่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตน ลนียต 
นี้ ่ลตล่ถม่วจ่ืบหลจคด่ั่วซึตขืงแตสพนตพผได้ ชสวยาด
ปัญหลาล่่ั่วซึตขืง่ะบบหาสืลยินแตสพนตพผฉีดืาูตนลนียต
ได้ดี แาะ์าาล่ป่ะลตนนุคณภลพโดย์ู้ลช่ียวชลญพบวสล 
ุคณภลพด้ลนาล่ืืาแบบโุ่ง่่้ลงตีุวลตตั่นุงแขิงแ่ง 
วั่ดคที่ใช้ท ลืคปา่ณผตีุวลตลหตละ่ต แาะาล่จัดวลง
ชน้น่สวนห่อืืคปา่ณผมสลงๆ ที่น ลตลป่ะาืบลข้ลด้วยาัน 
ตีุคณภลพืยูสใน่ะดับ ด ีทั้งนี้์ู้จัดท ลได้ท ลาล่ศึาษลข้ืตูา
แาะืืาแบบโุ่ง่่้ลงลุ่อ่ืงทด่ืบ่ะบบหาสืลยิน
แตสพนตพผฉีดืาูตน ลนียต ให้ตีุวลตตั่นุงแขิงแ่งแาะ 
ตีน้ ลหนัาลบล ลุาอ่ืนย้ลย่ะดวา มลตหาัาาล่ืืาแบบ 
ซึ่ง่สง์าให้าล่น ลไปใช้งลนตีุคณภลพืยูสใน่ะดับ ด ี

7. ข้อเสนอแนะ
ข้ืล่นืแนะาล่ท ลวนจัยุ่ั้งมสืไปุว่าดขนลดขืง

ลุ่อ่ืงางลพอ่ืาดน ลหนังขืงลุ่อ่ืงให้าดาง ลพอ่ื่ะดวา 
ในาล่ลุาอ่ืนย้ลย แาะถ้ลตีาล่ลพน่ตาลุ่วบุคตาล่ท ลงลน
ขืงลุ่อ่ืงด้วย่ีโตทจะท ลให้่ะดวามสืาล่ใช้งลนตลาขึ้น 
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บทคัดย่อ 
  วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า 2) เพื่อหาประสิทธิภาพ
ตู้ อบพลั งงานแสงอาทิ ตย์ ร่ วมกับพลั งงานไฟฟ้ า 3) 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกล้วยตาก บ้านโพธิ์ศรี ต าบลแกด า อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคาม โดยท าการทดลองกับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกล้วยตาก บ้านโพธิ์ศรี ต าบลแกด า อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 5 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า 
แบบบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึง
พอใจ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า คุณสมบัติทางกายภาพของ
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าสามารถ
ป้องกันแมลงและฝุ่นละออง สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
เนื่องจากมีล้อ และในกรณีฝนตกสามารถป้องกันน้ าได้เมื่อ
เทียบกับการตากกลางแจ้งและยังสามารถใช้ระบบไฟฟ้า
ในกรณีที่แสงแดดไม่เพียงพอ คุณลักษณะที่ส าคัญของ
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า มีอุณหภูมิ
ภายนอกตู้อบฯ สูงสุดเฉลี่ย 36.5 องศาเซลเซียส ในขณะ
ที่อุณหภูมิภายในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงาน
ไฟฟ้า สูงสุดเฉลี่ย 56 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพของ
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าในการเพิ่ม
ความร้อนสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกเฉลี่ย  19.5 องศา
เซลเซียส พบว่ามีประสิทธิภาพในการท างานในภาพรวม
อยู่ในระดับ ดีมาก และความพึงพอใจของผู้ ใช้งานตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมอยู่
ในระดับ ดีมาก 

ค าส าคัญ : ตู้อบ, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานไฟฟ้า 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to create 
a solar incubator with electric power  2) To find 
the efficiency of the solar incubator in combination 
with electric power 3) To study the satisfaction 
of users of solar incubators with electric energy. 
The experiment was conducted with the dried 
Banana Community Enterprise Group. Pho Si 
Village, Kae Dam Subdistrict, Kae Dam District, 
Mahasarakham Province. Research tools are: 
Performance data record form and satisfaction 
questionnaire. Statistics used in research, mean 
and standard deviation. The research found that 
Physical properties of the incubator can prevent 
insects and dust ,able to move easy to move 
due to wheels  and in the case of rain, it can 
prevent water compared to outdoor drying  and 
can also use the electrical system in case 
of insufficient sunlight.  
 The results showed that the highest 
temperature outside the oven averaged 36.5°C, 
while the highest temperature inside the oven 
averaged 56°C. The efficiency of the oven in 
increasing heat was higher than the average 
outside temperature of 19.5°C. It was found that 
the overall working efficiency was at a very good 
level and the satisfaction of the incubator users. 
Overall, the level is very good as well. 

Keywords : Incubator, Solar Energy, Electric 
Power 
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1. บทน า
ดวงอาทิตย์  คือแหล่งก าเนิดพลังงานที่ส าคัญที่สุด

ส าหรับโลกของเรา พลังงานจากดวงอาทิตย์ถือเป็น
พลังงานหมุนเวียนที่ส าคัญที่สุด  พลังงานแสงอาทิตย์  
เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้น
ใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาดปราศจาก
มลพิษ  และเป็นพลังงานท่ีมีศักยภาพสูงในการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์สามารถจ าแนกออกเป็น  2  รูปแบบคือ  
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  และการ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน (รัชนี  วันนิจ, 2558) 
ส าหรับประเทศไทย เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรจึงมี 
ข้อได้เปรียบตรงที่ความเข้มรังสีโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีสูงกว่า
เขตอื่ น ๆ  ของโลก  ปั จจุบั น   การพัฒ นาพลั งงาน
แสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในนโยบายด้านพลังงานทดแทน 
ของภาครัฐที่ได้รับผลักดันส่งเสริมให้มีการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคเอกชน รวมทั้งภาคครัวเรือน 
(เส้นทางเศรษฐีออนไลน์, 2564) 
 ประเทศไทยตั้ งอยู่ ใกล้ศูนย์สูตร ได้ รับพลั งงาน
แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง เมื่อท าการเฉลี่ยความเข้มรังสี 
ดวงอาทิตย์ทั่วประเทศไทยจากทุกพื้นที่เป็นค่ารายวัน 
เฉลี่ยต่อปีจะได้เท่ากับ 18.0 เมกะจูล (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2560) มีศักยภาพพลังงาน
แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง สามารถในพลังงานความร้อน 
ที่ ได้มาใช้ประโยชน์ ได้หลากหลาย เช่น ฆ่ าเช้ือโรค 
เพื่อสุขอนามัย, การผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล, ตากเสื้อผ้า, 
การถนอมอาหาร เป็นต้น ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และช่วยประหยัดพลังงาน  
 บ้านโพธิ์ศรี ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม  
ซึ่งประชากรในหมู่บ้านจะมีอาชีพปลูกข้าวเป็นหลัก 
และเมื่อว่างจากการเก็บเกี่ยว จะร่วมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตาก เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับ
ครัวเรือน โดยน ากล้วยมาปอกเปลือก แล้วน าไปใส่กระด้ง
ต าก แ ด ด ก ล างแ จ้ ง  5 -7  วั น  ให้ ก ล้ ว ยก ล าย เป็ น 
สีน้ าตาลโดยธรรมชาติ พบปัญหาเรื่องของความสะอาด  
มีฝุ่นละออง และแมลงต่างๆ มาตอม และเรื่องของเวลา 
ที่ใช้ในการตากกล้วยประเวลาหลายวัน รวมถึงช่วงหน้าฝน 
และหน้าหนาว ท าให้ เกิด เช้ือราเนื่ องจากอุณหภูมิ 
ไม่เพียงพอ   
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงสร้างตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
และแมลงต่างๆ มาตอม รวมถึงยังลดระยะเวลาในการอบ  
และสามารถอบได้ในช่วงเวลาที่แสงแดดไม่เพียงพอ   

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1  เพื่ อสร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ

พลังงานไฟฟ้า 
 2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า 
 2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า 

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า

สามารถเพิ่มอุณหภูมิในตู้อบไม่ต่ ากว่า 70 องศาเซลเซียส 
 3.2  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า
สามารถป้องกันฝุ่นและแมลงต่างๆที่จะมาตอมกลว้ยท่ีตาก 
 3.3   ความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้ งานตู้ อบพลั งงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย
4.1  การสร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ

พลังงานไฟฟ้า 
 การสร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงาน
ไฟฟ้า ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

ภาพที่ 1 Flow chart ขั้นตอนการสร้างตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า 
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 จากภ าพที่  1  เริ่ ม ต้ นศึ กษ าข้ อมู ลที่ เกี่ ย วข้ อ ง 
กับขั้นตอนการท ากล้วยตาก จากนั้นศึกษาปัญหา 
และผลกระทบในขั้นตอนการผลิต เมื่อทราบปัญหา 
ที่เกิดขึ้นจึงออกแบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ
พลังงานไฟฟ้าแล้วพิจารณาตามเกณฑ์ถ้าไม่ผ่านให้ศึกษา
ข้อมูลพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขแล้วออกแบบตู้ใหม่ ถ้าผ่าน
จึงด าเนินการสร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ
พลังงานไฟฟ้า จากนั้นทดลองใช้ถ้าไม่ ได้ตามเกณฑ์ 
ให้ท าการปรับปรุงแก้ไขใหม่ ถ้าผ่านให้ด าเนินการสร้าง
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าที่สมบูรณ์
เป็นอันสิ้นสุด 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า 

 
 การสร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงาน
ไฟฟ้า โดยมีขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร ความยาว 80 
เซนติเมตร ความสูง 100 เซนติเมตร  กระจกเอียงท ามุม 
45 องศา โครงสร้างท าจากอลูมิเนียมกลอ่ง 2x1 นิ้ว ติดตั้ง
ใส่ล้อยางขนาด 3 นิ้วจ านวน 4 ล้อเพื่ออ านวยความ
สะดวก ในการ เคลื่ อ นย้ าย  ส าม ารถ เปิ ดด้ าน ข้ า ง 
เพื่อใส่กล้วย ภายในติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด  
4.5 นิ้ว 0.6A-12V จ านวน 2 ตัว และหลอดไฟให้ความ
ร้อน ขนาด 75W-220V จ านวน 2 หลอด ภายนอกติดตั้ง
แผงโซล่าเซลล์ขนาด12V-20W จ านวน 1 แผ่น เพื่อประจุ
ไฟเข้าไปเก็บที่แบตเตอรี่ ขนาด 5A-12V จ านวน 1 ลูก 
และมีอุปกรณ์ตั้งเวลา การใช้งานน ากล้วยใส่ในถาดภายใน
ตู้อบฯจ านวน 10 กิโลกรัม เข็นตู้อบฯให้ด้านกระจก  
ไปในทิศทางที่มีแสงแดดส่องถึง ความร้อนจากแสงแดด 
จะท าให้กล้วยเริ่มแห้ง และพัดลมจะดูดความชื้นออกจาก
ตู้อบ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 12 V โดยประจุไฟจากแผง
โซล่าเซลล์  และสามารถใช้ระบบไฟฟ้าในกรณี ไม่มี
แสงแดดเพียงพอ โดยต่อเข้ากับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V 
โดยหลอดไฟให้ความร้อนจะท างาน จนอุณหภูมิ 70 องศา

เซลเซียสกล่องควบคุมก็จะตัดระบบ เมื่ออุณหภูมิลดลง 
ก็จะต่อ  
 4.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  4.2.1  ประชากร ได้แก่ ชาวบ้านวิสาหกิจชุมชน
กล้วยตาก  บ้านโพธิ์ศรี อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม  
        4.2.2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ชาวบ้านวิสาหกิจ
ชุมชนกล้วยตาก  บ้านโพธิ์ศรี  อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม  จ านวน 20 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 4.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
       4.3.1  สร้างแบบบันทึกข้อมูลการทดลอง   
ซึ่งเป็นตารางที่ออกแบบไว้ส าหรับบันทึกข้อมูลในการ
ทดลองหาประสิทธิภาพการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า  เป็น  2  ส่วน  คือตารางการอบ
แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวัน  และแบบ
พลังงานไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีแสงแดด 
  4.3.2  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า  ในช่วง
เวลากลางวันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การวิเคราะห์ข้อมูล  
น าผลที่ได้จากแบบประเมิน มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยก าหนดระดับคุณภาพดังนี้ (ธานินทร์,2548:112) 
 4.50 - 5.00  หมายถึง  มีระดับคณุภาพดมีาก 
 3.50 - 4.49  หมายถึง  มีระดับคณุภาพดี 
 2.50 - 3.49  หมายถึง  มีระดับคณุภาพพอใช้ 
 1.50 -  2.49 หมายถึง  มีระดับคณุภาพควรปรับปรุง 
 1.00 - 1.49  หมายถึง  มีระดับคณุภาพต้องปรบัปรุง 
        สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation) 
 4.4  การทดลองและการเก็บข้อมูล 
       4.4 .1  การหาประสิ ทธิภ าพตู้ อบพลั งงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า  ในการทดลองอบกล้วย
ช่วงเวลากลางวันจ านวน 7 ช่ัวโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 -
16.00 น. และวัดค่าอุณหภูมิทุก 1 ช่ัวโมง  
       4.4.2  ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า 
 1)  นัดหมายวันเวลากับกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง   
2)  สาธิตการใช้งานของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ
พลังงานไฟฟ้า 
     3)  ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า 
     4)  แจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้กลุ่มตัวอย่าง
ประเมินแล้วเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
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4.5  การวิเคราะห์ข้อมลู  และสรปุผล 
      สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และมีคา่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  deviation) 

5. ผลการวิจัย
5.1 ประสิทธิภาพตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ

พลังงานไฟฟ้า  
ตารางที่ 1 แสดงว่าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ 

พลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการเพิ่มความ
ร้อนสูงกว่าอุณหภูมิภายนอก  

ข้อมูล ช่วงเวลา (นาฬกิา) 
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

อุณหภูมิ
ภายนอก(C0) 34 36 37 38 39 38 38 33 

อุณหภูมิ
ภายในตู้อบ
(C0)

34 48 58 75 78 78 75 72 

ประสิทธิภาพ
การเพิ่ม
อุณหถูมิ

0 12 23 37 39 40 37 39 

จากตารางที่ 1 แสดงว่าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ
พลังงานไฟฟ้า อุณหภูมิภายนอกตู้อบอยู่ในช่วง  34-39  
องศาเซลเซียส ค่าเฉลี่ย 36.5 องศาเซลเซียส ได้อุณหภูมิ
ภายในตู้อบอยู่ในช่วง  34-78  องศาเซลเซียส ค่าเฉลี่ย 56 
องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพของตู้อบในการเพิ่มความ
ร้อนสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกเฉลี่ย  19.5  องศาเซลเซียส   

    5.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า 
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้ตู้อบพลังงาน 

แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า 

ล าดับ แบบประเมิน 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. ด้านการออกแบบ และโครงสร้าง 
1.1 ขนาดมีความเหมาะสม 4.500 0.607 ดีมาก 

1.2 โครงสร้างแข็งแรง 4.550 0.605 ดีมาก 
1.3 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม 4.500 0.607 ดีมาก 
1.4 กลไกการท างานที่เหมาะสม 4.500 0.513 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.513 0.583 ดีมาก 
2. ด้านการใช้งาน 
2.1 ดูแลรักษาง่าย 4.650 0.489 ดีมาก 
2.2 สะดวกในการใช้งาน 4.550 0.510 ดีมาก 
2.3 เคลื่อนย้ายสะดวก 4.600 0.503 ดีมาก 

ล าดับ แบบประเมิน 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

2.4 มีความปลอดภัยในการท างาน 4.550 0.510 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.588 0.505 ดีมาก 

3. ด้านความคุ้มค่าในการใช้งาน 
3.1 ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 4.550 0.497 ดีมาก 
3.2 มีความคุ้มค่าในการลงทุน 4.500 0.500 ดีมาก 
3.3 ลดระยะเวลาในการอบ 4.600 0.490 ดีมาก 
3.4 สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ 4.450 0.497 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.525 0.496 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.542 0.527 ดีมาก 

ตารางที่  2 แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้ตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า ในด้านการออกแบบ  
และโครงสร้างพบว่าระดับความพึงพอใจ อยู่ในระบบดี
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ด้ านโครงสร้าง
แข็งแรง มีความพึงพอใจมากที่สุด  ด้านการใช้งานพบว่า
ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระบบดีมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ด้านดูแลรักษาง่าย มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
และด้านความคุ้มค่าในการใช้งานพบว่าระดับความพึง
พอใจ อยู่ในระบบดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าลด
ระยะเวลาในการอบมีความพึงพอใจมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย
ภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับดีมาก 

6. สรุปผลการวิจัย
 จากการสร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงาน
ไฟฟ้า ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 6.1  ผลการสร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ
พลังงานไฟฟ้า ได้มีการออกแบบตู้ให้สามารถอบแห้ง
ผลผลิตได้ 10 กิโลกรัม ป้องกันฝุ่นและแมลงต่างๆตอม 
 มีแผงโซล่าเซลล์ไว้ประจุพลังงานไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ 
ไว้ใช้กับพัดลมดูดความช้ืนออกจากตู้อบ และช่วงเวลา
แสงแดดไม่เพียงพอสามารถใช้งานระบบไฟฟ้า 
   6.2  ผลการหาประสิทธิภาพของตู้ อบพลั งงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า  อุณหภูมิภายนอกตู้อบ
อยู่ในช่วง  34-39  องศาเซลเซียส ได้อุณหภูมิภายในตู้อบ
อยู่ในช่วง  34-78  องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพของตู้อบ
ในการเพิ่มความร้อนสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกเฉลี่ย  19.5  
องศาเซลเซียส   
 6.3  ผลการหาค่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า พบว่า 
ในด้านการออกแบบ และโครงสร้างพบว่าระดับความพึง
พอใจ อยู่ในระบบดีมาก ด้านการใช้งานพบว่าระดับความ
พึงพอใจ อยู่ในระบบดีมาก และด้านความคุ้มค่าในการใช้
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งานได้ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระบบดีมาก เช่น กัน 
ค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการหาประสิทธิภาพตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าพบว่าอุณหภูมิภายในตู้อบมีอุณหภูมิ
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอุณหภูมิภายในตู้อบมีอุณหภูมิ 
ที่สูง และแตกต่างกว่าอุณหภูมิภายนอกอย่างเห็นได้ชัด 
อุณหภูมิสูงสุดภายในตู้อบมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 78 องศา
เซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดอยู่ที่ 39 องศา
เซลเซียส การอบกล้วย มีคุณ ภาพสะอาดถูกหลัก
สุขลักษณะ มากกว่าการน าไปตากแดดกลางแจ้งเพราะ
การตากแดดจะมีปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองและแมลงต่างๆ
มาตอมท าให้ เกิดปัญหาในการท าให้แห้ง และยังใช้
ระยะเวลาในการอบแห้งน้อยกว่าการตากแดด ปัญหา 
และอุปสรรคในการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ
พลังงานไฟฟ้า คือ สภาพอากาศ อุณหภูมิ และความเข้ม
ของแสงแดด ส่งผลต่อระยะเวลาในการอบกล้วย 

8. ข้อเสนอแนะ
8.1  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้
 8.1.1 ควรน าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ

พลังงานไฟฟ้า ไปศึกษา ทดลอง ใช้ในการอบพืช สมุนไพร
ต่างๆ อย่างอื่นเพื่อประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ 

 8 .1 .2  ใน งาน วิ จั ย  ค รั้ งนี้ พ บ ว่ ามี ปั ญ ห า  
และอุปสรรคในการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ
พลังงานไฟฟ้า คือ สภาพอากาศ อุณหภูมิ และความเข้ม
ของแสงแดด ส่งผลต่อระยะเวลาในการอบ 

8.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 8.2 .1  ในการอบกล้ วยด้ วยตู้ อบพลั งงาน

แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า พัดลมดูดอากาศไม่ควร
ท างานตลอดเวลา เพราะส่งผลต่ออัตราการแห้งของกล้วย 
ท าให้กล้วยแห้งเกินไป ควรจะติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 
ให้ท างานเป็นครั้งคราว หรืออัตราการไหลของอากาศควร
แปรผันตามความเข้มของแสงแดด เพื่อป้องกันการสูญเสีย
ความร้อนภายในตัวเครื่องอบ  

 8.2.2 ควรปรับพัดลมดูดอากาศให้สามารถ 
ปรับความเร็ว และการท างานได้ตามความเข้มของ
แสงแดด 
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การออกแบบสร้างเคร่ืองผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 
Design and Build a Substrate Soil Mixer for Growing Mushroom 

สุพจน์ ภูจอมข า1* ด ารง สัพโส2 สุริยา ขจรจิตร3 
Supot Phuchomkham1* Damrong sappaso2 Suriya Kajornjit3 

*1 2 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
 *1 2 3 Department of Production Technology, Kalasin Technical College, Institute of Vocational Education:

Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครื่องผสมวัสดุ
ส าหรับการเพาะเห็ด 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่อง
ผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 3) เพื่อหาความพึงพอใจ
ของผู้ทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 
การออกแบบและสร้างเครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะ
เห็ดใช้หลักการผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดด้วยการหมุน
กวนของใบกวน ใบกวนที่ใช้ท าจากเหล็กเส้นแบนขึ้นรูป
เป็นเกลียวสกรู  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 
ยาว 1.20 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส 
ผ่านชุดเกียร์ทด ใบกวนติดตั้งในอ่างผสมรูปตัวยูที่มีขนาด
กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.40 เมตร สูง 1.20 เมตร มีฝาเปิด
เพื่อน าวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดที่ ผสมเสร็จแล้วออก 
มีขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร โดยฝา
เปิดติดตั้งไว้บริเวณด้านล่างของอ่างผสม จากการทดลอง
เครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด ส าหรับเพาะเห็ดนางฟ้า
ภูฏาน ซึ่งมีส่วนผสมขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม แร่ม้อนท์โมรินโล
ไนท์ (Montmorillonite) 3 กิโลกรัม ปูนขาว 300 กรัม 
ร าละเอียด 5 กิโลกรัม น้ าสะอาด 20 ลิตร และผสมวัสดุ
ส าหรับเพาะเห็ดฟาง ซึ่งมีส่วนผสม ขี้ฝ้ายหมัก 100 กิโลกรัม 
ยูเรีย (Urea) 2 กิโลกรัม ร าละเอียด 10 กิโลกรัม ปูนขาว 2 
กิ โล ก รั ม  ยิ ป ซั่ ม  (Gypsum) 2 กิ โ ล ก รั ม  เพื่ อ ห า
ประสิทธิภาพของเครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 
ด้านความเร็วรอบในการหมุนกวนของใบกวนและมุมลาด
เอียงที่เหมาะสม พบว่าด้านความเร็วรอบที่เหมาะสมของใบ
กวน คือ หมุนด้วยความเร็วรอบ 60 รอบต่อนาที และมุม
ลาดเอียงของใบกวนที่เหมาะสม คือ 10 องศา ด้านเวลา
ในการผสมพบว่าเครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด
นางฟ้าภูฏาน ใช้เวลาในการผสมแล้วเสร็จเร็วสุด 5 นาที 
และช้าสุด 7 นาที  โดยเวลาในการผสมวัสดุส าหรับ 
การเพาะเห็ด นางฟ้าภูฏาน เฉลี่ย 6 นาที และในการผสม

วัสดุส าหรับการเพาะเห็ดฟางใช้เวลาในการผสมแล้วเสร็จ
เร็วสุด 7 นาที และช้าสุด 9 นาที โดยเวลาในการผสมวัสดุ
ส าหรับการเพาะเห็ดฟาง เฉลี่ย 8 นาที  

ค าส าคัญ : เครื่องผสมวัสดสุ าหรบัการเพาะเห็ด, วัสดุ
ส าหรับการเพาะเห็ด, เชื้อเห็ด 

Abstract 
     The research aimed to 1) development for 
design and build a substrate soil mixer for 
growing Mushroom 2) study the efficiency of the 
mixed material mushroom Machine 3) study the 
level of satisfaction of build a substrate soil 
mixer for growing Mushroom. design and build a 
substrate soil mixer for growing Mushroom by 
rotation with agitator. Agitator made from flat 
bar steel with forming a screw thread. It has size 
of diameter 1 meter long 1.20 meter of placed 
horizontally. Drive with the motor which 3 
horsepower 1 phase through the gear reducer 
The rotation with agitator mixed material 
mushroom The rotation with agitator is in the u 
shape of sink. The sink is wide 1.20 meter long 
1.40 meter and high 1.20 meter. The sink has a 
cover for take the material out. A cover has 40 
cm. wide and long 50 cm. It is under the mixed 
material mushroom Machine. 
     From the testing the mixed material Bhutan 
Fairy Mushroom. It contains sawdust 100 kg. 
montmorillonite 3 kg. rice bran 5 kg. lime 300 g. 
water 20 liters. It mixed fermented cotton dung 
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100 kg. urea 2 kg. rice bran 10 kg. lime 2 kg. 
gypsum 2 kg.   The efficiency of speed for the 
mixed material mushroom Machine. The result 
are the mixed material mushroom Machine 60 
rounds per minute and the slope angle of 
suitability agitator is 10 degrees. 
     Conclusion production; The mixed material 
Bhutan Fairy Mushroom takes 5 minutes while 
the latest takes 7 minutes to finish. The average 
time for mixed Bhutan Fairy Mushroom is 6 
minutes and mixed material with straw 
mushroom is faster by 7 minutes and the latest 
is 9 minutes. The average time for mixed straw 
mushroom is 8 minutes. 

1. บทน า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรหันมา
ให้ความสนใจในเรื่องของการเพาะเห็ดในเชิงพานิชย์ 
กันมากขึ้ น  ซึ่ ง เห็ ด เป็ นสิ นค้ าทางด้ านการเกษตร 
ที่มีศักยภาพการผลิตที่สูง โดยมีปริมาณการผลิตต่อปี
ประมาณ 120,000 ตัน เป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท 
โดยเฉพาะการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ประเทศไทย
สามารถผลิตเห็ดได้หลายชนิดทั้งเห็ดเมืองร้อนและ 
เมืองหนาว ยกตัวอย่างเช่น เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า 
เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหอม เห็ดเข็มทอง เห็ดขอนขาว และเห็ด
หลินจือ ซึ่งช่วยลดการน าเข้าจากต่างประเทศได้มาก 
(งานวิชาการเกษตร: 2549) 

การผลิตเช้ือเห็ดต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานช่วยท าให้
คุณภาพของเห็ดเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร 
ซึ่งท าให้ได้ดอกเห็ดที่สวยงามสะอาดปลอดภัยส่งให้กับ
ผู้บริโภคทั้งใน และนอกประเทศ โดยเฉพาะในอนาคต 
ที่มีการเปิดตลาดการค้าแบบเสรี มีโอกาสเป็นไปได้สูง 
ที่สินค้าของไทยจะตีตลาดโลกได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ ง
ทางด้านภาครัฐเริ่มที่จะเข้ามาสนับสนุนมาตรฐานสินค้า
การเกษตรให้ก้าวแซงประเทศอื่นๆ (งานวิชาการเกษตร: 
2549) 

โดยปกติแล้วตลาดของเห็ด เราสามารถท าได้ตั้งแต่
การผลิตหัวเช้ือขาย แต่ถ้ายังไม่มีความช านาญ ควรเลือก
ผลิตดอกเห็ดขายก่อน และยังสามารถแบ่งช่องทางการ
ขายได้อีก ทั้งขายดอกสดและดอกแห้ง หรือผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการแปรรูป หรือน าไปดองเพื่อส่งออกไปยัง

ต่างประเทศ ซึ่งมีผู้ประกอบการบางรายจากต่างประเทศ 
ที่ซื้อเห็ดจากไทยน าไปดองแล้วส่งกลับไปยังประเทศ 
ของตน จึงเป็นอีกตลาดที่น่าสนใจ (กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์, 
2544: 5) 

สถานการณ์ดอกเห็ดในปัจจุบันมีแววจะเตบิโตขึ้นเรื่อย 
ๆ อีกทั้งนโยบายของรัฐเองก็ให้ความส าคัญในเรื่องการ
ผลิตที่ใส่ใจต่อสุขภาพ และเห็ดยังมีโปรตีนสูง รสชาติ
อร่อย ใช้แทนเนื้อสัตว์ได้ เป็นอาหารหลักของผู้ที่ทาน
มังสวิรัส มีคุณค่าทางสมุนไพรช่วยป้องกันโรคได้อีกด้วย 
(ด าเกิง ป้องพาล. 2558: 30) 

การแปรรูปเห็ด เป็นช่องทางการตลาดช่องทาง
หนึ่ง ที่สามารถชะลอการขายได้ โดยไม่ต้องรีบ สามารถ
เก็บได้ เป็น เดือน เป็นปี  ขึ้ นอยู่กับว่าเราจะแปรรูป 
ไปท าอะไร ส่วนผู้ประกอบการรายเล็กๆที่ยังส่งออก 
ไม่ได้มาก ก็สามารถแพ็คของขายเองในท้องถิ่น หรือ 
ส่งตามตลาดนัดก็ได้ก าไรดีเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีบริษัท
ช้ันน าเริ่มมาท าการวิจัยเห็ดสกัดอยู่ในรูปของตัวยาอาหาร
เสริมซึ่ งมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และจากตลาด
อ า ห า ร เพื่ อ สุ ข ภ า พ  ที่ ใ ช้ เห็ ด เป็ น เค รื่ อ ง ป รุ ง 
(รุจิรา จารุพงศ์: 2547) 

จากงานวิจัยและพัฒนาประโยชน์ของเห็ดมีอยู่ให้เห็น
อย่างต่อเนื่อง ที่สามารถจะต่อยอดธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ได้อีกมากมาย เช่น ยารักษาโรค เครื่องส าอาง อาหาร
เสริม ฯลฯ และนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ความต้องการเห็ด 
มีโอกาสขยายตลาดได้กว้างขึ้น เพิ่มความน่าสนใจให้กับ
ธุรกิจได้มากขึ้นในอนาคต แต่ก็มีผู้ประกอบการหลายราย
ที่ต้องล้มเลิกกิจการ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการ พร้อมทั้งขาดแรงงานในกระบวนการ
ผลิตเห็ด  ตั้งแต่การคัดเลือกเช้ือ  ระบบการเตรียมผสม
เช้ือ เห็ ด ส าห รับ เพ าะ  ซึ่ ง เป็ น ปั ญ ห าอั นดั บ ต้ น  ๆ 
ของกระบวนการการเพาะเห็ด (ชาญยุทธ์ ภาณุทัต, 2543: 10) 

จากการวิจัยการศึกษาการลงทุนในการเพาะเห็ด
นางฟ้าแบบโรงเรือน พบว่า ต้นทุนก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้า
ราคาต้นทุน 3.98 บาทต่อก้อน ต้นทุนการสร้างโรงเรือน
ขนาด (กว้าง X ยาว x สูง) 4x 15X2.5 เมตร ส าหรับก้อน
เห็ด 4,000 ก้อน ราคา 9,500 บาทต่อโรงเรือน โดยการ
ลงทุนเพาะเห็ดนางฟ้าครั้งแรก ต้องใช้เงินทุน 35,470 
บาท ต่อโรงเรือน และค่าเครื่องจักร ทั้งหมด 69,000.00 
บาท แต่ปัญ หาที่ เกษตรควบคลุม ได้ ค่ อนข้ างยาก 
คือปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการผลิตก้อนเช้ือเห็ด 
และการจัดเตรียมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด เนื่องจาก 
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การสับเปลี่ยนงานของคนงานค่อนข้างบ่อย (ชลธิชา 
โคประโคน ,2559) 

จากเหตุผลการขาดแคลนแรงงานในกระบวนการผลิต 
เช่นการผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดข้างต้น คณะผู้วิจัย
จึงได้ศึกษาหาแนวทาง และวิธีการเพื่อที่จะน ามาใช้
ทดแทนการขาดแรงงานในกระบวนการผสมวัสดุส าหรับ
การเพาะเห็ด โดยการออกแบบและสร้างเครื่องผสมวัสดุ
ส าหรับการเพาะเห็ดขึ้น 

2. วัตถุประสงคก์ารวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องผสมวัสดุ

ส าหรับการเพาะเห็ด  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการผสมวัสดุส าหรับ

การเพาะเห็ดระหว่างการผสมของคนงานกับเครื่องผสมที่
ออกแบบและสร้างขึ้น 

2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องผสม
วัสดุส าหรับการเพาะเห็ดที่สร้างขึ้น 

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 เครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดสามารถ

ใช้งานได้ 
3.2 ระยะเวลาในการผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด

โดยเครื่องผสมที่สร้างขึ้นใช้เวลาน้อยการผสมของคนงาน 
3.3 ผู้ทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 

ที่สร้างขึ้น อยู่ในระดับ มาก 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
3.1 เครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดที่ออกแบบ

และสร้างมีอ่างผสมรูปตัวยู มีขนาดความกว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 1.40 เมตร สูง 1.20 เมตร มีฝาเปิดเพื่อน าวัสดุเพาะ
เห็ดที่ผสมเสร็จออก ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 50 
เซนติเมตร โดยฝาเปิดติดตั้งไว้บริเวณด้านล่างของอ่างผสม 

3.2 การผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด โดยการหมุน
กวนของใบกวน ใบกวนที่ใช้ท าจากเหล็กเส้นแบนขึ้นรูป
เป็นเกลียวสกรู ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 
ยาว 1.20 เมตร วางในแนวนอน  

3.3 ต้นก าลังขับคือ มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส 
3.4 กลุ่มประชากร  
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร 

ผู้เพาะเห็ด ต าบลห้วยโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
46000 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผู้
เพาะเห็ด  หมู่ที่ 18 ต าบลห้วยโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 15 คน 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ได้เครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด
5.2 ทราบถึงประสิทธิภาพของเครื่องผสมวัสดุส าหรับ

การเพาะเห็ดที่สร้างขึ้น 
5.3 ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องผสม

วัสดุส าหรับการเพาะเห็ด  

6. วิธีการด าเนินการวิจัย
การสร้างเครื่องผสมวัสดุเพาะเห็ด คณะผู้วิจัยได้ศึกษา

ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า
โครงการ สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

6.1 การจ าแนกประเภทของเห็ด 
เห็ดเป็นช่ือใช้เรียกราช้ันสูงกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีวิวัฒนาการ

สูง สูงกว่าราอื่นๆ มีวงจรชีวิตที่สลับซับซ้อนกว่าเช้ือรา
ทั่วไป เริ่มจากสปอร์ซึ่งเป็นอวัยวะหรือส่วนที่สร้างเซลล์
ขยายพันธุ์ เมื่อตกไปในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะงอก
เป็นใย และกลุ่มใยรา เจริญพัฒนาเป็นกลุ่มก้อนเกิดเป็น
ดอกเห็ด อยู่ เหนือพื้นดิน บนต้นไม้  ขอนไม้  ซากพืช 
มู ลสั ตว์  เมื่ อดอกเห็ ด เจริญ พัฒ นาเป็ นกลุ่ มสปอร์ 
ซึ่ งจะปลิวไปงอกเป็นใยรา และเป็นดอกเห็ดได้อีก 
เราสามารถจ าแนกประเภทของเห็ดได้ดังนี้ 

1) กลุ่มเห็ดที่ใช้เป็นอาหาร เป็นเห็ดที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ และมีส่วนประกอบของสารอาหารหลาย ๆ 
ชนิด  เช่น  โปรตีน  และวิตามิน  อัน ได้ แก่  เห็ ดฟาง 
เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู 

ภาพที่ 1 ลักษณะของเห็ดฟาง 
(ที่มา : งานวิชาการเกษตร. 2549 : 5) 

2) กลุ่มเห็ดที่ใช้เป็นยาสมุนไพร เพราะเช่ือว่ามีสารที่
เป็นสรรพคุณทางยา ได้แก่ เห็ดหลินจือ รับประทานแล้ว
จะเป็นยาบ ารุงก าลังท าให้แข็งแรง เห็ดหอม รับประทาย
แล้วจะช่วยบ าบัดโรคบางชนิดได้ เช่น ต้านมะเร็ง ต้าน
ไวรัส ช่วยลดความดันโลหิตและลดโคเรสเตอรอล 
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ภาพที่ 2 ลักษณะของเห็ดหลินจอื 
(ที่มา : งานวิชาการเกษตร. 2549 : 7) 

3) กลุ่มเห็ดที่เป็นพิษ เห็ดกลุ่มนี้ถ้าบริโภคเข้าไปจะมี
พิษ ถ้าบริโภคมากอาจถึงตาย เพราะพิษจะเข้าไปในระบบ
เลือด กระจายไปทั่วร่างกายมึนเมาอาเจียน เช่น เห็ด
ระโงกหิน เห็ดจิก เห็ดจวักงู เห็ดหมึก เห็ดหิ่งห้อย 

ภาพที่ 3 ลักษณะของเห็ดหิ่งห้อย 
(ที่มา : งานวิชาการเกษตร. 2549 : 8) 

ในปัจจุบันได้มีการศึกษาทดลองและพัฒนาการเพราะ
เห็ดให้มีผลผลิตตลอดปี เช่น เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ด
ขอนขาว - ขอนด า เห็ดบด เห็ดนางรมเป๋าฮื้อ เห็ดฮังการี 
เห็ดหูหนู เห็ดตีนแรด เห็ดโคนญี่ปุ่น เป็นต้น (สมพงษ์ 
อังโขรัมย์ 2550 : 36) 

จากการศึกษาประเภทของเห็ดคณะผู้วิจัยจึงได้เลือก
การผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดในกลุ่มที่ใช้เป็นอาหาร 

6.2 รูปแบบการเพาะเห็ด 
ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเพาะเห็ดในเชิงพานิชย์มากขึ้น 

ซึ่งการเพาะเห็ดของเกษตรกรมีหลากหลายวิธี และ
หลายหลากรูปแบบซึ่งสามารถจ าแนกรูปการเพาะเห็ดได้
ดังนี ้

1) การเพาะเห็ดแบบกองเตี้ย เป็นรูปแบบการเพาะ
เห็ดที่ง่าย ใช้วัสดุน้อย สามารถใช้วัสดุเหลือทางการเกษตร
มาเป็นวัสดุเพาะได้ เช่น ฟางข้าว ตอซังข้าว กากถ่ัวเหลือง 
กากมันส าปะหลัง การเพาะเห็ดแบบกองเตี้ยนิยมเพาะ
เห็ดฟาง เป็นต้น 

ภาพที่ 4 ลักษณะการเพาะเห็ดแบบกองเต้ีย 
(ที่มา : กรมวิชาการเกษตร. 2558 : 1) 

2) การเพาะเห็ดในโรงเรือน เหมาะส าหรับเกษตรกร
ที่มีทุนทรัพย์ เพราะลงทุนครั้งแรกสูง โดยเฉพาะการสร้าง
โรงเรือน อ่างส าหรับหมักวัสดุเพาะ เครื่องก าเนิดไอน้ า 
และอุปกรณ์อื่น ๆ แต่การเพาะเห็ดในโรงเรือนสามารถ
เพาะได้ทุกฤดูกาล จึงเป็นที่นิยมส าหรับเกษตรกรที่เพาะ
เห็ดเป็นอาชีพ 

      ภาพที่ 5 ลักษณะการเพาะเห็ดแบบโรงเรือน 
(ที่มา : กรมวิชาการเกษตร. 2558 : 7) 

3) การเพาะเห็ดในตะกร้า เหมาะส าหรับเกษตรกร
ที่มีพื้นที่ในการเพาะน้อย เหมาะส าหรับกลุ่มเกษตรกร 
และผู้ที่สนใจในการเพาะเห็ด ต้องการหารายได้เสริม 
หรือเพื่อกลุ่มบุคคลที่ต้องการเพาะเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

ภาพที่ 6 ลักษณะการเพาะเห็ดในตะกร้า 
       (ที่มา : กรมวิชาการเกษตร. 2558 : 9) 
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4) การเพาะเห็ดถุง เห็ดที่พบในท้องตลาดในประเทศ
ไทย ไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดนางนวล เห็ดลม 
เห็ดบด เห็ดกระด้าง เห็ดหัวลิง เห็ดหลินจือ เป็นเห็ด 
ที่เพาะอยู่ในถุงพลาสติก (ด าเกิง ป้องพาล. 2558: 40) 

ภาพที่ 7 ลักษณะการเพาะเห็ดถุง 
(ที่มา : ด าเกิง ป้องพาล. 2558: 40) 

จากการศึกษารูปแบบการเพาะเหด็คณะผู้วิจัยจึงได้
เลือกการผสมวัสดเุพาะเห็ดส าหรบัการเพาะเห็ดถุง 

6.3 วิธีการผสมวสัดสุ าหรับการเพาะเห็ด 
1) การผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดในกระบะ

หรืออ่างผสม เป็นวิธีการที่นิยมใช้ส าหรับเกษตรกร 
ที่ท าการเพาะเห็ดจ านวนน้อย ๆ เหมาะส าหรับกลุ่ม
เกษตรกร และผู้ที่สนใจในการเพาะเห็ด ที่ต้องการหา
รายได้เสริม หรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการเพาะเพื่อบริโภค 
ในครัวเรือน 

ภาพที่ 8 การผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดในกระบะ 
หรืออา่งผสม 

(ที่มา : กรมวิชาการเกษตร. 2558 : 3) 

2) การผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดแบบกองกับพื้น
เป็นวิธีการที่นิยมใช้ส าหรับเกษตรกรโดยทั่ว ๆ ไป โดย
สามารถผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดจ านวนมาก ๆ ได้ 
แต่มีข้อด้อยคือจ าเป็นต้องแรงงานคนในการคลุกเคล้าวัสดุ
เพาะเห็ดจ านวนมากเช่นเดียวกัน  

ภาพที่ 9 การผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 
แบบกองกับพื้น 

(ที่มา : กรมวิชาการเกษตร. 2558 : 4) 

3) การผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดแบบใช้เครื่อง
ผสม เป็นวิธีการที่นิยมใช้ส าหรับเกษตรกรโดยทั่ว ๆ 
ไป โดยสามารถผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดจ านวนมาก 
ๆ ได้ ใช้เวลาในการผสมวัสดุส าหรับเพาะเห็ดในช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งเหมาะส าหรับกลุ่มเกษตรกรที่มีการ
เพาะเห็ดแบบโรงเรือน หรือเพาะเห็ดในเชิงพานิชย์ 
แต่การผสมวัสดุส าหรับเพาะเห็ดแบบใช้เครื่องมีข้อด้อย 
คือต้องมีทุนทรัพย์นั้นเอง (อภิชาต ศรีสะอาด: 2556) 

ภาพที่ 10 การผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 
แบบใช้เคร่ืองผสม 

(ที่มา : กรมวิชาการเกษตร. 2558 : 10) 

จากการศึกษารูปแบบและวิธีการผสมวัสดุส าหรับ 
การเพาะเห็ด คณะผู้วิจัยจึงได้เลือกการสร้างเครื่องผสม
วัสดุส าหรับการเพาะเห็ดเพื่อใช้ส าหรับผสมวัสดุส าหรับ 
การเพาะเห็ดในเชิงพานิชย์ 

6.4 วิธีการด าเนินการวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้
     6.4.1 ออกแบบและสร้างเครือ่งผสมมวสัดสุ าหรับ

การเพาะเห็ด 
     6.4.2 สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

650



  
 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 

6.4.3 วิเคราะห์ข้อมูล 
  6.4.1 การออกแบบ เครื่ อ งผสมวัสดุ ส าห รับ 

การเพาะเห็ด  
1) การออกแบบเครื่องผสมวัสดุส าหรับการ

เพาะเห็ด คณะผู้วิจัยได้ก าหนดการผสมวัสดุส าหรับการ
เพาะเห็ดในกลุ่มของเห็ดที่นิยมเพาะในถุง เช่น เห็ดนางฟ้า 
เห็ดนางรม และก าหนดความสามารถเบื้องต้นโดยความจุ
ของเครื่องผสมวัสดุส าหรับเพาะเห็ดให้สามารถผสมวัสดุ
ส าหรับเพาะเห็ด 1 ครั้ง ได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 การออกแบบเคร่ืองผสมวัสดุส าหรับ 
การเพาะเห็ด 

 
2) การสร้างเครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 

เครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดที่ออกแบบและสร้าง 
มีอ่างผสมรูปตัวยู มีขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ยาว 
1.40 เมตร สูง 1.20 เมตร ความสูงรวมฐาน 1.5 เมตร  
มีฝาเปิดเพื่อน าวัสดุเพาะเห็ดที่ผสมเสร็จออก ขนาดกว้าง 
40 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร โดยฝาเปิดติดตั้งไว้
บริเวณด้านล่างของอ่างผสม  

 

 
 

ภาพที่ 12 อ่างผสมของเคร่ืองผสมวัสดุส าหรับ 
การเพาะเห็ด 

 

การผสมวัสดุเพาะเห็ดโดยการหมนุกวนของใบกวน  
ใบกวนท่ีใช้ท าจากเหล็กเส้นแบนขึน้รูปเป็นเกลียวสกรู ซึ่ง
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ยาว 1.20 เมตร  
วางในแนวนอน ต้นก าลังขับคือ มอเตอร์ขนาด 3 แรงมา้ 1 เฟส 

 

 
 

ภาพที่ 13 ใบกวนของเคร่ืองผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 

 

 
 

ภาพที่ 14 ลักษณะของเคร่ืองผสมวสัดุส าหรับการเพาะเห็ด 
 

3) การทดลองการท างานของเครื่องผสมวัสดุส าหรับ
การเพาะเห็ด 

การทดลองการท างานของเครื่องผสมวัสดุส าหรับ 
การเพาะเห็ด คณะผู้วิจัยได้ท าการทดลองผสมวัสดุส าหรับ
การเพาะเห็ดเพื่อหาจุดบกพร่องของเครื่องแล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไข โดยการทดลองผสมวัสดุส าหรับการเพาะ
เห็ ดนางฟ้ าภูฏาน โดยมีส่ วนผสมส่วนผสมขี้ เลื่ อย  
100 กิโลกรัม แร่ม้อนท์โมรินโลไนท์ (Montmorillonite) 
3 กิโลกรัม  ร าละเอียด 5 กิโลกรัม ปูนขาว 300 กรัม  
น้ าสะอาด 20 ลิตร 
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ภาพที่ 15 การทดลองการท างานเคร่ืองผสมวัสดุ 
ส าหรับการเพาะเห็ด 

6.4.2 การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า สรุปสาระส าคัญ
ดังนี ้

1) ทฤษฎีความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความ 

พึงพอใจเป็นความรู้สึกนึก คิดหรือทัศนคติของบุคคล 
ที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องความรู้สึกพอใจ
จะเกิดขึ้น เมื่ อความต้องการ ของบุคคลได้ รับการ
ตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่งความรู้สึก
ดังกล่าวจะลดลงและไม่ เกิดขึ้ นหาก ความต้องการ 
หรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งคณะผู้วิจัย
ได้ เลือกการประเมินความพึงใจแบบมาตราส่วนการ
ป ร ะ ม า ณ ค่ า  ( Rating Scales) ข อ ง ลิ เ คิ ร์ ท 
(Likert Scales) โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 
5 ระดับ ดังน้ี (อาภรณ์ใจเที่ยง, 2546 : 65) 

ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง เห็นด้วย 
กับข้อความนั้น มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจ 4 หมายถึง เห็นด้วย 
กับข้อความนั้น มาก 

ระดับความพึงพอใจ 3 หมายถึง เห็นด้วย 
กับข้อความนั้น ปานกลาง 

ระดับความพึงพอใจ 2 หมายถึง เห็นด้วย 
กับข้อความนั้น น้อย 

ระดับความพึงพอใจ 1 หมายถึง เห็นด้วย 
กับข้อความนั้น น้อยที่สุด 

ในการแปลผลคะแนน ผู้รายงานได้ใช้เกณฑ์ 
การแปลความหมายของคะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงตาม
แบบของจอห์น ดับบลิว เบสท์ (John W. Best,1970) 
ดังนี้ (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2546 : 66) 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ 

       มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ 

       มาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ 

       ปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ 

       น้อย 
1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ 

  น้อยที่สุด 
2) เตรียมเครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบ

คุณ ภ าพ เค รื่ อ งมื อ  โด ย เค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใน ก ารวิ จั ย
ประกอบด้วย 

1. แบบบันทึกผลการทดลองเครื่องผสมวัสดุ
ส าหรับการเพาะเห็ด 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ทดลอง
ใช้เครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 

3) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การหาคุณภาพของแบบบันทึกผลการทดลอง

โดยน าแบบแบบบันทึกผลการทดลองที่สร้างเสร็จแล้วไป
ให้ เ ช่ีย วชาญ  3 คน ท าการตรวจสอบด้ านต่ าง ๆ 
เช่น ความเที่ยงตรงในการทดลอง ความเหมาะสม 
และความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดการทดลอง 

2. การหาคุณ ภาพของแบบสอบถามความ
พึงพอใจ โดยจัดท าต้นฉบับแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ทดลองใช้ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนการ
ป ระ ม าณ ค่ า  (Rating Scales) ข อ งลิ เคิ ร์ ท  (Likert 
Scales) ไปให้เช่ียวชาญ 3 คน ท าการตรวจสอบด้านต่าง 
ๆ เช่น ความเที่ยงตรงในการทดลอง ความเหมาะสม 
และความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดการสอบถาม 

3. น าแบบสอบถามที่พัฒนาเสร็จแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญ
3 คน ท าการตรวจสอบด้านต่าง ๆ เช่น ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ความเหมาะสม จ านวนข้อ และความชัดเจน 
ของค าถามในแบบสอบถาม 
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4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้น าเครื่องผสม

วัสดุส าหรับการเพาะเห็ดพร้อมแบบสอบถามความพึง
พอใจไปทดลองกับเกษตรกรผู้เพาะเห็ด หมู่ที่ 18 ต าบล
ห้วยโพธิ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 
15 คน โดยแบ่งผู้ทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน 
ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องท าการทดลองผสมวัสดุส าหรับการ
เพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน ด้วยตนเองจ านวน 3 ครั้ง และ
ผสมด้วยเครื่องจ านวน 3 ครั้ง พร้อมทั้งผสมวัสดุส าหรับ
การเพาะเห็ดฟางด้วยตนเอง จ านวน 3 ครั้ง และผสมด้วย
เครื่องจ านวน 3 ครั้ง โดยมีส่วนผสม ดังน้ี 

1. ส่วนผสมของวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง ส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน ซึ่งมีส่วนผสมขี้
เลื่อย 100 กิโลกรัม แร่ม้อนท์โมรินโลไนท์ (Montmorillonite) 
3 กิโลกรัม ปูนขาว 300 กรัม ร าละเอียด 5 กิโลกรัม 
น้ าสะอาด 20 ลิตร  

2. ส่วนผสมของวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง ส าหรับการเพาะเห็ดฟาง ซึ่งมีส่วนผสม  ขี้ฝ้าย
ห มั ก  100 กิ โล ก รั ม  ยู เรี ย  2 กิ โล ก รั ม  ร าล ะ เอี ย ด 
10 กิโลกรัม ปูนขาว 2 กิโลกรัม ยิปซั่ม 2 กิโลกรัม 

ภาพที่ 16 การทดลองผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 
ด้วยตนเองโดยกลุ่มตัวอย่าง 

ภาพที่ 17 การทดลองใช้เคร่ืองผสมวัสดุส าหรับ 
การเพาะเห็ดโดยกลุ่มตัวอย่าง 

3. เก็บรวบรวบข้อมูลความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ที่
มีต่อเครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 

6.4.3 วิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติต่าง ๆ ดังนี ้
1. ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ

วัตถุประสงค์ ( Item-Objective Congruence Index: 
IOC) 

IOC = 
เมื่อ 

IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ    
       กับจุดประสงค์ 

R   =  คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
ΣR  =  คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
N   =  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

2. ค่าร้อยละ (Percentage)

P = 
เมื่อ  

P = ร้อยละ  
F = ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
N = จ านวนความถี่ท้ังหมด 

3. ค่าเฉลี่ย (Mean)

= 
เมื่อ 

 = ค่าเฉลี่ย 
 = ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

N   = จ านวนของข้อมูลทั้งหมด 

4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

S.D = 
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เมื่อ 
S.D = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n = จ านวนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

= ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในชุดนั้น 
X = ข้อมูลแต่ละจ านวน 

7. ผลการวิจัย
จากการน าเครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดที่

สร้างขึ้นไปท าการทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุส าหรับการ
เพาะเห็ด กับกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เพาะเห็ด  หมู่ที่ 18 
ต าบลห้วยโพธิ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 15 คน มีผลดังนี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ต ารางที่  1 แ สด งผ ลข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ของผู้ ต อบ

แบบสอบถามการทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุส าหรับการ
เพาะเห็ดของกลุ่มตัวอย่าง ด้านระยะเวลาในการใช้ผสม
วัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ

ชาย 10 66.67 
หญิง 5 33.33 

รวม 15 100.00 
2.อายุ

20 – 30 ปี 3 20.00 
31 – 40 ปี 4 26.67 
41 – 50 ปี 5 33.33 
51 – 60 ปี 2 13.33 
60 ปีขึ้นไป 1 6.67 

รวม 15 100.00 
3.การศึกษา

ประถมศึกษา 3 20.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น. 5 33.33 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 5 33.33 
ปวส. 1 6.67 
ปริญญาตรี 1 6.67 

รวม 15 100.00 
4.ประสบการณ์ด้านการเพาะเห็ด

น้อยกว่า 5 ปี 1 6.67 
5 – 10 ปี 5 33.34 
11 – 15 ปี 2 13.33 
16 – 20 ปี 3 20.00 
21 – 25 ปี 2 13.33 
มากกว่า 25 ปี 2 13.33 

รวม 15 100.00 

ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุส าหรับ 
การเพาะเห็ดของกลุ่มตัวอย่าง ด้านระยะเวลาในการใช้
ผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 

1) การทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด
ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านระยะเวลาในการใช้ผสมวัสดุ
ส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน ซึ่งมีส่วนผสมขี้เลื่อย 
100 กิโลกรัม แร่ม้อนท์โมรินโลไนท์ (Montmorillonite) 
3 กิโลกรัม ร าละเอียด 5 กิโลกรัม ปูนขาว 300 กรัม 
น้ าสะอาด 20 ลิตร ผลการทดลองดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุ
ส าหรับการเพาะเห็ดของกลุ่มตัวอย่าง ด้านระยะเวลา 
ในการใช้ผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน 

วัสดุเพาะเห็ด
ก ลุ่ ม
ท่ี 

ทดลองคร้ัง
ท่ี 

ใ ช้ ค น ผ ส ม 
(นาที) 

ใช้ เค รื่ อ งผสม 
(นาที) 

เ ห็ ด น า งฟ้ า
ภูฏาน

1
1 15 7 
2 20 6 
3 24 6 

2
1 16 6 
2 22 6 
3 25 5 

3
1 15 6 
2 19 7 
3 24 5 

รวมเฉลี่ย 20 6 

2) การทดลองใช้เครื่องผสมวสัดสุ าหรับการเพาะเหด็
ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านระยะเวลาในการใช้ผสมวสัดสุ าหรับ
การเพาะเห็ดฟาง ซึ่งมีส่วนผสมขีฝ้้ายหมัก 100 กิโลกรัม ยู
เรีย 2 กิโลกรัม ปูนขาว 2 กิโลกรมั ร าละเอียด 10 กิโลกรัม 
ยิปซั่ม 2 กิโลกรมั ผลการทดลองดงัตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุ 
ส าหรับการเพาะเห็ดของกลุ่มตัวอย่าง ด้านระยะเวลาใน
การใช้ผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดฟาง 

วัสดุ เพ าะ
เห็ด 

ก ลุ่ ม
ท่ี 

ทดลองครั้ง
ท่ี 

ใ ช้ ค น ผ ส ม 
(นาที) 

ใช้ เค รื่ อ ง ผ ส ม 
(นาที) 

เห็ดฟาง

1
1 21 8 
2 23 8 
3 24 8 

2
1 21 8 
2 25 8 
3 25 7 

3
1 22 9 
2 22 9 
3 24 7 

รวมเฉลี่ย 23 8 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องผสม
วัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 

ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุส าหรับ
เพาะเห็ดดังแสดงตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุ
ส าหรับเพาะการเห็ด 

ประสิทธิภาพการใช้งาน 
และด้านโครงสร้าง 

S.D. ระดับ 

1.ความสะดวกในการใช้งาน 4.29 0.73 มาก 
2.ประสิทธิภาพในการใช้งาน 4.50 0.53 มากท่ีสุด 
3.ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.36 0.50 มาก 
4.โครงสร้างและความสวยงาม 3.86 0.36 มาก 
5.ความแข็งแรงของอุปกรณ์ 4.36 0.63 มาก 
รวม 4.27 0.14 มาก 

8. สรุปผลการวิจัย
ตอนที่  1 การวิ เคราะห์ ข้อมู ลด้ านข้อมู ลทั่ วไป 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม และทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุ
ส าหรับเพาะการเห็ด 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 
66.76) อายุ 41–50 ปี (ร้อยละ 33.33) ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

(ร้อยละ 33.33) ประสบการณ์ด้านการเพาะเห็ด  5–10 ปี 
(ร้อยละ 33.34)  

ตอนที่ 2 การทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุส าหรับการ
เพาะเห็ดของกลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบกับการผสมวัสดุ
ส าหรับการเพาะเห็ดด้วยตนเอง ด้านระยะเวลาในการ 
ใช้ผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 

การทดลองผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยตนเอง ด้านระยะเวลาในการใช้ผสมวัสดุ
ส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน  ใช้ระยะเวลาผสม 
ช้าสุด คือ 25 นาที และเร็วสุด 15 นาที รวมเฉลี่ย 20 
นาที  

การทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด
ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านระยะเวลาในการใช้ผสมวัสดุ
ส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน  ใช้ระยะเวลาผสม 
ช้าสุด คือ 7 นาที และเร็วสุด 5 นาที รวมเฉลี่ย 6 นาที  

การทดลองผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยตนเอง ด้านระยะเวลาในการใช้ผสมวัสดุ
ส าหรับการเพาะเห็ดฟาง  ใช้ระยะเวลาผสมช้าสุด 
คือ 25 นาที และเร็วสุด 21 นาที รวมเฉลี่ย 23 นาที  

การทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด
ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านระยะเวลาในการใช้ผสมวัสดุ
ส าหรับการเพาะเห็ดฟาง ใช้ระยะเวลาผสมช้าสุด 
คือ 9 นาที และเร็วสุด 7 นาที รวมเฉลี่ย 8 นาที  

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองใช้
เครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองใช้เครื่องผสม
วัสดุส าหรับการเพาะเห็ด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
อยู่ในระดับมาก โดยมีด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด 
และด้านโครงสร้างและความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
เท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับมาก  

9. อภิปรายผลการวิจัย
ก า รอ ภิ ป ร าย ผ ล ก า ร วิ จั ย ค รั้ งนี้  ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย 

ได้น าเสนอใน 3 ประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยดังนี ้

จากวัตถุประสงค์ข้อที่  1 การออกแบบและสร้าง
ต้นแบบเครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด ผลการ
ออกแบบและสร้างเครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 
พบว่ามีคุณลักษณะตรงตามที่ต้องการ โดยเครื่องผสมวัสดุ
ส าหรับการเพาะเห็ดสามารถใช้งานทดแทนแรงงานคนได้ 
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พ ร้ อ ม ทั้ ง ใ ช้ ง า น ง่ า ย ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น  วั ส ดุ ที่ 
ใช้ในการสร้างราคาถูก หาซื้อได้ง่าย มีความแข็งแรง  

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เปรียบเทียบระยะเวลาใน
การผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดระหว่างการผสมของ
คน งาน กั บ เค รื่ อ งผ สม ที่ อ อ ก แบ บ และส ร้ า งขึ้ น 
มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ  

เมื่อเปรียบเทียบจากการทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุ
ส าหรับการเพาะเห็ดกับการผสมด้วยตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้านระยะเวลาในการใช้ผสมวัสดุส าหรับการ
เพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน  เครื่องผสมใช้ระยะเวลาผสมช้า
สุด คือ 7 นาที และเร็วสุด 5 นาที รวมเฉลี่ย 6 นาที     
แต่การผสมด้วยกลุ่มตัวอย่างเองใช้ระยะเวลาผสมช้า 
สุด คือ 25 นาที และเร็วสุด 15 นาที รวมเฉลี่ย 20 นาที 

เมื่อเปรียบเทียบจากการทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุ
ส าหรับการเพาะเห็ดกับการผสมด้วยตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้านระยะเวลาในการใช้ผสมวัสดุส าหรับการ
เพาะเห็ดฟาง  เครื่องผสมใช้ระยะเวลาผสมช้าสุด 
คือ 9 นาที และเร็วสุด 7 นาที รวมเฉลี่ย 8 นาที แต่การ
ผสมด้วยกลุ่มตัวอย่างเองใช้ระยะเวลาผสมช้าสุด คือ 25 
นาที และเร็วสุด 21 นาที รวมเฉลี่ย 23 นาที  

เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการผสมวัสดุส าหรับ
การเพาะเห็ด จะเห็นได้ว่ามีระยะเวลาที่ใช้ในการผสม 
มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าเครื่อง
ผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดสามารถน าไปใช้งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงและสามารถใช้ทดแทน
จ านวนคนงานที่ขาดแคลนในการเตรียมวัสดุส าหรับการ
เพาะเห็ดซึ่งสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของการขาด
แคลนแรงงานด้านการเตรียมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด
ของชลธิชา  โคประโคน (2559) 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่  3 เพื่ อหาความพึงพอใจ 
ของผู้ทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด 
ที่สร้างขึ้น พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดอง
ใช้เครื่องผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ด โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมาก โดยมีด้านประสิทธิภาพ 
ใน ก าร ใช้ งาน  มี ค่ า เฉ ลี่ ย ม าก ที่ สุ ด เท่ ากั บ  4.50 
อยู่ ในระดับมากที่สุด และด้านโครงสร้างและความ
สวยงาม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับมาก 

10. ข้อเสนอแนะ
     จากการทดลองใช้ของกลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองใช้เครื่อง
ผสมวัสดุส าหรับการเพาะเห็ดได้รับข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ด้านความสูงของเครื่องที่มีความสูง 1.5 เมตร
ควรจัดท าให้ความสูงน้อยลงเพื่อความสะดวกในการเติม
หรือเทวัสดุลงไปยังอ่างผสม 

2. การเติมน้ าเพื่อเพิ่มความช่ืนให้กับวัสดุส าหรับ
การเพาะเห็ด ควรจัดท าเป็นแบบหัวฉีดโดยรอบเครื่องผสม
เพื่อให้ได้ความช่ืนที่ทั่วกันทั้งหมดแทนการใช้ถังน้ าเทลง
อ่างผสม 

3. ควรจัดท าชุดตั้งระยะความตึงของระบบโซ่ส่งก าลัง

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี 

การผลิต วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และกลุ่มเกษตรกร 
ผู้เพาะเห็ด  หมู่ที่ 18 ต าบลห้วยโพธ์ิ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น และให้ความ
อนุ เคราะห์ ในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือในการ
ประกอบงานวิจัยในครั้งนี้ 
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การศึกษาและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องมินิ ซีเอ็นซี 3018 กับเครื่องมินิ ซีเอ็นซี A4 
โดยใช้โปรแกรม Lnkscape 

A Comparison Study of the Mini CNC Machine Efficiency between 3018 and 
A4 Models Using Lnkscape Program 

นิติศักดิ์ ศรีวัฒนา1* จักรพงศ์ ภูวพันธ์สกุล2 วัฒนา ขันธะ3 ศุภชัย เหล่าสมบัติ4 ศุภมิตร กิจเธาว์5 
Nitisak Sriwattana1* Chakkapong Puwapansakul2 Wattana Khantha3 Supachai Laosumbut4   

Suphamit kitthao5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด ถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกฉียงเหนือ 3

*1 2 3 4 5 Department of Production Technology, Roi-Et Technical College, Institute of Vocational Education:
Northeastern Region 3

บทคัดย่อ 
 การวิจัย เรื่ อ ง การศึกษาและการเปรียบ เที ยบ
ประสิทธิภาพเครื่อง Mini CNC 3018 กับเครื่อง Mini 
CNC A4 โดยใช้โปรแกรม Inkscape มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเครื่อง Mini CNC 
3018  กั บ เค รื่ อ ง  Mini CNC A4  โด ย ใช้ โป รแก รม 
Inkscape ท าการออกแบบช้ินงานตราสัญลักษณ์ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มิลลิ เมตร และเขียน G Code 
โปรแกรมค านวณเวลา 30.38 นาที ท าการทดลองกัด
ช้ินงาน ท าการจับเวลาตอนกัดช้ินงานทั้ง 2 เครื่องโดยใช้
โปรแกรมเดียวกัน และตรวจสอบขนาดของช้ินงาน เครื่อง 
Mini CNC 3018 ใช้เวลา  36.16 นาที และเครื่อง Mini 
CNC A4 ใช้เวลา 43.43 นาที และวัดขนาดของช้ินงานทั้ง 
2 เครื่อง มีขนาดเท่ากัน สรุปได้ว่าเครื่อง Mini CNC 
3018 ท างานได้รวดเร็ว และปลอดภัยกว่าเครื่อง Mini 
CNC A4 คิดเป็นร้อยละ 19.6 

ค าส าคัญ  ประสิทธิภาพ, เครื่อง Mini CNC, โปรแกรม 
lnkscape 

Abstract 
 The study and comparison of the efficiency 
of the mini CNC Machine 3018 and mini CNC 
Machine A4 using Inkscape program. the purpose  
is 1.) find the efficiency of the mini CNC Machine  
3018 and the mini CNC Machine A4 using 
Inkscape program. 2.) compare the efficiency 
between the mini CNC machine 3018 and the 
mini CNC machine A4 using Inkscape program to 
design the logo work institute of Vocational 
Education Northeastern 3 with a diameter of 60 
millimeters and writing G code program 
calculating time = 30: 38 minutes. Time study 
when milling both work pieces by using the same 
program. And checking the size of the workpiece 
of the mini CNC machine 3018 takes = 36:16 
minutes and the mini CNC machine A4 takes  
= 43:43 minutes and measures the size of the 
workpiece. both machines are the same size. 
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1. บทน า
กระบวนการผลิตในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ด้วยระบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่เรียกว่า เครื่องซีเอ็นซี 
( CNC : Computer Numerical Controller) เ ป็ น
เครื่อ งจักรที่ มี การควบคุมการท างานด้ วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถจัดการกับข้อมูลที่ป้อนเข้า 
ในระบบและประมวลผลข้อมูลเพื่อน าผลลัพธ์ที่ ได้ 
ไปควบคุมการท างานของเครื่องจักร แต่เนื่องจากเครื่อง
ชี เอ็ นซี มี ขน าด ให ญ่  ราค าแพ ง และต้ อ งน า เข้ า 
จากต่างประเทศ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาเครื่องซีเอ็นซี 
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  จึงมีเครื่อง ซีเอ็นซี 
ขนาดเครื่องจักรขนาดเล็กที่ถูกควบคุมการท างานด้วย
ข้อมู ลค าสั่ งที่ ส ร้ างโดยใช้ โปรแกรม  เพื่ อควบคุม 
การท างานของมอเตอร์แกนX แกนY และแกน Z 
สามารถเคลื่อนที่ได้ตามต าแหน่งและทิศทางที่ต้องการ 
 เครื่องซีเอ็นซีขนาดเล็กสามารถน าไปประยุกต์การใช้
งานได้หลากหลายอาทิเช่น งาน ประเภทแกะสลัก 
เจาะ เซาะร่องการกัดแผ่นลายพิมพ์ต้นแบบ ตัดแก๊ส ตัด
พลาสมาและเลเซอร์ สามารถสร้างขึ้นงานได้คือไม้แผ่น 
อะคริลิค พลาสติก ทองเหลืองและอลูมิเนียมซึ่งขึ้นงาน 
ที่ได้จะเป็นงานในลักษณะสองมิติและสามมิติ 
 ผู้ วิจัยและคณะจึงได้จัดท าการศึกษาและการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องMini CNC 3018 กับ  
เครื่อง Mini CNC A4 โดยใช้โปรแกรม Inkscape 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเครื่อง

Mini CNC 3018 กับ เครื่อง Mini CNC A4 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
การด า เนิ น การวิจั ย เรื่ อ ง   การศึ กษาและการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องมินิ ซีเอ็นซี 3018 กับ
เครื่องมินิ ซีเอ็นซี A4 โดยใช้โปรแกรม Inkscape ผู้วิจัย
และคณะได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

3.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
          คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้อง 
ใช้ในการวิจัย 

1.ศึกษาโปรแกรม Inkscape โดยท าการศึกษา
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม และความสามารถของโปรแกรม 

2. ศึกษาทฤษฎีของเครื่องจักรอัตโนมัติ (CNC)

3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและความ
คลาดเคลื่อน 

 3.2 ออกแบบช้ินงาน 
 ผู้วิจัยได้ ใช้โปรแกรม Inkscape ในการออกแบบ
ช้ินงาน  โดยใช้รูปตราสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออก เฉี ย งเห นื อ  3  ขน าด เส้ น ผ่ าศู น ย์ กล าง 
60 มิลลิเมตร ซึ่งมีการกัดงานในลักษณะเป็นเส้นตรงและ
เส้นโค้ง ซึ่งทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าเหมาะแก่การน ามาใช้ 
ในการวิจัยครั้งนี้ 

ภาพที ่1 ตราสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

3.3 เขียนโปรแกรม 
 โปรแกรม Inkscape เป็น โปรแกรมวาดรูปแบบ
เวกเตอร์ (vector-based graphic) สามารถเขียนแบบ
ค านวณ เวลาและเขี ยน  G-Code ได้ และจัด เตรียม
โปรแกรมเพื่อน าไปกัดช้ินงาน เพื่อเปรียบเทียบเวลาและ
คุณภาพของช้ินงาน 

3.4 เตรียมโปรแกรม NC 
การผลิตช้ินส่วนต่างๆ โดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ

จ า เป็ น ที่ จ ะ ต้ อ งมี ค วาม เป็ น รู ป ภ าษ า  NC ซึ่ งจ ะ
ประกอบด้วย M Code ,G Code  

3.5 ศึกษารหัสและหน้าท่ี G Code, M Code 
 G Code, M Code เป็นค าสั่งที่ท าใหระบบควบคุม
และสั่งการใหเครื่องจักรกล CNC ท าการกัด หรือกลึง
ช้ินงานใหเป็นรูปทรงเรขาคณิตตามความตองการ โดยการ
กระท าดังกล่าว ระบบควบคุมจ าเป็นตองทราบทิศทาง
และต าแหน่งของการเคลื่อนที่ของเครื่องมือ ลักษณะการ
เคลื่อนที่เป็นเสนตรง หรือเสนโคงวงกลม หน่วยความยาว
ที่ใชและการบอกต าแหนงการเคลื่อนที่แบบ Absolute 
หรือ Increment เป็นตน 

3.6 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง Mini CNC 
การตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง Mini CNC นั้น 

จะดูจากความสมบูรณ์ของเครื่องจักรยังสามารถใช้ 
งานได้อยู่หรือไม่ และอายุการใช้งานมามากน้อยเพียงใด 
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1.เครื่อง Mini CNC 3018 สภาพของเครื่อง
มีความสมบูรณ์ 

2. เครื่อง Mini CNC A4 สภาพของเครื่องมีความ
สมบูรณ์ 

ภาพที่ 2 เคร่ือง Mini CNC 3018 

ภาพที่ 3 คร่ือง Mini CNC A4

 3.7 เตรียมชิ้นงานท่ีใช้ในการทดลอง 
 ในการวิจัยนี้ทางคณะผู้วิจัยได้เลือกใช้วัสดุ อะคริลิค 
ขนาด 60 x 60 x 15 มิลลิ เมตร เป็นวัสดุที่ ใช้ในการ
ทดลอง และจับเวลาในการกัดชิ้นงานทั้ง 2 เครื่อง จากนั้น
จึงน าไปท าการกัดด้วยเครื่อง Mini CNC 

ภาพที ่4 เตรียมชิ้นงานแผ่นอะคริลิคที่ใช้ในการทดลอง 

3.8 เตรียมโปรแกรมและท าการกดัขึ้นงาน 
 เมื่ อ บั น ทึ ก  G Code File เพื่ อ น า  File ไป เปิ ด 
ในโปรแกรม Inkscape ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของ 
Mini CNC ซึ่งท าการกัดงานโดยเครื่อง Mini CNC 3018 
จ านวน 3 ขึ้น และ เครื่อง Mini CNC A4 จ านวน 3 ช้ิน 
ในขณะที่ท าการกัดจะท าการจดบันทึกเวลาที่ใช้ในการกัด
ขึ้นงานแต่ละชิ้น 

การกัดงานภายใต้เง่ือนใซเดียวกันท้ังหมดมีดังนี้ 
1. กัดในแนว 3 แกน
2. ความลึกท่ีกัดลงไปคือ 0.2 mm.
3. ใช้ความ เร็วรอบ  1000  rpm อัตราป้อน

 200 เมตร/นาที 
4. ใช้ดอก แกะสลัก 0.1 mm 10 x 3.175 mm

3.9 ตรวจสอบขึ้นงาน 
 เนื่องจากงานที่กัดออกมานั้นเป็นการกัดตามลายเส้น 
(Contour) จึงได้ตรวจสอบความเรีบร้อย และความ
สมบูรณ์ของช้ินงานที่ผ่านการกัดรูปตราสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3ด้วยเครื่อง Mini 
CNC 3018 จ านวน 3 ขึ้น และ เครื่อง Mini CNC A4 
จ านวน 3  

ภาพที่ 5 ชิ้นงานที่ผ่านการกัดด้วยเคร่ือง Mini CNC 
ตราสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

3.10 เปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้มูล 
 เมื่อได้ผลการทดลองในงานวิจัย คือ เวลาที่โปรแกรม
กัดได้ค านวณ เวลาไว้ เอามาเปรียบ เทียบกับ เวลาที่
เครื่องจักรใช้ในการกัดงาน และขนาดที่วัดใด้จริง ทาง
คณะผู้วิจัยจึงน าผลการทดลองที่กล่าวมาในข้างตันท าการ
วิเคราะห์โดยน าข้อมูลที่ใด้นั้น มาหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล 
แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ ได้มาท าการเปรียบเทียบโดยดูจาก
แนวโน้มและทดสอบค่าทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบกันใน
ด้านต่าง ๆ ตังต่อไปนี้ 
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1. เวล าที่ โป รแกรมกั ด ได้ ค าน วณ เวลา เอาม า
เปรียบเทียบกับเวลาที่ เครื่องจักร  ใช้ในการกัดงาน 
ในผลการทดลองนี้ใช้เฉพาะเวลาที่โปรแกรมได้ค านวณ 
ไว้แล้วเอามาเปรียบเทียบกับเวลาที่ เครื่องจักรใช้ใน 
การกัดงาน ทั้ง 2 เครื่องมาเฉลี่ยแล้วน าเอาเวลาที่ได้มา
เปรียบเทียบกันและทดสอบค่าทางสถิติ 

2. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่วัดได้จริง ในการวิจัย
จะใช้รูปในการทดลองทั้งหมด 1 ลักษณะงาน ซึ่งมีจุด 
ที่ต้องการท าการวัดขนาด เมือได้ผลการวัดขนาดมาแล้ว
เฉลี่ยค่าของขนาดที่วัดได้แล้วน าเอาค่าเฉลี่ยของขนาด 
แต่ละจุดมาเปรียบเทียบกันและทดสอบค่าสถิติ 

4. ผลการวิจัย
การวิจัย การศึกษาและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

เครื่อง Mini CNC 3018 กับเครื่อง Mini CNC A4 โดยใช้
โปรแกรม Inkscape ซึ่งแบ่งออกเป็น 
 4.1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่อง Mini CNC 
3018 กับ เครื่อง Mini CNC A4 

แผนภู มิ ท่ี  1  ผลวิ เค ราะห์ เวลาก ารท างานของระบบ      
โปรแกรม 

4.2 ผลเวลาการท างานการกดัชิ้นงานของเครื่อง Mini 
CNC ทั้ง 2 เครื่อง  

แผนภูมิท่ี 4.2 วิเคราะห์เวลาการท างานของเครื่อง Mini 
CNC A4 กับเครื่อง Mini CNC 3018 

5. สรุปผลการวิจัย
ผลการท าวิจัยเพื่อการเปรียบเทียบเวลาของโปรแกรม

แ ล ะ เวล าขอ ง เค รื่ อ งจั ก ร  เค รื่ อ งMini CNC 3018 
กับ เครื่อง Mini CNC A4 โดยใช้โปรแกรม Inkscape 
แบบรูป ที่ใช้ท าการวิจัยเปรียบเทียบเวลาในการกัดชิ้นงาน
รูป ตราสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มิลลิเมตร ลีก 0.2 มิลลิเมตร 
ใช้ความเร็วรอบ 1000 รอบ/นาที อัตราป้อน 200 เมตร/
นาที โดยใช้ดอกแกะสลัก 0.1 mm 10 x 3.175 mm 
และช้ินงานที่ ใช้ในการท างานจะเป็นแผ่น  อะคริลิค 
ขนาด 60 x 60 x 15 มิลลิเมตร ได้ผลการวิจัยดังนี้ 

ตารางที่  1  การเปรียบเทียบเวลาของโปรแกรมและเวลา 
 ขอ งเค รื่ อ งจั ก ร  เค รื่ อ งMini CNC 3018 
 กับ เครื่อง Mini CNC A4 โดยใช้โปรแกรม 
  Inkscape 

6. อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย

ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 6.1 ประสิทธิภาพเครื่อง Mini CNC 3018 กับเครื่อง 
Mini CNC A4 ใช้เวลาเท่ากัน คือ 30.38 นาที 
 6.2 เวลาการท างานการกัดช้ินงานเครื่อง Mini CNC 
A4 ใช้เวลาเฉลี่ย 43.43 นาที และเวลาการท างานการกัด
ช้ินงานเครื่อง Mini CNC 3018 ใช้เวลาเฉลี่ย 36.16 นาที  
 เพราะฉะนั้น เวลาการท างานการกัดช้ินงานเครื่อง 
Mini CNC A4 ใช้เวลาในการกัดงานนานกว่าเครื่อง Mini 
CNC 3018  เฉลี่ย คือ 7.27 นาที 

7. ข้อเสนอแนะ
 ผู้จัดท าวิจัยนี้ เพื่อหาประสิทธิภาพของระหว่างเครื่อง 
Mini CNC 3018 แ ล ะ เค รื่ อ ง  Mini CNC A4 เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่อง Mini CNC 
โดยการกัดช้ินงานตราสัญลักษณ์ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
60 มิลลิเมตร วัสดุที่สามารถสร้างช้ินงานได้ คือ อะคริลิค 
ซึ่ ง ถ้ า จ ะ ให้ ไ ด้ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง เค รื่ อ ง จ ริ ง ๆ 
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ควรมีการทดลองในเรื่องของวัสดุของดอกกัด และอัตรา
การป้อนในแต่ละครั้งด้วย 
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การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องในการผลิตชิ้นส่วนประตูรถยนต์ 
Continuous Mold Design and Construction for the Production of 

Automobile Door Parts 
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บทคัดย่อ 
 การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระส งค์  เพื่ อ ส ร้ า งแ ม่ พิ ม พ์
แบบต่อเนื่องในการผลิตช้ินส่วนประตูรถยนต์ และเพื่อ
ศึ กษาประสิ ท ธิภ าพของแม่พิ มพ์  Progressive Die 
การด าเนินโครงการเริ่มต้นจากศึกษาข้อมูลการออกแบบ
ช้ินงานและการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปช้ินส่วนประตู
รถยนต์ โดยใช้โปรแกรม  NX โปรแกรม ZW ในการ
ออกแบบช้ินงาน หลังการออกแบบเสร็จแล้วจะน าแบบ 
ไปสร้างช้ินส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์เมื่อได้ช้ินส่วนครบแล้ว
จึงน าช้ินส่วนทั้งหมดประกอบเข้าด้วยกัน ท าการทดลอง
ปั๊มขึ้นรูปเพื่อหาค่าที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องปั๊มยี่ห้อ TMC 
มีก าลังเครื่อง (Capacity) 600 Ton ในการปั๊ม 1 ครั้ง
จะต้องท าการสุ่มตัวอย่างเพื่อน ามาตรวจสอบผลของการ
ออกแบบกับช้ินงานจริงที่ปั๊มได้ โดยการตรวจสอบช้ินงาน
จะตรวจสอบตามจุดที่ ลู กค้ ามี การบั งคับต าแหน่ ง
ตรวจสอบที่แน่นอน และเครื่องมือในการตรวจสอบคือ 
เตเปอร์เกจ ยี่ห้อ Shinwa ความละเอียด 0.1 มิลลิเมตร 
ซึ่ งในการตรวจสอบจะมีพิกั ดความผิดพลาดในการ
ตรวจสอบค่าที่ยอมรับได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นค่า 
ที่ก าหนดมาตามแบบช้ินงาน  ผลการทดลองปั๊ม  พบว่า 
ช้ินงานมีความสมบูรณ์ที่สุดเมื่อมีการปรับค่าที่เครื่องเพรส
ที่ใช้ในการทดลองปั๊ม ส่วนขนาดของช้ินงาน มีความคลาด
เคลื่อนเฉลี่ยรวมของช้ินงาน 0.5 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ในพิกัด
ความเผื่อที่ก าหนดไว้ จากการตรวจสอบและติดตามผล
ของช้ินงาน ปรากฏว่าช้ินงานสามารถน าไปใช้ได้เป็นอย่างดี 

ค าส าคัญ : แผ่นยึดแม่พิมพ์ชุดบน, แผ่นยึดพันช์, แผ่นรอง   
ซับพอร์ทชุดดาย 

Abstract 
     The purpose of this study were to establish 
a continuous mold for manufacturing door parts. 
And to study the efficiency of the mold in the 
implementation of the project, the purpose was 
to create a continuous mold in the manufacture 
of automotive door parts,Progressive Die. The 
project implementation begins with studying 
the design of the work piece. And the design 
of stamping dies for automotive door parts, 
Using NX,ZW program.In the design of the 
workpiece after the design is finished.It will be 
used to create parts of the mold, when all the 
parts have been obtained, then all the parts 
are assembled together. 
     A stamping experiment to find a suitable 
value, by using a TMC brand pump, with 
a capacity of 600 tons. For 1 pump, a sampling 
is required. In order to check the results of the 
design with the actual workpiece that can be 
pumped,by inspecting the workpiece, it will be 
checked according to the point where the 
customer has forced the position, exact check. 
And the inspection tool is taper gauge, Shinwa 
brand, resolution is 0.1mm. Which in the 
inspection there will be an error range of the 
verification of the tolerance not more than 0.5 
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mm. was the specified value according to the 
workpiece design. 
     The results of the study revealed thatthe 
workpiece was the most complete when 
adjusted at the press machine used in the 
experiment. The partition size of workpiece was 
an average tolerance of the workpiece was 0.5 
mm.Which was within the set tolerance. From 
inspection and follow up of the workpiece. The 
results showed that the workpiece can be used 
well. 

Keywords: Upper plate, Punch plate, Back up 
die plate 

1.  บทน า
ปัจจุบันการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมด้านแม่พิมพ์

มีการเจริญเติบโต และเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่จ าเป็น 
ในอุตสาหกรรมขึ้นรูปโครงสร้างแทบทุกชนิด เนื่องจาก
การท าได้รวดเร็วอัตราการผลิตสูง และมีการเที่ยงตรงสูง
อีกด้วย ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาในการการผลิตชิ้นส่วน
ต่างๆ ที่ใช้ในทางอุสาหกรรมและครัวเรือน พบว่างาน 
ขึ้นรูปเป็นส่วนส าคัญในการผลิต แม่พิมพ์จึงมีความส าคัญ
มาก แม่พิมพ์ท่ีใช้ในปัจจุบันเป็นแบบแม่พิมพ์เดี่ยวจึงท าให้
ต้องใช้เครื่องจักร 4 ตัวต่อแม่พิมพ์ 4 ตัว ใช้คน 4 คน 
ท าให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เนื้อที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
และช้ินงานที่รอผลิตเพิ่มขึ้น การเคลื่อนย้ายงานระหว่าง
ขบวนการ, นอกจากน้ีความสามารถในการผลติไม่เพียงพอ
กับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ 
ทางโรงงานจ าเป็นต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาที่กล่าวมา 
งานวิจับฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อ และพัฒนาแม่พิมพ์
แบบต่อ เนื่ อ ง เพื่ อทดแทนแม่พิ มพ์ เดี่ ย ว เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและจากได้ศึกษากระบวน 
การผลิ ต ใน ปั จจุ บั น แล้ ว  จะ ได้ ศึ กษ าและพัฒ น า 
Progressive die ตามขั้นตอนนั้นๆอีกต่อไปในอนาคต 

2.วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1เพื่อสร้างแม่พิมพ์แบบต่อเนือ่งในการผลิตชิ้นส่วน

ประตรูถยนต์ 1 ชุด 
   2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง
ในการผลติชิ้นส่วนประตรูถยนต ์

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ทางด้านการออกแบบ

     - การสร้างแม่พิมพผ์ลติช้ินส่วนประตรูถยนต ์
4 ประต ู

3.2 ทางด้านการผลติ 
      - การผลิตชิ้นส่วนรถยนตป์ระตูรถจ านวน 1 ชุด 

 3.3 ทางด้านการสร้างแม่พิมพป์ั๊มชิ้นส่วนรถยนต ์
          3.3.1 สถานท่ีการสร้างแม่พิมพ์ท่ีบริษัท 
ไทย ออโต้ ทูล (ปทุมธานี) จ ากัด 
          3.3.2 หาค่า standard deviation ในการปั๊มขึ้น
รูปที่เหมาะสมท่ีสุดและยอมรับ 

 3.4 ทางด้านการตรวจสอบ 
          3.4.1 เปรียบเทียบสิทธิภาพช้ินงานกับค่า 
standard deviation  
          3.4.2 มีพิกัดความผิดพลาดที่ยอมรับไดไ้ม่เกิน 
0.5 มิลลิเมตร 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
ในการด าเนินโครงการเล่มนี้  ทางผู้จัดท าโครงการ

ได้น าเสนอการสร้างแม่พิมพ์ ผลิตช้ินส่วนประตูรถยนต์ 
ซึ่ งจะมีการออกแบบและสร้างเป็นแม่พิ มพ์  โดยมี
รายละเอียดและวิธีการด าเนินงานโครงการหลักๆ ได้แก่ 
ขั้นตอนการออกแบบช้ินงานขั้นตอนของการออกแบบ
แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปและขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ เป็นหลัก 
ร า ย ล ะ เอี ย ด แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า รด า เนิ น โค ร งก า ร 
จะมีดังต่อไปนี้ 
4.1 การออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรม NX 
     ท าการออกแบบแม่พิมพ์เป็นลักษณะ Progressive 
die (แม่พิมพ์ต่อเนื่อง) โดยใช้โปรแกรม Nx โดยท าการ
ออกแบบเป็นแม่พิมพ์ 11 ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 1 PIERCE 
ขั้นตอนท่ี 2 STAMP 
ขั้นตอนท่ี 3 TRIM 1 
ขั้นตอนท่ี 4 TRIM 2 
ขั้นตอนท่ี 5 TRIM 3 
ขั้นตอนท่ี 6 FORM 
ขั้นตอนท่ี 7 IDLE 
ขั้นตอนท่ี 8 BEND 
ขั้นตอนท่ี 9 REST 
ขั้นตอนท่ี 10 PI 
ขั้นตอนท่ี 11 SEP 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพที่ 1 การแก้ไขพิมพ์ไลน์ในโปรแกรม NX เพ่ือ copy die

  4.2 การสร้างแม่พิมพ ์
          เมื่อท าการออกแบบแม่พิมพ์โดยใช้โปรแกรม 
Nx และ ZW แล้วท าการสร้างแม่พิมพ์โดยใช้เครื่องจักร 
ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เสร็จจะได้แม่พิมพ์ซึ่งแม่พิมพ์
ประกอบไปด้วยแม่พิมพ์ฝาบน  (upper) และแม่พิมพ์ 
ฝาล่าง (lower) โดยเหล็กที่ใช้ในการท าการสร้างแม่พิมพ์
คือเหล้ากล้าเครื่องมือร้อน JIS SKD 11 ที่เตรียมไว้ 

ภาพที่ 2 รูปร่างของแม่พิมพ์Progressive Die

4.3  การเตรียมส่วนประกอบท่ีใช้ในการสร้างแม่พิมพ์ 
ในการประกอบชุดแม่พิมพ์จะต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ
ซึ่งเรียกว่า Die set ซึ่งมีส่วนประกอบดังน้ี 

  4.3.1 แผ่นยึดพั๊นช์ (Punch holder) 
  4.3.2 แผ่นยึดดาย (Die holder) 
  4.3.3 ไกด์โพส (Guide post) 
  4.3.4 ไกด์บุชช่ิง (Guide bushing) 

      Die set ท าหน้าที่รักษาความเที่ยงตรงระหว่างพั้นซ์ 
(punch) และดาย (die) โดยท าให้ต าแหน่งถูกต้องตลอด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและท าให้ช่องว่างแม่พิมพ์ 
(Clearance) เมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วมีค่าสม่ าเสมอ 
การสร้าง Die set ความหนาของแผ่นยึดพั๊นช์ (Punch 
holder) และแผ่นยึดดาย(Die holder) จะต้องมากพอ
เพราะถ้ามีขนาดบางเกินไปแล้วอาจจะเกิดความเสียหาย
ได้อันเนื่องมาจากการบิดงอของแผ่นยึดพั๊นช์ (Punch 

holder) และแผ่นยึดดาย  (Die holder) ท าให้  guide 
post เกิดการติดขัดได้ขนาดของ Die set เป็นตัวก าหนด
แผ่นยึดพั๊นช์ (Punch holder) และแผ่นยึดดาย  (Die 
holder) และต้องค านึงถึงแรงที่ใช้ด้วยซึ่งแรงที่ใช้จาก
เครื่องเพรสนั้นมีขนาด 600ตัน 
  4.4 การออกแบบการวางชุด Guide post 
การวางต าแหน่งของ Guide post สามารถวางได้ 6 แบบ
ด้วยกัน 
     - แบบ A วาง Guide post ทางด้านหลังของแม่พิมพ์ 
2 ตัวมักจะใช้กับแม่พิมพ์ท่ัวๆไป 
     - แบบ  B วาง  Guide post ในต าแหน่ งกึ่ งกลาง
ด้านข้างเหมาะส าหรับแม่พิมพ์ที่มีทิศทางการจากด้านหน้า
สู่ด้านหลัง 

  - แบบ C วาง Guide post ในต าแหน่งทแยงมุม 
  - แบบ D วาง Guide post ทั้ง 4 มุม 

     - แบบ E เป็นการวาง Guide post แบบพิเศษกรณี
การป้อน material strip จากด้านข้าง 
     - แบบ F เป็นการวาง Guide post แบบพิเศษกรณี
การป้อน material strip จากด้านข้างใน 4 แบบแรกนั้น
เป็นการวาง Guide post แบบมาตรฐานส าหรับแม่พิมพ์
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในการสร้างแม่พิมพ์ในโครงการนี้นั้น 
จะเลือกแบบการวาง Guide post แบบ D เนื่องจาก
แม่พิมพ์ที่ท าการสร้างมีขนาดที่ใหญ่และการวางต าแหน่ง
ช้ินงานไม่ได้วางตรงกลางแม่พิมพ์อาจท าให้เกิดแรงบิด
ระหว่างการตีขึ้นรูปและส่งผลให้ชุดแม่พิมพ์เสียหาย 
จึ ง เลื อ ก ก า ร ว า งต า แ ห น่ ง ชุ ด  Guide post 4 มุ ม 
เพื่อให้แม่พิมพ์มีความมั่นคง 
     4.5 การท า Heat Treatment เหล็กแม่พิมพ์งานร้อน 
(JIS SKD 61) 
          แม่พิมพ์ที่ได้จากการกัดจากเครื่อง CNC ยังต้องมี
การปรับปรุงโครงสร้างส าหรับการตีขึ้นรูปร้อนจึงต้องท า
การปรับปรุงโครงสร้างของแม่พิมพ์โดยการท า  Heat 
treatment ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ Stress Relieving ท าการ
อบความร้อนช้ินงานที่อุณหภูมิ 650ºC แช่ไว้โดยใช้เวลา 
1 ช่ัวโมงต่อความหนา 25 mm แล้วปล่อยช้ินงานให้เย็น
ตัวอย่างช้าๆในเตาHardening ท าการ double-preheat 
โดยให้ความร้อนอย่างช้าๆจนถึงที่ 650ºC แล้วทาการแช่
ทิ้งไว้ในอัตรา ½ min/mm เสร็จแล้วให้ความร้อนเพิ่ม
อย่ างช้าๆจนถึ งที่ อุณ หภูมิ  850ºCแช่ทิ้ งไว้ ในอัตรา 
1 min/mmแล้วให้ความร้อนเพิ่มอย่างช้าๆอีกจนถึงที่
อุณหภูมิ  Hardening ที่  1030 ºC แล้วแช่ไว้ ในอัตรา 
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1 min/mmโดยจะใช้เวลา 50 นาทีตามขนาดของช้ินงาน
จากนั้นท าการชุบในน้ ามันแล้วเคลื่อนย้ายช้ินงานมาท า
การ Tempering ทันทีเมื่อช้ินงานมีอุณหภูมิลดลงมาถึงที่ 
150ºC Tempering ในการท าการ  Temper จะมีการ
แบ่งการ Temper ออกเป็นสามครั้งโดยที่ ช้ินงานจะใช้
อุณหภูมิในการ Temper ที่ 475-650ºC และท าการแช่
ทิ้งไว้ที่อัตราส่วน 1 ช่ัวโมงต่อความหนา 20 mm ในการ 
Tempering ครั้งแรกให้ท าการอบที่ 520ºC หลังจากนั้น
แช่ทิ้งไว้ที่อัตราส่วน 1 ช่ัวโมงต่อความหนา 20 mm แล้ว
ปล่อยให้ ช้ินงานเย็นตัวในอากาศ ในการ  Tempering 
ครั้งที่สองใช้อุณหภูมิที่ 500 ºC ในการอบหลังจากนั้นแช่
ทิ้งไว้ที่อัตราส่วน  1ช่ัวโมงต่อ 20 mm แล้วปล่อยให้
ช้ินงานเย็นตัวในอากาศในการ Tempering ครั้งที่สามจะ
ท าการอบที่อุณหภูมิ  480ºC หลังจากนั้นแช่ทิ้ งไว้ที่
อัตราส่วน1 ช่ัวโมงต่อ 20 mm แล้วปล่อยให้ช้ินงานเย็น
ตัวในอากาศ 

5.ผลการวิจัย

                 ภาพที่ 3 การตรวจสอบช้ินงาน 

ตารางที่ 1 ตรวจสอบจุดวัด 

จุด
ตรวจ 

ระยะเผื่อ ค่าที่วัดได้ 

mm. 1 2 3 ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ±0.5 0,5 0.45 0.5 / 
2 ±0.5 0,5 0.45 0.5 / 
3 ±0.5 0,45 0.55 0.45 / 
4 ±0.5 0,5 0.5 0.5 / 

5 ±0.5 0,45 0.45 0.55 / 

6 ±0.5 0,55 0.5 0.45 / 

7 ±0.5 0,45 0.5 0.45 / 

9 ±0.5 0,5 0.5 0.5 / 

จากการศึกษาจดุตรวจทั้งหมดทั้ง 9 จุด ที่มีระยะเผื่อ ±5 
ค่าที่วัดออกมาได้อยู่ในเกณฑ์การตรวจสอบท่ีต้องการ 

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบระหว่างแม่พิมพ์แบบ 
  ขัน้ตอนเดียว (Singel die) และ 
  (Progressive die) 

จากตารางเปรียบเทียบระหว่างแม่พิมพ์แบบขั้นตอนเดียว 
(Singel die) และ (Progressive die)แม่พิมพ์ขั้นตอน
เดี่ยว ใช้แรงงาน 6 คน ผลิตช้ินงานได้ 19 Pcs/วัน จ่าย
ค่าแรง 1800 บาท/วันแม่พิมพ์แบบ Progressive die 
ใช้แรงงาน 1 คน ผลิตช้ินงานได้ 43 Pcs/วัน จ่ายค่าแรง 
300 บาท/วัน 
     แม่พิมพ์แบบต่อเนื่องใช้แรงงานคนน้อยกว่าแม่พิมพ์
แบบขั้นตอนเดียว 5 คนผลิตงานได้เยอะกว่า 24 Pcs/วัน 
และค่าแรงงานถูกกว่า 1500/ วัน จากข้อมูลตาราง
เปรียบเทียบระหว่าง Single die กับ Progressive die 
ตารางที่  2 จะเห็นได้ ชัดว่า จ านวนเวลาและจ านวน
แรงงานสามารถลดลงได้มากกว่าครึ่ง ท าให้ลดรายจ่าย
ได้มาก และการท างานรวดเร็วขึ้น สามารถท างานได้มาก
ขึ้น ประสิทธิภาพดีขึ้นท าให้โรงงานมีคุณภาพและรายจ่าย
ที่คุมค่ายิ่งข้ึน  

6.  สรุปผล
การสร้างแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องนั้นได้มีการออกแบบ

โดย NX และสร้างโดยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงและ
มีความแม่นย าสูงมากกว่าสมัยก่อนท าให้การสร้างแม่พิมพ์
แบบต่อเนื่องตัวนี้ที่สร้างเพื่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองการอุปโภคในบ้านเราได้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

แม่พิมพ์                แรงงานคน ผลิตงานได้ ค่าแรง 
 300บาทต่อวัน 

แม่พิมพ์
ข้ันตอนเดียว 
(Single die) 

6 19 Pcs /วัน 1800 

แม่พิมพ์
แบบต่อเนื่อง 
(Progressive 

die) 

1 43 Pcs / วัน 300 
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ภาพที่ 4 ชิ้นงานในการผลิตชิ้นสว่นประตูรถยนต์ 
ในกระบวนการแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง 

     แม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง (Progressive Die)ใช้แรงงานคน 
น้อยกว่าแม่พิมพ์แบบขั้นตอนเดียว (Single die) จ านวน 
5 คน ผลิตงานได้มากกว่า 24 Pcs/วัน และค่าแรงงาน 
ถูกกว่า 1500/วัน  

อภิปรายผลการวิจัย 
     จ าก ข้ อ มู ล เป รี ย บ เที ย บ ร ะ ห ว่ า ง  Single die 
กับ Progressive die จะเห็นได้ ว่า จ านวนเวลาและ
จ านวนแรงงานลดลงได้มากกว่าครึ่ง ท าให้ลดรายจ่าย
ได้มาก และการท างานรวดเร็วขึ้น สามารถท างานได้มาก
และมีประสิทธิภาพดีขึ้น ส่งผลท าให้โรงงานมีคุณภาพและ
รายจ่ายที่คุมค่ายิ่งขึ้น 

7.  ข้อเสนอแนะ
ในการสร้างแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องนั้นจะมีค่าใช้จ่าย

สูงกว่าแม่พิมพ์แบบขั้นตอนเดียว ในการสร้างแม่พิมพ์ 
ในรุ่นนี้ จึงออกแบบมาเพื่อให้สามารถลดขั้นตอนการ
ท างานได้อีกไม่เกิน 2 ขั้นตอน โดยค านึงถึงความหนาของ
ช้ินงานที่จะปั้มและแรงปั้มที่มากระท าต่อตัวแม่พิมพ์เอง 
เพื่อท าให้การท างานของแม่พิมพ์ท าได้หลากหลายและ 
มีความคุ้มค่ากับการสร้างแม่พิมพ์รุ่นนี้มากขึ้น 
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อุปกรณ์จับยึดแคร้งเคร่ืองยนต์ส่วนล่าง 
Jig and Fixture Lower Crankcase 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัย  เรื่ อ ง อุปกรณ์ จับยึ ด เพื่ อ เจาะรูแคร้ ง
เครื่องยนต์ส่วนล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้าง
อุปกรณ์ จับยึดเจาะรูแคร้ งเครื่องยนต์ส่วนล่างและ 
เพื่อศึกษาการเช็คค่า Tolerance จากเครื่อง Cimcore 
การด าเนินงานวิจัยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลการ
ออกแบบ ช้ินงานและการออกแบบอุปกรณ์ จับยึด 
เพื่อเจาะรูแคร้งเครื่องยนต์ส่วนล่าง โดยใช้โปรแกรม 
Solid Work ในการออกแบบช้ินงาน หลังการออกแบบ
เสร็จ น า Drawing ที่ได้จากการออกแบบมาตรวจสอบ 
เพื่อจะเริ่มท าการสร้างอุปกรณ์จับยึด ช้ินงาน โดยมี 
การประกอบและตรวจสอบความถูกต้องของช้ินส่วน 
โดยใช้เครื่องวัดขนาด ผลการวิจัย พบว่า อุปกรณ์จับยึด
เพื่อเจาะรูแคร้งเครื่องยนต์ส่วนล่าง ได้ท าการทดลองจับ
ยึด (Clamps )เพื่อดูว่าระบบไฮดรอลิกสามารถท างาน 
ได้จริง โดยใช้แรงดันลม 5 บาร์ ในการทดลองช้ินงาน 
และท าการตรวจสอบการวางต าแหน่งของระบบไฮดรอลิก
โดยใช้เครื่องมือวัด Cimcore ในการตรวจสอบพิกัดความ
ผิดพลาดได้ค่าที่ยอมรับไม่เกิน ± 0.3 มิลลิเมตร ซึ่งเป็น 
ค่ าก าหนดมาตามแบบ ช้ินงานจากลูกค้ า  สรุปผล 
การทดสอบได้ว่าอุปกรณ์จับยึดเพื่อเจาะรูสามารถลดเวลา
การท างานและเพิ่มความปลอดภัยในการท างานได้ 

ค าส าคัญ : อุปกรณ์ก าหนดต าแหน่งการท างานของ
ช้ินงาน, อุปกรณจ์ับยึด, เครื่องยนต์ส่วนลา่ง 

Abstract 
The research of jigs for drilling bottom crank 

holes Have a purpose To study and construct 
a tool for drilling holes for crankshaft engines in 
the lower part and to study Tolerance checking 
from Cimcore. The research work begins with 
studying the design data And the design of the 
gripping device to drill holes to crank the engine 
bottom By using Solid Work program to design 
work piece After the design is completed, check 
the design drawing. In order to start creating 
workpieces By assembling and checking the 
accuracy of parts By using Cimcore gauges. The 
results show that the gripping device to drill 
holes in the lower engine cranks Conducted an 
experiment on clamps to see if hydraulic 
systems can actually work By using 5 bar air 
pressure to test the workpiece And check the 
positioning of the hydraulic system by using 
Cimcore measuring tools to check the error 
coordinates, the acceptable value is not more 
than ± 0.3 millimeters, which is determined by 
the workpiece from the customer. 

Keywords: Jig 
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1. บทน า
เนื่องจากอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของไทย

ในปี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้ม
การเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความต้องการช้ินส่วนต่างๆ 
ในประเทศ และคิดว่าน่าจะมีการขยายตัวได้ในอัตรา 
ที่เพิ่มขึ้น 5% ต่อปี เพราะการเติบโตจากความต้องการ
ช้ินส่วนเพื่อประกอบยานยนต์ (OEM) ตามปริมาณการ
ผลิตของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และยังเกิดจากความ
ต้องการช้ินส่วนเพื่อการทดแทน (REM) ที่มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น และรัฐบาลไทยเห็นความส าคัญในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ที่มีความเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงมีการส่งเสริม
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ 
ปี  พ .ศ . 2506 เป็ นต้นมา ซึ่ งมี ม าตรการสนับสนุ น 
การล งทุ น ผลิ ต และ ใช้ ช้ิ น ส่ วน ย าน ยน ต์ ขอ งไท ย 
และต่างชาติด้วย โดยมีการให้บริษัทข้ามชาติรายใหญ่ 
ของโลกเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศเทศ อาทิเช่น 
Robert Bosch, Denso, Continental, ZF, Aisin Seiki 
รวมไปถึงบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ที่ เข้ ามาร่วมลงทุนกับบริษั ท 
ในประเทศไทย มีรายช่ือดังนี้ บริษัทไทยซัมมิท ออโต้
พาร์ท, บริษัทสามมิตรโอโต้พาร์ท, บริษัทสมบูรณ์ แอ๊ด
วานซ์ เทคโนโลยี, บริษัทไทย ออโต้ เพรสพาร์ท เป็นต้น 
 จากข้อมูลด้านการตลาดในประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. 2562 
พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศหลักที่มีการผลิตช้ินส่วน
รถยนต์ และจั กยานยนต์อยู่ ที่ ป ระมาณ  60 - 65%  
ของรายได้รวมในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วน รวมไปถึง
ตลาดเพื่อประกอบยานยนต์ (OEM) มีมูลค่าด้านการตลาด
คิด เป็ นสั ดส่ วน  30 – 40% ของตลาด ช้ินส่ วนรวม 
ในประเทศ เพราะมีการผลิตในประเทศสัดส่วนเฉลี่ยสูง
กว่า 80% และที่เหลือจะเป็นการน าเข้าจากต่างประเทศ 
และในส่วนของตลาดเพื่อการทดแทนหรืออะไหล่ยานยนต์ 
(REM) มีมูลค่าด้านการตลาดที่  60 -70% ของตลาด 
ช้ินส่วนรวมภายในประเทศ โดยจะมีการเติบโตในทิศทาง
เดียวกับจ านวนยานยนต์ที่มีการจดทะเบียนในประเทศ  
ซึ่งจะพบว่ามีศูนย์การให้บริการซ่อมบ ารุง และร้านค้าขาย
ส่ง ร้านค้าขายปลีกอะไหล่ยานยนต์จ านวนมาก ซึ่งบริษัท 
เอ็มทีพี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เป็นบริษัทที่มีการผลิตและ
สร้างช้ินส่วนต่างๆ ด้านช้ินส่วนยานยนต์ โดยมีการสร้าง
ช้ินงานและผลิตช้ินงานที่เป็นแบบแมชชีน รวมไปถึงการ
สร้าง Jig และ Fixture ที่ใช้ส าหรับยึดจับช้ินงาน ช่วยผลิต

อุปกรณ์จับยึดแคร้งเครื่องยนต์ส่วนล่าง เพื่อช่วยในการ
เจาะรูแคร้งเครื่องยนต์ส่วนล่าง และยังสามารถแก้ไข้
ปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดในการออกแบบหรือความ
ผิดพลาดที่ เกิดจากแมชชีน แก้ไขปัญหาการ Clamps 
ช้ินงานที่เกิดจากกดช้ินงานไม่สนิทกันรวมไปถึงสามารถ
ลดต้นทุนด้านการผลิตให้แก่บริษัท เอ็มทีพี เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด ได้อีกหนึ่งช่องทาง และยังช่วยในการควบคุม
คุณภาพของช้ินส่วนต่างๆ ได้ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
      2.1 เพื่อศึกษากระบวนการเจาะรูแคร้งเครื่องยนต์
ส่วนล่าง  
      2.2 เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึดเพื่อเจาะรู
แคร้งเครื่องยนต์ส่วนล่าง 

3. ขอบเขตของการวิจัย
การออกแบบ Jig and Fixture แต่ละ Set ออกแบบ

มาเพื่อช้ินส่วนทั้งหมดของ Part ชุดเดียวไม่สามารถ 
ใช้กับ Part ชช้ืนส่วนยานยนต์ตัวอ่ืนได้ 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
ในการด าเนินโครงการวิจัยทางผู้จัดท าได้น าเสนอสร้าง

อุปกรณ์จับยึดเพื่อเจาะรูของแคร้งเครื่องยนต์ ( Fixture 
Lower Crang Kcase. ) ซึ่ งจ ะ มี ก า รออ ก แ บ บ แ ล ะ 
สร้างเป็น Jig & Fixture โดยมีรายละเอียดและวิธีการ
ด าเนินการโครงงานหลักๆ ได้แก่ ขั้นตอนการออกแบบ
ช้ินส่วน (Part) เจาะรูแคร้งเครื่องยนต์  และขั้นตอน 
ของการออกแบบอุปกรณ์ จับ ยึ ด เพื่ อ เจาะรูแคร้ ง
เครื่องยนต์ (Jig & Fixture) และขั้นตอนการสร้างช้ินส่วน
ของอุปกรณ์จับยึดเพื่อเจาะรูแคร้งเครื่องยนต์ส่วนล่าง 
(Jig & Fixture) เป็นต้น รายละเอียดและขั้นตอนการ
ด าเนินโครงงานจะมีดังต่อไปนี้ 
 4.1 ศึกษาข้อมู ลการออกแบบ ช้ินงานและการ
ออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อเจาะรูแคร้งเครื่องยนต์
ส่วนล่าง (Jig & Fixture) 
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   ภาพที่ 1  ลักษณะรูปแบบ Jig & Fixture จับยึด
แคร้งเคร่ืองยนต์ส่วนล่าง 

4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.2.1 ใช้โปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้

ในการออกแบบช้ินส่วน Part 3D ไปใช้ในการออกแบบ 
Jig &Fixture ต่อไป 

ภาพที่ 2  แสดงการน าโปรแกรม Solid works มาใช้ใน
การออกแบบชิ้นงานอุปกรณ์จับยึดเพ่ือเจาะรูแคร้ง

เคร่ืองยนต์ 
 4.2.2 น า Drowning Jig & fixture ที่ได้ออกแบบ

ไว้มาตรวจสอบลักษณะโดยรวมของ Jig & Fixture 
รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของ Drowning ก่อน 
จะส่งไปให้กับพนักงานประจ าต าแหน่งต่างๆ ท าการผลิต
ช้ินต่างๆ ของ Jig & Fixture ก า ร อ อ ก แ บ บ ช้ิ น ง า น 
ในงานวิจัยครั้งนี้  จะน าเสนอการสร้างอุปกรณ์จับยึด 
เพื่อเจาะรูแคร้งเครื่องยนต์ซึ่งได้ก าหนดรูปแบบของ Jig & 
Fixtureจากวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่ว่าออกแบบเพื่อ
อะไร อย่างไร และค่าใช้จ่ายในการผลิต Jig & Fixture 
ก็จะไม่สูงมากนักเพราะทางบริษัท MTP Engineering 
จ ากัด ให้ด าเนินการผลิตโดยแผนกออกแบบ และแผนก
ประกอบผู้ออกแบบได้น าเสนอการสร้างอุปกรณ์จับยึด 
เพื่อเจาะรูแคร้งเครื่องยนต์ซึ่งในส่วนนี้คือการตรวจสอบ
ช้ินส่วนที่เขียนแบบ โดยที่แสดงโครงสร้างและสัดส่วน 
ตลอดรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อขยายความชัดเจนให้มาก 

4.3 การทดลอง Clamps และ Set, Part ให้ตรงต าแหน่ง 

ภาพที่ 3  ทดลอง Clamps และปรับเช็ดค่า 

 4.4 วิเคราะห์การแก้ ไข ในกรณีที่  Jig & Fixture 
ไม่เป็นไปตามความต้องการ 

       กรณีที่เกิดปัญหาเกีย่วกบัอุปกรณ์จับยึด  
เพื่อเจาะรูแคร้งเครื่องยนต์ส่วนล่าง ปัญหาส่วนใหญ่ 
จะเป็นประเภท รู Pin ไม่ตรงกับ รูที่ Dill ท าให้เข้า 
กันไม่ได้ การแกไ้ขมี 2 แบบ คือ 1. เชื่อมอุดรูแล้ว  
Lay-out ระยะรูเจาะใหม่ 2. สั่งท าใหม่ทั้งช้ิน และ 
3. อีกปัญหาคือแรงกด Clamps ไม่แรงพอ

5. ผลการวิจัย
ในการทดลองการจับยึดจริงจะใช้อุปกรณ์จับยึด

ที่มีการออกแบบระบบนิวเมติกส์ไว้ตามเง่ือนไขที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานของการท าอุปกรณ์จับยึดช้ินงาน รวมทั้ง
เช็คช้ินส่วนต่างๆ ที่ออกแบบมาว่าได้ตามแบบที่ก าหนด
และมีการตรวจสอบระบบไฮดรอลิก จะสามารถท างาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และขนาดของช้ินงาน
(part) ที่จะใช้ในการทดลองให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 
ของช้ินงาน(part) ด้วยในการทดลองจะน าค่ามาตรฐาน 
มาเป็นค่าเบื้องต้นเพื่อใช้ใน clamps ช้ินงานเป็นครั้งแรก 
โดยครั้งแรกของการทดลองประกอบจะป้อนค่าต่างๆ 
ต า ม แ บ บ ที่ ก า ห น ด  ท ด ล อ งก า ร จั บ ยึ ด Clamps 
ของอุปกรณ์จับยึดแคร้งเครื่องยนต์ส่วนล่าง มีดังต่อไปนี้ 
 5.1 เช็คดูระบบ Hydraulicของอุปกรณ์จับยึดแคร้ง
เครื่องยนต์ส่วนล่าง 

ภาพที่ 4   เช็คดูระบบ Hydraulic 
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5.2 ทดลองการ Clamps ของอุปกรณ์จับยึดแคร้ง
เครื่องยนตส์่วนล่าง 

ภาพที่ 5   ทดลองการ Clamps ของอุปกรณ์จับยึด 
หลังจากการการสร้างอุปกรณ์จับยึดแคร้ง

เครื่องยนต์ส่วนล่างเพื่อเจาะรูแคร้งเครื่องยนต์ส่วนล่าง 
เสร็จเรียบร้อยแร้วขั้นตอนต่อไปที่จะท าการคือหาค่า 
Tolerance โดยในการเช็คค่า ได้ก าหนดค่า Datum กับ
Alingment ในการหาจุดอ้างอิงและแนวเส้นในการเช็คค่า 
Tolerance แล้วน าช้ินงาน Part มาท าการตรวจสอบว่า
สามารถ Clamps ได้จริง จากนั้นเช็คดูความเรียบร้อยตาม
จุดต่างๆที่ท าการ Clamps ว่า Clamps ได้ครบทุกจุด
หรือไม่ เช็คดูจนกว่าจุดต่างๆ ของอุปกรณ์จับยึดแคร้ง
เครื่องยนต์ส่วนล่างเพื่อเจาะรูแคร้งเครื่องยนต์ตรงตาม
แบบ 
 5.3 ท าการเช็คค่า Datum, Alignment และค่า 
Tolerance โดยเครื่อง Cimcore 

ภาพที่ 6  ท าการเช็คค่าต่างๆและค่า Tolerance 
โดยเคร่ือง Cimcore 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยการเช็ค Tolerance จากท้ังหมด 
5 ครั้ง 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

โครงการมีจุดประสงค์คือ ต้องการสร้างอุปกรณ์จับยึด
เพื่ อเจาะรูแคร้งเครื่องยนต์  เพื่ อไว้ส าหรับใช้งานใน 
การผลิตแคร้งเครื่องยนต์ส่วนล่าง และต้องการศึกษา
ปัญหาต่างๆของงานจับยึดเพื่อเจาะรู รวมถึงปัญหา 
ที่เกิดขึ้นกับช้ินงาน Pats หลังจากนั้นผลที่ได้จากการจับ
ยึด ไปใช้เจาะรูกับช้ินงานจริงแล้วมาเปรียบเทียบผลจาก
การออกแบบด้วย Solid Work เพื่ อใช้ เป็นแนวทาง
ส าหรับการออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อเจาะรูแคร้ง
เครื่องยนต์ การด าเนินงานโครงการเริ่มจากการศึกษา
ข้อมูล ออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อเจาะรูแคร้งเครื่องยนต์
สว่นล่างท่ีใช้ในการทดลองตามขอบเขตของโครงงาน 
 ในการตรวจสอบช้ินงานที่ Clamps ได้จากการท าการ
ตรวจสอบตามจุดตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้แล้วในแบบ
ช้ินงาน (Drawing Part) ตามที่ได้ระบุต าแหน่งตรวจสอบ
ที่แน่นอนไว้ และในการตรวจสอบจะใช้เครื่องมือเช็คค่า
ต่างๆ ยี่ห้อ Cimcore ซึงมีความละเอียดในการตรวจสอบ
ช้ินงานสูง 
 เกณฑ์ในการสรุปผลของการอุปกรณ์จับยึดแคร้ง
เครื่องยนต์ส่วนล่างเพื่อเจาะรู ค่า tolerance ที่อยู่ในค่า 
ที่สามารถยอมรับได้ไม่เกิน ±0.3 มิลลิเมตร เช็คทั้งหมด 3 
แกน X,Y,Z ซึ่งเป็นค่าที่ได้ก าหนดมาตามแบบช้ินงานจาก
ทางลูกค้า เพื่อให้ได้รูที่เจาะตรงตามแบบโดยตรวจสอบ
ด้วยการใช้เครื่องเช็คต าแหน่งยี่ห้อ Cimcore เพื่อหา
จุดเริ่มต้นของการเช็คค่าต่างๆ เป็นหลักและต้องมีการ
ตรวจสอบทางโปรแกรม inspection เพื่อยืนยันการความ
ไว้วางใจและมั่นใจให้กับลูกค้าสรุปได้ว่าผลการเช็คค่า 
ทั้ง 3 แกน อยู่ในค่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

7. บรรณานุกรม
รศ. วชิระ มีทอง การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอ 
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การสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ 
Development of a Coconut Peeling Machine Using Hydraulic System 
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บทคัดย่อ 
     งานวิจัยนี้ เป็นวิจัยเชิงทดลอง เพื่อการออกแบบ 
และพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว โดยอาศัยหลักการ
ของกลไกควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกส์เครื่องปอกเปลือก
มะพร้าวนี้เหมาะส าหรับใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม
ภายในครัวเรือนเป็นอย่างยิ่ง การปอกเปลือกมะพร้าว 
วิธีดั้งเดิมคือการใช้ง้าวเป็นอุปกรณ์ในการปอกเปลือก 
ซึ่งท าการปอกยาก ล าบากและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี จึงมีการคิดสร้างเครื่องปอก
เปลือกมะพร้าวเพื่อลดระยะเวลาในการปอกเปลือก
มะพร้าว โดยงานวิจัยมีวัตถุประสงเพื่อพัฒนาเครื่องปอก
เปลือกมะพร้าวขึ้ นเพื่อ ช่วยในการประหยัดเวลาใน 
การปอกที่เร็วขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชุมชนที่มีการปอก
มะพร้าวในครัวเรือน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว ผลการวิจัย พบว่า จากเดิม
การปอกมะพร้าวโดยใช้คนปอกโดยประมาณ 5 นาที/2 
ลูก แต่จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปอก
เปลือกมะพร้าวที่สร้างขึ้น ใช้เวลาโดยประมาณ 4 นาที/5 
ลูก โครงสร้างของเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว ขนาดของ
เครื่องยนต์  5.5 HP ส่งก าลังโดยการใช้โซ่ ในการขับ 
ปั้มไฮดรอลิกส์ เพื่ อขับเคลื่อนกลไกปอกเปลือกของ
มะพร้าว ขนาดของลูกมะพร้าว เฉลี่ยโดยทั่วไป ในการ
เลือกลูกมะพร้าวที่ใช้ในการปอกจะเลือกลูก มะพร้าวที่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย15 - 20 เซ็นติเมตร ซึ่งจะ 
มีผลด้านการใช้งานของลูกมะพร้าวที่สมบูรณ์ จากการ

ทดลองผล ท่ีท าการทดลอง โดยจ ากัดเวลาใช้เวลา 1 นาที 
ปอกได้ 75 ลูก ใน 1 ช่ัวโมง จะปอกเปลือกมะพร้าวได้
ประมาณถึง 600 ลูก และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ 
การปอกเปลือกมะพร้าวได้รวดเร็วมีค่าเท่ากับ 4.70 
อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และต่อยอดเชิงธุรกิจต่อไป 

ค าส าคัญ : มะพรา้ว, การปอกเปลือกด้วยระบบไฮดรอ
ลิกส,์ การปอกเปลือก 

Abstract 
       This research is a design guideline. And 
develop coconut peeling machine By using the 
principle of the hydraulic control mechanism, this 
coconut peeling machine Very suitable for 
industrial household use Coconut peeling. Method 
The original was the use of halberd as a peeling 
device, which made it difficult to peel. And the risk 
of accidents Today is the age of technology. 
Therefore invented and built a coconut peeling 
machine to reduce the time needed for coconut 
peeling. The objective of the research is to 
develop a coconut peeling machine to help save 
faster peeling time. From the original, use a peeler 
for about 5 minutes / 2 unit But from the test The 
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efficiency of the coconut peeling machine is 
approximately 4 minutes / 5 unit Structure of 
coconut peeling machine The size of the engine 
5.5 HP. Power transmission by using the chain to 
drive the hydraulic pump. To drive the peeling 
mechanism of coconut The size of the coconut 
Average When choosing the coconuts that are 
used for peeling, choose the coconuts. Coconut 
with an average diameter of 15 - 20 centimeters, 
which will have the effect of using the complete 
coconut 
       From the experimental results Experiment 
With a time limit of 1 minute, peeling up to 75 unit 
in 1 hour can peel up to 600 unit And the average 
satisfaction with fast peeling coconut was equal 
to 4.70 at the highest level. 

Keywords: Coconut, Peeling, Hydraulic system 

1. บทน า
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการท าการเกษตรซึ่งถือว่า

เป็นอาชีพหลักของคนไทย และได้มีการปลูกต้นมะพร้าว
ซึ่ งถือว่าเป็นพืช  หลักอีกชนิดหนึ่ งของประเทศไทย 
ทางภาคใต้ปลูกกันเป็นจ านวนมาก  เริ่มตั้งแต่จังหวัด
เพชรบุ รี  จั งหวัด ชุมพร จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี  ฯลฯ 
เพื่อน าเอาลูกมะพร้าวมาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน 
คือการน าเอาไปใช้ ท า อาหาร ท าขนม ท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ
จึงถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ ง ที่ท ารายได้ 
ให้ กั บ ป ระ เทศ ไท ย เพ ราะ เรา ได้ น าผ ลผลิ ต  ที่ ได้ 
จากมะพร้าวส่งออกไปยังต่างประเทศมากมายไม่ว่าจะ 
เป็นน้ ากะทิบรรจุ กล่อง หรือเป็นรูปของผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปเครื่องประดับหรือแม้กระทั่ง เปลือกมะพร้าว 
ก็สามารถน ามาเป็นปุ๋ยในการปลูกต้นไม้ได้  [1]ในอดีต 
การปอกเปลือกมะพร้าวโดยใช้วิธีการแบบดั้ งเดิ ม 
เราจะต้องใช้แรงงาน คนเป็นจ านวนมากท าให้เสียเวลา
และค่าใช้จ่ายในการจ้างคน การปอก เปลือกมะพร้าว
จะต้องอาศัยความช านาญ และประสบการณ์เนื่องจาก 
เปลือกมีความแข็งมาก ส่วนอุปกรณ์ที่ ใช้ในการปอก
เปลือกมะพร้าว ต้องใช้ง้าวท า ให้เกิดอันตรายขณะท างาน  
 จากการศึ กษาข้ อมู ลที่ กล่ าวมานี้ กลุ่ ม ผู้ จั ดท า 
จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้มีขั้นตอนในการท างานให้ มีการ
ผลิตที่ดีขึ้นกว่าแบบเดิม จึงได้มีการออกแบบและพัฒนา

เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวให้มีอัตราการผลิตมากขึ้น 
และผลผลิตที่ได้มีคุณภาพมากกว่าแบบเดิม ซึ่งแบบเดิม 
ที่มี ใช้กันอยู่ ในปัจจุบันยังมีข้อบกพร่องหลายอย่าง 
และผลผลิตที่ออกมายังไม่สมบูรณ์  แต่ เครื่องใหม่ที่ 
จะท าขึ้ นมานี้ จะสามารถผลิตได้  75 ลูกต่ อ ช่ัวโม ง 
และผลผลิตที่ออกมาจากเครื่องนี้จะมีคุณภาพที่ดีกว่า 
และมีราคาต้นทุนในการสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว
ต่ ากว่าเครื่องเดิม 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาการปอกเปลือกมะพร้าวด้วยระบบ ไฮด

รอลิกส์ 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการ 

ใช้เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์  
2.3 เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการปอกมะพร้าว 

ด้วยมือแบบธรรมดา กับเครื่องปอกมะพร้าวที่พัฒนาขึ้น 

3. ขอบเขตของการวิจัย
 3.1 เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวที่สร้างขึ้นตัวเครื่อง

ประกอบขึ้นจากเหล็กโครงมีขนาดความกว้าง 60 เซนติ เมตร 
ขนาดความยาว 92 เซนติ เมตรและความสู ง 200 เซนติ เมตร 
ใช้กลไกในการปอกมะพร้าว 

3.1.1 ใช้พลังงานขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 
ขนาด 5.5 Hp 

3.1.2 ใช้โซ่ส่งก าลังเครื่องยนต์  ปั๊มไฮดรอลิกส์   
และ โซ่ สเตอร์ ในการส่งก าลัง 

3.1.3 สามารถปอกเปลือกมะพร้าวเท่านั้น 
3.2 เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการปอกมะพร้าว

ด้วยมือแบบธรรมดา กับเครื่องปอกมะพร้าวที่พัฒนาขึ้น 
3.2.1 สามารถปอกมะพร้าวได้เร็วถึง 5 ลูก/4 

นาที จากการใช้มีดธรรมดาปอกได้ 2 ลูก/5 นาที 

4.  สมมติฐานการวิจัย
4.1 เพื่อเปรียบเทียบการท างานของเครื่องปอกเปลือก

มะพร้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์กับผลการวิจัยที่มีอยู่แล้ว 
 4.2 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการใช้เครื่อง

ปอกเปลือกมะพร้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ อยู่ในระดับ
มาก (3.50< 1 <4.70)  
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5.  วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1  ประชากรและการสุม่กลุ่มตัวอย่าง

 5.1.1 ประชากรคือ ประชากรในพ้ืนท่ีหนองจอก 
       5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในพื้นที่หนองจอก 

จ านวน 20 คน โดยใช้การสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  

5.2   เครื่องมือในการวิจัย 
   5.2.1 เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวด้วยระบบ 

ไฮดรอลิกส์  
   5.2.2 แบบบันทึกผลการทดสอบการท างาน 

ของเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ 
5.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน 

ต่อเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ 
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
   5.3.1 กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้เครื่องปอกเปลือก

มะพร้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ แล้วท าการบันทึกผล 
   5.3.2 กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความ 

พึงพอใจที่มีต่อการใช้เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวด้วย
ระบบไฮดรอลิกส์ 

5.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 5.4.1 ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ (Percentage) และค่า

ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับ
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อการใช้งาน
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

X แทน คะแนนเฉลีย่ 
 x  แทน ผลรวมทั้งหมด
ของความถี่คูณคะแนน 
n  แทน จ านวนข้อมูล
ทั้งหมดจากกลุม่ตัวอย่าง fn   
f  แทน ความถี ่

6. ผลการวิจัย
       6.1 ผลการทดสอบการท างานของเครื่องปอก
เปลือกมะพร้าวด้วยระบบไฮดรอลกิส์ 
ตารางที่ 1  ผลการทดสอบการท างานของเครื่องปอกเปลือก 

 มะพร้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ 

ครั้ง 
ที ่

เวลา (นาที) 
ลักษณะมะพร้าวผ่าน

การปอก 

มะพร้าว
สด 

มะพร้าวแห้ง 
มะพร้าว

สด 
มะพร้าว

แห้ง 
ด ี แตก ด ี แตก 

1 4.12 4.20 5 - 5 - 
2 4.02 4.02 5 - 5 - 
3 3.40 3.45 5 - 5 - 
4 3.35 3.35 5 - 5 - 
5 3.25 3.30 5 - 5 - 

     ตารางที่ 1 ผลการทดลองเครื่องปอกมะพร้าวจ านวน 5 ลูก 
สรุปผลการทดลองการปอกเปลือกมะพร้าว 
การปอกเปลือกมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวสด 

การหาค่าเฉลี่ย N
XX 

เมื่อ X  = เวลาค่าเฉลี่ย
X  = ผลรวมของเวลาทั้งหมด
 N = จ านวนครั้งการทดลอง 
X  =

5
3.303.353.454.024.20 

= 4  นาทีต่อการปอก 5 ลูก 
ถ้าภายใน 1 ช่ัวโมงปอกได้ 

= 
นาที4 

ลูก 5   นาที 60 

= 75 ลูกต่อช่ัวโมง 
ภายใน 1 วัน ท างาน 8 ช่ัวโมง 

= 75 ลูก × 8 ช่ัวโมง 
= 600 ลูกต่อวัน 

การปอกเปลือกมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวแห้ง 
X  =

5
3.303.353.454.024.20 

= 4  นาทีต่อการปอก 5 ลูก 
ถ้าภายใน 1 ช่ัวโมงปอกได้ 

= 
นาที4 

ลูก 5   นาที 60 

= 75 ลูกต่อช่ัวโมง 
ภายใน 1 วัน ท างาน 8 ช่ัวโมง 

= 75 ลูก × 8 ช่ัวโมง 
= 600 ลูกต่อวัน 
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ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ 
                 การใช้งานเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวด้วยระบบ 

 ไฮดรอลิกส์ 

จากตารางที่  2 ค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีต่อการปอกเปลือกมะพร้าวได้รวดเร็วมีค่า 4.70 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

7. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลการวิจัย ได้ท าการวิจัยพัฒนา

ออกแบบเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ 
เพื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถของคนปอกมะพร้าว
แบบธรรมดาได้ 2 ลูก ต่อ 5 นาที พบว่าในการพัฒนา
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์สามารถ
ปอกเปลือกมะพร้าวได้ 5 ลูกต่อ 4 นาที ซึ่งมีความสามรถ
ในการปอกเปลือกมะพร้าวสูงกว่าเครื่องปอกมะพร้าว 
ที่มีอยู่แล้วและพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปอก
เปลือกมะพร้าวได้รวดเร็วมีค่าเท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
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ล าดับ 
รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1 
การเคลื่อนย้ายได้
สะดวก 

4.6 มากที่สุด 

2 
ความแข็งแรง
ทนทาน 

4.7 มากที่สุด 

3 ความสวยงาม 4.5 มาก 
4 ใช้งานง่าย 4.6 มากที่สุด 

5 
การปอกเปลือก
มะพร้าวได้รวดเร็ว 

4.7 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.6 มากที่สุด 
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การออกแบบสร้าง และทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องผสมอาหารสัตว์ 
Designing and Creating an Animal Feed Mix Machine 

ณัฐฐินันท์ ทองพิมพ์1* ปณดา สเีทา2 สายชล ปัญจมาตย์3 นันทชัย เกตุมาลา4 แมน ประเสริฐ5  
Nutinan Thongpim1* Panada Sithoua2 Saichon Panjamat3 Nantachai Ketmala4 Man Prasert5

*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
*1 2 3 4 5 Department of Welding Technology, Institute of Vocational Education: Northeastern Region 3

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองร่วมกับการประยุกต์ 

วิธีวิทยาวิจัยเพื่อท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ  สร้าง 
และทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องผสมอาหารสัตว์ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
เครื่องผสมอาหารสัตว์ แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ 
สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลกา รวิ จั ย  พบว่ า  กา รวิ จั ย ปร ะกอบด้ ว ย  3 ขั้ น ตอน 
ตามวัตถุประสงค์ สรุปว่า 1) การเข้าไปศึกษาสถานการณ์ความ
ต้องการ และปริมาณการใช้งานเครื่องผสมอาหารสัตว์ ของคนใน
ชุมชนบ้านงัวบา อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 
มี  ช า ว บ้ า น ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร ท ด ล อ ง วิ จั ย 
2) การออกแบบสร้าง เครื่องผสมอาหารสัตว์ ตามภูมิปัญญา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ท่ีคนในชุมชนต้องการ ด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พบว่า รูปแบบ
เครื่องผสมอาหารสัตว์ที่ต้องการ คือ รูปแบบของเครื่องผสมปูน
ฉาบแต่ก าหนดให้วัสดุที่ใช้ในการจัดท าต้องเป็นสเตนเลสท าให้
ต้นทุนต่ ามีความแข็งแรงและมีความปลอดภัยในการท างาน 
และ 3) การทดสอบหาประสิทธิภาพ ของเครื่องผสมอาหารสัตว์ 
โดยผู้เช่ียวชาญประเมิน พบว่า ผู้เช่ียวชาญทั้ง 9 ท่าน มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันในระดับความพึงพอใจดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย 
4.49 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และบทสรุปของ
งานวิจัยในครั้ งนี้  คือ เข้าใจภูมิปัญญา เข้าถึงองค์ความรู้
เทคโนโลยีและร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกอบอาชีพ
ของคนในชุมชน  

ค าส าคัญ : เครื่ องผสมอาหารสัตว์ ,  ประสิทธิภาพ , 
ภูมิปัญญาเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ 

Abstract 
This research was designed under the integrated 

research methodology of the quantitative research 
methodology, qualitative research methodology, 
applied research methodology for locality, research 
methods for specific case studies and the experimental 
research methods. To design, build and test the 
efficiency of feed mixer. The statistics were mean and 
standard deviation. The results of the research in 
3 steps according to the objectives showed that 1) to 
study the demand situation and the amount of use of 
the feed mixer of people in Ban Ngua Ba community, 
Wapi Pathum district, Mahasarakham province, it was 
found that 1 household that accepted.  2) To design 
and build feed mixer according to the wisdom of the 
creative economic that people in the community need 
with appropriate technology, economical and correct 
according to academic principles, it was shown that the 
desired feed mixer model was the form of plaster 
mixer, which the material was used in the preparation 
must be stainless. and 3) to test the efficiency of the 
feed mixer, it was found that all nine experts had 
a consistent opinions at a very good level 
of satisfaction with the mean of 4.49, and the standard 
deviation (S.D) of 0.49. And the conclusion of this 
research is to understanding wisdom, access to 
technology knowledge and jointly develop innovations 
for the occupation of people in the community. 

Keywords : Animal Feed Mix Machine. 
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1. บทน า
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทย ที่จะเข้าสู่สังคม

ผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 ถึง 2564 โดยสัดส่วนผู้สูงอายุ
จะเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 19.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในขณะ 
ที่จ านวนประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2558 ส่งผล 
ให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานยังต่ า  
และเป็นข้อจ ากัดของการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
และศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาคุณภาพของคน 
พบว่า ยังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัย และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึง
กันตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่การพัฒนาในเด็กปฐมวัยและผลลัพธ์
ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้ 
และทักษะแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหา
ด้านสุขภาพ และมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่ งคั่ ง 
และยั่งยืน ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ เพราะภาคส่วนสังคมของ
ผู้สูงอายุถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ทั้งที่ยังมีทักษะ องค์ความรู้ และภูมิ
ปัญญา  

การพัฒนาในระยะต่อไปจึงให้ความส าคัญ ที่การวางรากฐาน
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ 
ที่ ดี  มี ทั กษะทางสมอง ทักษะการ เรี ยนรู้  และมี ทั กษะ 
ในการด ารงชีวิต อย่างมีคุณภาพ จนสามารถปรับตัวได้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ด้วยกิจกรรมการเรียน การสอน ทั้งใน และนอกห้องเรียน 
ที่สอดแทรกพัฒนาการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการ ควบคู่
หลักสูตรการพัฒนาทักษะสู่การประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
กับผู้สูงวัย โดยส่งเสริมทักษะการเรียน รู้การท างานร่วมกัน
ระหว่างรุ่น บนพื้นฐานของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบัน ชุมชน  และภาคเอกชนสู่ กา รพัฒนาทุนมนุษย์ 
ให้มีคุณภาพสูง เพื่อเป็นทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนานวัตกรรมของประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 : 2560) 

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หรือสถาบันแห่งการบริการวิชา 
การด้านเทคโนโลยี และพัฒนาสังคม ด้านการค้นคว้าออกแบบ 
เพื่อสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านการวิจัยถ่ายทอด 
สู่ชุมชนผ่านการบริการวิชาการหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม ซึ่ งมีบทบาทการจัดการเรียน 

การสอน เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
ผลงาน เพื่อแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชน และสังคม โดยบูรณการ
งานวิจัยนวัตกรรม ในลักษณะการท าโครงการ ให้สอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจตามไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ สู่  “Value Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” รวมทั้งแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่ง
อนาคตใหม่  :  การ เ รี ยนรู้ ในศตวรรษที่  21"  ที่ เ น้นการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการศึกษา การเรียน การสอน 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ได้คิดอย่าง
สร้าง สรรค์เข้ากับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงตามกระแส 
โลกาภิวัตน์(คู่มือนักเรียน นักศึกษา, 2562)  

สอดคล้องค าให้สัมภาษณ์เชิงลึก ( In – depth Interview) 
ของอาจารย์อิทธิกร โอปาก (2 พฤศจิกายน 2562) ปัจจุบันอายุ 
53 ปี ประกอบอาชีพครูผู้สอน ข้อมูลซึ่งได้จากการให้สัมภาษณ์ 
พบว่า ท่านอาจารย์เลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริม ปัจจุบันมีวัวเลี้ยง 
ไว้ในครอบครองมากกว่า 50 ตัว และจะขยายเป็น 100 ตัว 
ก่อนเกษียณอายุราชการ สภาพปัญหาตอนนี้ คือ อาหารเสริม 
ที่ต้องใช้วันละเกือบ 200 กิโลกรัม โดยใช้วิธีการผสมเองด้วย
กระบะผสมปูนที่ช่างก่อสร้างใช้กันอยู่ทั่วไป โดยมีผู้รับผิดชอบ
ดูแล คือ น้องชายที่อายุ 51 ปี และพ่อ แม่ ที่อายุกว่า 70 ปี 
ท่ าน เคยคิดที่ จะ ใ ช้ เครื่ องผสมปูนที่ มี ขาย ในท้องตลาด 
แต่พิจารณาแล้ววัสดุที่ใช้ท าไม่มีความเหมาะสม  

นอกจากนี้ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการส ารวจพื้นที่ (Survey) 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participative Observation) และ
การให้สัมภาษณ์ เบื้องต้นพบว่า บนเนื้อที่กว่า 52 ไร่ 3 งาน 
80 ตารางวา ได้ ถูกแบ่ งออกเป็นพื้ นที่ ส าหรับอยู่ อาศั ย 
และโรงเรือนส าหรับใช้เลี้ยงวัว และปลูกพืชอื่น ๆ เกือบ 10 ไร่ 
และจะขยายเป็น 15 ไร่ เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ แบ่งเนื้อ 
ที่ใช้ส าหรับสระน้ าประมาณ 1 ไร่ ทั้งนี้น้ าส่วนใหญ่ใช้น้ าบาดาล 
ที่มีใช้ได้ตลอดปี แบ่งพื้นที่ปลูกหญ้ารูซี่ 7 ไร่ และจะขยาย 
เพื่อปลูกหญ้าเนเปียร์  และพืชอื่นๆ ที่สามารถใช้เลี้ยงวัว 
ได้จนครบ 15 ไร่ ส าหรับข้อค าถามถึงสภาพปัญหา และความ
ต้องการโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ข้อมูลที่ได้ เบื้องต้น 
คือ ความต้องการเครื่องผสมอาหารวัว และเครื่องเก็บกวดมูลวัว
บรรจุถุง เพราะนอกจากเป็นปัญหาภาระแล้ว ยังสามารถขาย
สร้างรายได้เพิ่มอีก ส่วนความต้องการขั้นต่อไปหากโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพท าได้  คือ ระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ และเครื่องสับหญ้าเนเปียร์ 
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เพื่อพัฒนาคน และนวัตกรรม เทคโนโลยี เข้าสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ร่วมกันตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วม 
กันระหว่างคนในชุมชน สังคม สถานศึกษา หน่วยงานของภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถานประกอบการ และปัจจัยสนับสนุนที่สัมพันธ์ 
กับวิถีชีวิต สู่การประกอบอาชีพภายในสถาบันครอบครัว 
และปัจจัยสนับสนุน ด้านภูมิสังคม องค์ความรู้ และภูมิปัญญา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาตามหลักการ เข้าใจ เข้าถึง 
และร่วมกันพัฒนาคน และสังคมไทยเข้าสู่สังคมคุณภาพ 
ตามไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งแนวคิดเรื่อง ทักษะแห่งอนาคตใหม่
การ เ รี ยนรู้ ในศตวรรษที่  21 ภายใต้แนวคิดการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ วิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชนตามภูมิปัญญา 
ที่ มี  ด้ ว ย น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น  เ รื่ อ ง 
“การออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องผสมอาหารสัตว์” 
เป็นแนวทางในการวิจัย  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ความต้องการ และปริมาณ

การใ ช้ เครื่ องผสมอาหารสัตว์  ของคนชุมชนบ้าน งัวบา 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  

2. เพื่อออกแบบสร้างเครื่องผสมอาหารสัตว์ ตามภูมิปัญญา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ท่ีคนในชุมชนต้องการ 

3. เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องผสมอาหารสัตว์

3. ขอบเขตการวิจัย
1 . ศึ กษาความต้ องการ ใ ช้ เครื่ อ งผสมอาหารสั ตว์

ในระดับครัวเรือนของคนในชุมชนบ้านงัวบา จังหวัดมหาสารคาม 
2. ออกแบบสร้าง เครื่องผสมอาหารสัตว์ ตามภูมิปัญญา

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์หรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
3. ประสิทธิภาพ เครื่องผสมอาหารสัตว์ ที่ออกแบบสร้างขึ้น

ผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้เช่ียวชาญ ที่สถานศึกษา 5 ท่าน 
จากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม และผู้ที่มีส่วนส าคัญ 
ในบริบทของพื้นที่ จ านวน 4 ท่าน 

4. ระยะเวลาเก็บข้อมูล ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563

4. สมมติฐานการวิจัย
ประสิทธิภาพของเครื่องผสมอาหารสัตว์ ท่ีออกแบบสร้างขึ้น

ผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง  9 ท่าน ที่ระดับความ
พึงพอใจดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย (Mean) 3.50 ขึ้นไป จากเกณฑ์ใน 

การประเมิน 5 ระดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
ไม่เกิน 1.0 เป็นค่านัยส าคัญทางสถิติทีต่ั้งไว ้ตามสมมติฐานการวิจัย 

นิยามศัพท ์
1. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาที่ให้

ผู้เรียนแสดงความรู้การจัดท าโครงการและน าเสนอผลงาน 
โดยจัดท าหรือพัฒนางาน ที่ใช้ความรู้  และทักษะในระดับ
เทคโนโลยีสอดคล้องกับสาขาเทคโนโลยีการเช่ือม        

2. นวัตกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ หมายถึง โครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ 
เพื่อการประกอบอาชีพตามภูมิปัญญาที่มีอยู่ 

3. นักวิจัย หมายถึง กลุ่มเป้าหมาย ที่มีความต้องการ
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพหรือผู้ที่มีความต้องการ นวัตกรรม
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามภูมิปัญญาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์หรือเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่เหมาะสม 
ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

4. ผู้วิจัย หมายถึง นักพัฒนาหรือนักศึกษาผู้เรียนรายวิชา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ผู้ท าโครงงานหรืองานวิจัย 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนางานเทคโนโลยีการเช่ือม ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของคนในชุมชน สังคม  

5. ประสิทธิภาพ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญ
ที่มีต่อเครื่องผสมอาหารสัตว์ 

5. วิธีด าเนินการวิจัย
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเรื่ อง

“การออกแบบสร้าง และหาประสิทธิภาพ เครื่องผสมอาหาร
สัตว์” เป็นงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area base) ด าเนินการวิจัยบน
พื้นฐานเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้เป็นกรณีศึกษาถึง
สภาพปัญหา ของการประกอบอาชีพ ตามภูมิปัญญาของคนใน
ชุมชนบ้านงัวบา จึงก าหนดให้เป็นกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง
เลือก (Purposive Sampling) โดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นทาง
สถิติ (Non - probability Sampling) จากประชากร และกลุ่ม
ตัวอย่าง   

2. ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย ออกแบบโดยใช้ ระเบียบ
วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ของระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประยุกต์ใช้วิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
เพื่อแสวงหาตัวนักวิจัยหรือผู้ที่มีปัญหาจากการประกอบอาชีพ
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เลี้ยงวัว และต้องการ “เครื่องผสมอาหารสัตว์” ประยุกต์ใช้วิธี
วิจัยศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
หรือนักวิจัย เฉพาะกรณีปัญหา โดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นทาง
สถิติ และวิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) จากผู้เช่ียวชาญ 
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ  ที่มีต่อประสิทธิภาพของ
เครื่องผสมอาหารสัตว์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้เป็นค่า
ตัวเลขส าคัญตามนัยทางสถิติ ก่อนตีความตามสมมติฐานการวิจยั 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณ (Quantitative Data)
ที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องผสมอาหารสัตว์ ผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยว ชาญ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยใช้ข้อค าถามแบบที่มีโครงสร้าง 
(Structured Interview) และไม่มีโครงสร้าง (Non Structured 
Interview) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) 
ถึงข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Data) ที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์ 
(Interview) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) การ
สังเกตแบบทีม่ีส่วนร่วม (Participatory Observation) และการ
ส ารวจ (Survey) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยสมุดบันทึก และ
โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการบันทึกภาพ บันทึกเสียง 

4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative
Data) สู่ค าถาม และแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลสามเส้าเชิงคุณภาพ (Triangulation, Denzin. 1970) โดย
วิธีการเปรียบเทียบข้อมูลด้านเอกสาร เวลา และสถานท่ี (วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ, 2549) เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลก่อนถอด
สรุปบทเรียน โดยใช้แนวคิดทฤษฎี ตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) จากผล
การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องผสมอาหารสัตว์ จากผู้เช่ียวชาญ 
ผู้วิจัยถอดสรุปบทเรียนด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.0 เป็นค่านัยส าคัญทางสถิติ 

   ภาพที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

6. ผลการวิจัย
ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากสภาพปัญหาครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย

คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ เมื่อครบอายุเกษียณ
ราชการในอีก 7 ปี ส่วนความต้องการประกอบอาชีพหลัง 
วัยเกษียณอายุราชการ คือการท าฟาร์มเลี้ยงวัวขาย แต่ติดขัด
ตรงที่ภายในชุมชนขาดแคลนทั้งแรงงานคน และเทคโนโลยี 
ที่จ าเป็นในการด าเนินงานเพราะเครื่องมือที่มีขายทั่วไปใน
ท้องตลาด วัสดุที่ ใ ช้ท าไม่ เหมาะสมกับการน ามาใช้งาน 
(สัมภาษณ์ , 2 พฤศจิกายน 2562) จากข้อมูลที่ ได้ผู้ วิจัย
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาสถานการณ์ความ
ต้องการ และปริมาณการใช้ “เครื่องผสมอาหารสัตว์” ของคนใน
ชุมชนบ้านงัวบา อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม บทสรุป 
ที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย นักวิจัย 
และอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ต้องการเครื่องผสมอาหารสัตว์ 
ที่มีรูปแบบเหมือนเครื่องผสมปูนที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด แต่
พิจารณาวัสดุที่ใช้ท าต้องเป็นสแตนเลสที่ทนต่อการเกิดสนิม 
ส่วนปัจจัยสนับสนุนการด าเนินการ พิจารณาบวกเพิ่มจากราคา
เครื่องผสมปูน 5,000 ถึง 7,000 บาท   

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบสร้างเครื่องผสม
อาหารสัตว์ตามภูมิปัญญาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของคนในชุมชน 
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ผลที่ได้จากการด าเนินการวิจัย ปรากฏ ดังนี้  

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของคนในชุมชน  ในการส ารวจ (Survey) การสัมภาษณ์  
(Interview) เทคโนโลยีเครื่องผสมปูนที่ขายอยู่ทั่วไป ข้อมูลซึ่งได้
จากการ ให้สั มภาษณ์ของพนักงาน  โกลบอลเฮาส์  (20 
พฤศจิกายน 2562) พบว่า โดยทั่วไปเครื่องผสมปูนมีอยู่ด้วยกัน 
2 แบบ คือแบบผสมปูนฉาบ และแบบผสมปูนคอนกรีต ซึ่งแต่ละ
แบบจะมีให้เลือกใช้หลายรุ่น หลายขนาด ขึ้นอยู่กับราคา ก าลัง
การผลิต และขนาดของมอเตอร์ 

2) บทสรุปที่ได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ ให้ด าเนินการออกแบบสร้างเครื่องผสม
อาหารสัตว์ เพื่อผสมอาหารให้กับวัว ตามรูปแบบของเครื่องผสม
ปูนฉาบ แต่ก าหนดให้วัสดุที่ใช้ในการสร้างต้องเป็น สแตนเลส 
ที่สามารถทนต่อการกัดกร่อน และการเกิดสนิมได้ดี ส่วน
รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบ ของเครื่องผสมปูนฉาบ
ทุกอย่างหรือหากมีปัญหาในการจัดหาวัสดุที่น ามาสร้างไม่เป็น 
ไปตามข้อก าหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้วิจัย และอาจารย์ 
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ที่ปรึกษาเห็นสมควร ส่วนงบสนับสนุนการด าเนินงานครั้งนี้ 
ก าหนดใว้ที ่20,000 บาท 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการทดสอบหาประสิทธิภาพ
เครื่องผสมอาหารสัตว์ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 9 ท่าน แสดงความ
คิดเห็นด้านการออกแบบสร้างสอดคล้องกันที่ค่าเฉลี่ย 4.51 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.46 แสดงความคิดเห็นด้านประ
สิทธิ ภาพของเครื่องสอดคล้องกันที่ค่าเฉลี่ย 4.47 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.52 โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นรวมกันท้ัง 
2 ด้านที่ 4.49 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 สรุปว่า เครื่อง
ผสมอาหารสัตว์มีประสิทธิภาพตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมี
นัยส าคัญ 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ด้านการออกแบบสร้าง  
 และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน 

4. บทสรุปของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน จากการที่ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เพื่อออกแบบสร้างและเพื่อหา
ประสิทธิภาพ เครื่องผสมอาหารสัตว์ สามารถแสดงการเช่ือมโยง
กันได้ตามฐานคิด การด าเนินงาน 6 ขั้นตอน ของนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ประดิษฐ์กรรมพิ เศษการเรียนรู้  
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น, 2559) ดังนี ้

[[] 

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้าง และหาประสิทธิภาพของ 
  เครื่องผสมอาหารสัตว ์

7. สรุปผลการวิจัย
ผลที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันของผู้วิจัย นักวิจัย และอาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การประกอบอาชีของคนในชุมชน 
ด้วย “เครื่องผสมอาหารสัตว์” ผลสรุปที่ได้ปรากฏ ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ความต้องการ และปริมาณการ
ใช้ “เครื่องผสมอาหารสัตว์” ของคนในชุมชนบ้านงัวบา อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ คือ ต้องการ
เครื่องผสมอาหารสัตว์ โดยแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม จ านวน 
1 ครั ว เรื อน ด้ วยบทสรุปของงานวิจัย  คือ  ความเข้า ใจ 
บนพื้นฐาน “การสร้างปฎิสัมพันธภาพที่ดี เพื่อศึกษาความ
ต้องการจาก ภูมิปัญญา”  

2. เพื่อออกแบบสร้าง เครื่องผสมอาหารสัตว์ ตามภูมิปัญญา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งคนในชุมชนต้องการ ด้วยเทคโนโลยี

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่า 
S.D 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านการออกแบบสร้าง 
1. ออกแบบระบบการใช้งานง่าย 4.78 0.44 ดีมาก 
2. ออกแบบขนาดได้เหมาะสม 4.33 0.50 ดีมาก 
3. ออกแบบโครงสร้างได้มั่นคง

แข็งแรง
4.22 0.44 ดีมาก 

4. ออกแบบรูปร่างภายนอกได้
สวยงาม

4.44 0.50 ดีมาก 

5. ออกแบบเพื่อการเคลื่อนย้าย
ได้สะดวก

4.78 0.44 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.51 0.46 ดีมาก 
ด้านประสิทธิภาพการใชง้าน - - - 

1. เลือกใช้วัสดุสร้างได้ถูกต้อง มี
ประสิทธภิาพ

4.44 ดีมาก 

2. ก าลังการผลิตเหมาะสมกับ
การใช้งาน

4.33 ดีมาก 

3. ผลผลิตที่ได้ตรงตามความ
ต้องการ

4.67 ดีมาก 

4. ทุ่นแรงงานคน และระยะเวลา
การท างานได้จริง

4.33 ดีมาก 

5. ประสิทธิภาพความปลอดภยั
ในการใช้งาน

4.56 ดีมาก 

6. มีประโยชน์ตรงตามความ
ต้องการใช้งานจริง

4.56 ดีมาก 

7. ความสนใจ และความต้องการ
มีไว้ใช้งาน

4.44 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.14 0.42 ดีมาก 
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ที่เหมาะสม ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผลซึ่งได้จาก
การท าความเข้าใจร่วม คือ ต้องการเครื่องผสมอาหารสัตว์ ตาม
รูปแบบเครื่องผสมปูนฉาบแต่ให้ใช้สแตนเลสในการสร้าง บทสรปุ
ของงานวิจัย คือ การเข้าถึง “องค์ความรู้ และเทคโนโลยี” 

3) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องผสมอาหารสัตว์
พบว่า ผู้เช่ียวชาญทั้ง 9 ท่าน แสดงความพึงพอใจ ด้านการ
ออกแบบ สร้างและด้านประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่อง 
สอดคล้องในระดับ ดีมาก ที่ค่าเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 ด้านที่ 4.49 
มีส่ วนเบี่ยง เบนมาตรฐานที่  0 .49 บทสรุปของงานวิจัย 
คือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพื่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ท้องถิ่น 

ภาพที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

8. อภิปรายผลการวิจัย
การเรียนรู้โครงงานทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมส่งเสริม

การประกอบอาชีพ ตามภูมิปัญญาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
ร่วม กับคนในชุมชนครั้งนี้ เป็นการด าเนินงานบน ทางสายกลาง 
ตามหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการรู้  รัก สามัคคี  
ของทุกฝ่ าย ซึ่ งผลที่ ได้ จากการด า เนินการวิจัยสามารถ 
อภิปรายผลได้ ดังนี้  

1. ผลการศึกษาสถานการณ์ความต้องการและปริมาณการใช้
เครื่องผสมอาหารสัตว์ ของคนชุมชน บ้านงัวบา อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม ผลที่ได้จากการรู้ รัก สามัคคี ด้วยการสร้าง
ฉันทะหรือความรัก ของผู้วิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการ 
เข้าไปลงมือปฏิบัติด้วยความ เข้าใจ ถึงภูมิปัญญาการประกอบ
อาชีพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนบน “ความพอประมาณ” 
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 1) รู้สภาพปัญหา และความต้องการ
ของคนในชุมชนจากบริบทที่ก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ 2) รัก ในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับคนในชุมชนบ้านงัว
บา ด้วยการออกแบบสร้าง นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการประกอบ
อ า ชีพต า ม ภู มิ ปั ญ ญ า เ ศ ร ษฐ กิ จ เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์  แ ล ะ 

3) สามัคคี จากการตอบรับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพร่วมกัน 

2. ผลซึ่งได้จากการศึกษาความต้องการ เพื่อออกแบบสร้าง
เครื่องผสมอาหารสัตว์ ตามภูมิปัญญาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
ซึ่งคนในชุมชนต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ประหยัด
แต่ถูก ต้องตามหลักวิชาการ บนหลัก ภูมิสังคม ด้วยการ เข้าถึง 
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันบนเง่ือนไขความรู้คู่คุณธรรม สามารถอภิปรายผลได้จาก 
ข้อสรุปของกลุ่มเป้าหมาย ที่ก าหนดให้ออกแบบสร้างเครื่อง 
ตามรูปแบบเครื่องผสมปูนฉาบ และข้อสรุปของผู้เช่ียวชาญ 
ที่ก าหนด  ให้ใช้วัสดุสแตนเลส 304 ในการสร้าง และใช้
กระบวนการเช่ือมด้วยวิธีแก๊สทังสเตนอาร์กหรือกระบวน 
การเช่ือมทิก 

3. ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ “เครื่องผสมอาหารสัตว์”
ตามบริบทท่ัวไปของ สถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3 ด้วยวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สามารถอภิปรายผลได้จากบทสรุป
ของผู้เชี่ยวชาญที่ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ ดีมาก บนความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน จากการเรียนรู้ 
ร่วม กับคนในชุมชน ตามฐานคิดของการด าเนินงานวิจัย 6 
ขั้นตอนที่สามารถเช่ือมโยงขั้นตอนการเรียนรู้ได้ด้วยแผนภาพ 
ดังนี้   

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 

9. ข้อเสนอแนะ
ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ด้วยกิจกรรมการเรียน การสอน ท้ังใน และนอกห้องเรียน ที่ต้อง
สอดแทรกการพัฒนาผลงานวิจัย ควบคู่การพัฒนาการประกอบ
อาชีพท่ีเหมาะสมกับผู้สูงวัย สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี ้
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9.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
  9.1.1 งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกพื้นที่เองจากกิจกรรม 

การเรียน การสอนซึ่งไม่ใช่พื้นท่ีของผู้วิจัย ด้วยข้อเสนอแนะของ
ผู้วิจัยพื้นที่งานวิจัยผู้วิจัยควรก าหนดเอง จากชุมชนที่อยู่อาศัย
ของตนเอง   

  9.1.2 งานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนดให้กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นคนนอกพื้นที่ ข้อเสนอแนะ ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้เป็น
คนในชุมชนท้องถิ่นตนเอง เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

  9.1.3 งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดผู้เชี่ยวชาญบนพื้นฐาน
ความใกล้ ชิด ในสถานศึกษา  ข้อ เสนอแนะ ควรก าหนด
ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกหลายสาขาอาชีพ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์
และสัมพันธภาพที่ดีร่วมกับคนในชุมชน 

9.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยคร้ังต่อไป 
  9.2.1 ควรศึกษาความต้องการ โครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ จากความต้องการในชุมชนที่หลากหลาย ทั้งสถานศึกษา 
วัด สถานประกอบการ องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ 

  9.2.2 ควรมีการศึกษาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ที่นอกเหนือ จากการสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเ ช่ือม 
หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

  9.2.3 ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ค น 
ในครัวเรือนหรือชุมชนของตนเองให้เป็นฐานการเรียนรู้หรือ
แหล่งเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ บนวิถีการเรียนรู้
ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สู่การพัฒนา 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จได้ด้วยดี ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ 

ดร.สายชล ปัญจมาตย์ อาจารย์นันทชัย เกตุมาลา และอาจารย์
แมน ประเสริฐ ผู้ที่ได้ให้ความกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง 
ของท่านเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ และขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์อิทธิกร โอปาก ผู้ที่ให้ค าแนะน า รวมถึงปัจจัยในการ
ด า เนินงานสร้ าง เครื่ องผสมอาหารสัตว์  ขอขอบคุณผู้ รู้  
ผู้เชี่ยวชาญ ในพ้ืนท่ีชุมชนบ้านงัวบา ทุกท่านท่ีมีส่วนส าคัญอย่าง
ยิ่ง ในการถ่ายทอด ภูมิปัญญาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การใช้
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับชุมชน 
ให้กับผู้วิจัย  

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีวัสดุ
เทคโนโลยีการเช่ือม ทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านใน

การร่วมออกแบบสร้างเครื่องผสมอาหารสัตว์ที่ออกแบบสร้างขึ้น 
ขอขอบคุณครูอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการและบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ที่มีส่วนช่วยเหลือในการวิจัยครั้งนี้  

ความส าเร็จในงานวิจัยครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศแก่บิดา มารดา 
ครู อาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธ์ิ ประสาทวิชา ขอขอบคุณครอบครัว
ข้าพเจ้า ท่ีให้การส่งเสริมสนับสนุน โดยเฉพาะท่านผู้อ านวยการ 
นายปริญญา สมมิตร และท่านรองผู้อ านวยการทุกฝ่าย ท่ีให้การ
ส่งเสริมสนับสนุน การด าเนินงานจนประสบความส าเร็จมาด้วยดี 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตัดสายยางพีวีซีแบบกึ่งอัตโนมัต ิ
Construction and Efficiency of a Semi-Automatic PVC Hose Cutting Machine 

*1 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
*1 2 Department of Welding Technology, Institute of Vocational Education Central Region 3

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้ งนี้  มี วัตถุประสงค์ เพื่ อสร้างและหา
ประสิทธิภาพเครื่องตัดสายยางพีวีซี แบบก่ึงอัตโนมัติโดยมี
แนวคิดพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมผลงานประดิษฐ์มา
จากการศึกษาวิธีการตัดสายยางด้วยเครื่องมือพ้ืนฐานแบบ
ใช้แรงงานคนในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตกระสอบบรรจุ
ภัณฑ์ขนาดใหญ่(Big Bag) ที่ต้องใช้ส่วนประกอบของหู
กระสอบและน าผลผลิตจากการตัดน ามาใช้สวมที่หูของ
กระสอบส าหรับรับน้ าหนักในขณะยกหรือหิ้วใช้งาน โดย
ออก แบ บ โค ร งส ร้ า ง เค รื่ อ งจ าก วั ส ดุ ที่ เป็ น โลห ะ 
ให้มีระบบการท างานแบบกึ่งอัตโนมัติด้วยระบบนิวแม
ติกส์ ซึ่งมีการออกแบบและสร้างใบตัดที่ใช้ในการตัดเฉือน
วัสดุงานท่ีมีมุมองศาของใบมีดตัดตามค่าองศา ท่ีเหมาะสม
กับวัสดุงาน เพื่อให้ช้ินงานตามขนาดที่ต้องการ  กลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัย ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง จ านวน 10 
คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และ ค่า
ส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย 
ป ระ ก อ บ ด้ ว ย  แ บ บ ท ด ส อบ ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า เครื่องตัดสายยางพีวีซี 
แบบกึ่ งอัตโนมัติมีลักษณะการท างานครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ในการท างาน มีความแข็งแรง การใช้งาน
ปลอดภัย และผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่องตัดสาย
ยางพี วีซี  แบบกึ่ งอัต โนมัติอยู่ ในระดับมาก  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ สามารถน าไปใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

ค าส าคัญ : การสร้างและหาประสิทธิภาพ,เครื่องตัดสาย
ยางพีวีซ,ี กึ่งอัตโนมัติ 

  Abstract 
  The objective of the research is to construct 
and find efficiency of a semi-automatic PVC hose 
cutting machine by using the basic idea of 
creating innovations. The invention comes from 
the study of how to cut rubber hoses with basic 
manual tools by using labor in industrial 
factories that produce large bags (Big bags) with 
handles of sacks and the products from cutting 
are used to wear on the ears of sacks for loading 
weight while lifting or carrying which design the 
machine structure from metal materials to have 
a semi-automatic operation system with 
pneumatics The designs and building cutting 
blade are used to machine the work material 
with the angle of the blade suitable for the work 
material to make the workpiece according to the 
required size. The sample group in the research 
using specific methods were selected 10 people. 
The statistics used in the data analysis were 
mean and standard deviation. The research 
tools consisted of a performance test and a 
questionnaire. 
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1. บทน า
การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองตัดสายยางพีวีซี
แบบกึ่งอัตโนมัติ 
     ใน ก า ร ท า วิ จั ย ใน ค รั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มี แ น ว คิ ด 
และประสบการณ์จากที่ค้นพบการปฏิบัติงานตัดสายยาง
พีวีซีในยุคเริ่มต้นในการใช้แรงงานคนที่ใช้เครื่องมือ
พื้นฐาน ในการงานมีกระบวนการตัด ช้ินส่วนของ 
การประกอบหูกระสอบถุงใหญ่ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์มีการท างานการตัดที่ล่าช้า คือการตัดสาย
ยางประเภทพีวีซีที่ใช้เป็นส่วนประกอบหูกระสอบทอ 
และมีความเสี่ยงในการอุบัติเหตุในการท างานรวมถึง 
อาจเกิดโรคจากการท างานได้ในการก้มตัดเป็นเวลานาน
ท่าน่ังในการตัดที่ไม่เหมาะสม 
 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่อง 
ตัดสายยางประเภทพีวีซีกึ่งอัตโนมัติเพื่อช่วยในการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพตัดได้เร็วข้ึน ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ในการตัดแบบยุคต้นส่งผลให้การตัดสายยางพีวีซีตัด 
ได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้และยังสามารถให้พนักงาน
ตัดไปท างานกระบวนการอื่นต่อได้เมื่อตัดเสร็จเร็วขึ้น 
เป็นการบริหารคนให้เหมาะสมกับงาน เป็นการลดขั้นตอน
ในการผลิต และต้นทุนในมิติแรงงาน รวมถึงต้นทุนในการ
ใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการตัดแบบยุค เริ่มต้นด้วยเพราะ 
เป็นการใช้ใบมีคัตเตอร์ในการตัด 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตดัสาย

ยางพีวีซีแบบกึ่งอัตโนมัต ิ
    2.2 เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องตัดสาย 
ยางพีวีซีแบบกึ่งอัตโนมัต ิ

3. สมมติฐานของการวิจัย
3 .1 เครื่องตัดสายยางพีวีซีแบบกึ่งอัตโนมัติที่สร้างขึ้น

มีประสิทธิภาพในการตัดสายยางจ านวนไม่น้อยกว่า 120   
ช้ิน/นาที และมีขนาดอยู่ ในช่วงความยาวเฉลี่ยขนาด 
40 mm/ช้ินงาน  
     3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่อง 
ตัดสายยางพีวีซีแบบกึ่งอัตโนมัติอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
การสร้างเป็นกระบวนการออกแบบและด าเนิน

การผลิตเครื่องตามแบบงาน และขั้นตอนการสร้าง 

และการตรวจสอบคุณ ภาพการผลิต  และการหา
ประสิทธิภาพด าเนินการโดยการทดสอบเครื่องตัดสายยาง
พีวีซีแบบกึ่งอัตโนมัติตามสมมติฐาน ท่ีเป็นไปตามขนาดที่
ก าหนดเพื่อจัดเก็บข้อมูลน ามาวิเคราะห์ทางสถิติการวิจัย
ตามกรอบแนวคิดดังภาพท่ี 1.1  

ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1 ประเภทของงานวิจัย

          เป็นงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ออกแบบและ
สร้างเครื่องตัดสายยางพีวีซีในด้านเชิงทดลองในการเพิ่ม
ก าลังการผลิตของแผนกผลิตกระสอบถุงใหญ่โดยท าการ
ส ารวจสภาพปัญหาในการบวะการผลิตที่ ส่ งผลต่อ
กระบวนการแล้วเกิดความเสียหายเช่นในส่วนของ ต้นทุน
ในการผลิตหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในการท างาน 

5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงทดลองในครั้งนี้คือ
พนักงานของบริษัท เดอะแพกเกจจิ้ง จ ากัด จ านวน 10 
คนของแผนกผลิตกระสอบถุงใหญ่  กลุ่มตัวอย่างใน 
การวิจัยเชิงทดลองในครั้งนี้คือพนักงานของหน่วยงาน 
ตัดช้ินส่วนของกระสอบถุงใหญ่ในส่วนของการตัดสายยาง
ของหูผูกกระสอบกันหลุด จ านวน 6 คนแผนกซ่อมบ ารุง 

6. ผลการวิจัย
ผลวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของการตัดสายยางพีวีซี

แบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถตัดได้ตามสมมติฐานที่ก าหนด 
ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนในการใช้ใบมีดคัตเตอร์ในการตัด
แบบเก่าโดยการสรุปข้อมูลจากตารางการทดลองการตัด
แต่ล่ะกระบวนการที่ท าการเปรียบเทียบได้ผลดังนี้ การตัด
ด้วยมีดคัตเตอร์โดยใช้คนตัดได้จ านวนช้ินงานที่ 840 ช้ิน
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องตัดสายยางแบบมือโยกตัด 
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ตัดได้ 2,100 ช้ิน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 40 % ของการ
เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิตการตัดสายยางและเมื่อน า 
ผลของการตัดสายยางด้วยเครื่องตัดแบบมือโยกตัด 
จะได้ข้อมูลดังนี้ การตัดแบบมือโยกตัดได้จ านวน 2,100 ช้ิน 
เครื่องตัดสายยางแบบกึ่งอัตโนมัติตัดได้ที่ 2,357 ช้ินเมื่อ
คิด เป็น เปอร์ เซ็นต์  คือ 89 .10% และเมื่ อน าข้อมู ล 
การตัดด้วยมีดคัตเตอร์ด้วยคนตัดได้ที่ 840 ช้ินเครื่องตัด
แบบกึ่งอัตโนมัติตัดได้ 2,357 ช้ิน เมื่อคิดยอดที่แตกต่าง
กันที่  1 ,517 ช้ิน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเพิ่มผลผลิต 
คือ 64.36% 

ผลการประเมินแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
แบบเลือกเจาะจงมีค่าความพึงพอใจในด้านการออกแบบ
โครงสร้างค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.12  ค่า S.Dเท่ากับ 0.73 
อยู่ในระดับมาก และด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 
ค่า S.D เท่ากับ 0.90 อยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิต 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ค่า S.D เท่ากับ 0.84 อยู่ในระดับมาก  

  ภาพที ่1.2 เคร่ืองตัดสายยางพีวีซีแบบกึ่งอัตโนมัติ 

ภาพที่ 1.3 ผลผลิตสายยางพีวีซีจากการตัด 

ตารางที่ 1  สรุปความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครือ่งตัดสายยางพีวีซี 
แบบก่ึงอัตโนมัต ิ

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านการออกแบบโครงสร้าง 4.12 0.73 มาก 

2. ด้านการใช้งาน 
และประสิทธิภาพของเครื่อง

3.97 0.90 มาก 

3. ด้านผลผลิต 3.56 0.84 มาก 

เฉลี่ย 3.88 0.82 - 

7. สรุปผลการวิจัย
จากงานวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตัด

สายยางพีวีซีแบบกึ่งอัตโนมัติ  เพื่อท าการทดลองใช้ 
ในการตัดสายยาง และการสร้างตามแบบจากนั้ น 
จึงท าการทดลองโดยการเก็บข้อมูลจากการตัดการ 
เก็บข้อมูลการตัดเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
จนพัฒนามาเป็นเครื่องตัดสายยางแบบกึ่งอัตโนมัติ 
ที่น าระบบนิวเมติกส์มาเป็นชุดกลไกของใบมีดในการตัด
และท าการเก็บข้อมูลการตัดเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตใน
การตัดแบบโดยการเก็บข้อมูลในรูปแบบของตารางเก็บ
ข้อมูลและน ามาวิ เคราะห์ เพื่ อหาวิธีการตัดที่ดีที่สุด 
โดยการใช้สถิติร้อยล่ะและหาค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ที่
เพิ่มขึ้นในกระบวนการตัดสายยางในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
ท าให้ได้เครื่องต้นแบบตามแนวคิด และการหาระสิทธิภาพ 
ในการตัดโดยจ าแนกตามมุมองศาของใบมีดตัดเฉือน 
และจ านวนช้ินงานท่ีได้จากการเทียบกับเวลาที่ก าหนด 

8. อภิปรายผลการวิจัย
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย

สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนมาและ
ศึกษาค้นคว้าในงานที่เกี่ยวข้องน ามาต่อยอดในการสร้าง
และประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมในด้านการผลิตที่ซึ่งเป็น 
การปรับปรุงการท างานในการเพิ่มประสิทธิภาพของ 
การผลิตโดยการออกแบบและสร้างเครื่องตัดสายยางพีวีซี
กึ่งอัตโนมัติขึ้นทดลองปรับปรุงจนสามารถสร้างเครื่องตัด
กึ่งอัตโนมัติโดนใช้ระบบนิวเมติกส์ในการควบคุมการตัด
ของใบมีดเฉือน ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ดีที่สุดในการทดลอง 
ในการตัดโดยใช้ใบมีดที่มีมุมองศาที่สอดคล้องกับแรง
ตัดฉือน จุดแข็งของเครื่องตัดกึ่งอัตโนมัติคือการตัดช้ินงาน
ได้จ านวนมากที่สุด ลดต้นทุนในการใช้ใบมีดคัตเตอร์ 
ปลอดภัยในการท างานและสามารถใช้ได้ทั้ง ส่วนจุดอ่อน
คือกรณีใช้ระบบกึ่งอัตโนมัติต้องมีเครื่องอัดอากาศในการ
ผลิตลมเพื่อขับเคลื่อนกระบอกลมชุดใบมีดตัดอาจมีต้นทุน
ในการจัดซื้อปั๊มลมเป็นตัวส่งก าลัง 
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9. ข้อเสนอแนะ
ควรออกแบบโครงสร้างตามที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ซึ่ ง

รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีแบบเดียวกันหรือเทียบกันได้การ
ลับมุมใบมีดท าตามที่ผู้วิจัยได้ท าการทดลองไว้แล้วและชุด
กระบอกลมตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตัดที่ดีและเกิดสมรรถนะสูงสุด 
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การพัฒนาระบบส้ารองการจ่ายน ้าอัตโนมัติถังผสมโพลีเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด(มหาชน) 

Automatic Control Supply Reserve Water through SMS from Mobile Phones: A 
Case Study of Thai Cane Paper Public Company Limited 

กิตติ จันทรา1* 
Kitti Chantra1* 

*1สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
*1 Department of Electrical Technology, Prachinburi Technical College, Institutes of Vocational Education:

Central Region 3 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพระบบส้ารองน้้าอัตโนมัตถิังผสมโพลีเมอรโ์ดย
การแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของพนักงานที่ปฏิบัติงานในแผนกผลิตกระดาษ 
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด (มหาชน) โดยผู้วิจัยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาระบบส้ารองการจ่ายน้้า
อัตโนมัติถังผสมโพลีเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ 1) ศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลปัญหา 2) ออกแบบโครงสร้างของระบบ
ส้ารองน้้าอัตโนมัติถัง ผสมพอลิเมอร์  3) ผู้ เช่ียวชาญ
ประเมิน 4) ขั้นตอนการติดตั้ง 5) ทดสอบประสิทธิภาพ 
6) เก็บรวบรวมข้อมูล 7) การวิ เคราะห์ข้อมูล ผลการท้า
วิจัย พบว่า การพัฒนาระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสมโพ
ลี เมอร์ โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
สามารถลดปริมาณการใช้พอลิ เมอร์ ให้อยู่ ในเกณฑ์ 
ที่ก้าหนดต่อหน่วยผลผลิตต่อเดือนได้  ซึ่งจากเดิมปริมาณ
การใช้พอลิเมอร์ของ ถังผสมโพลีเมอร์  มีค่าประมาณ 
1,772 – 2,150 กิ โ ล ก ร ัม ต ่อเดือนต่อหน่วยการผลิต 
เกินกว่าค่าที่ก้าหนด ซึ่งหลังจากการพัฒนาระบบส้ารอง
น้้าอัตโนมัติถังผสมโพลีเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบ
โท รศั พ ท์ มื อ ถื อ  ป ริ ม าณ ก าร ใช้ พ อลิ เม อร์ ล ด ล ง 
มีค่าประมาณ 1,455 – 1,490 กิโลกรัมต่อเดือนต่อหน่วย
การผลิต อยู่ในเกณฑ์ที่ก้าหนด ปริมาณการใช้ลดลงคิด
เป็นร้อยละ 30.69 และสามารถลด Breakdown จากเดิม 
13-22 ค รั ้ ง ต ่อ เ ด ือ น ซึ่ งหลังจากการพัฒนาระบบ
ส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสมโพลีเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่าน
ระบบโทรศัพท์มือถือ  มี Breakdown ประมาณ 4 – 7 

ครั ้ ง ต่อ เดือน คิดเป็น ร้อ ย ละ 68.18 การศึกษาความ 
พึ งพ อ ใจ  โดยผู้ วิ จั ย น้ าแบ บ ส อบ ถาม แจก ให้ กั บ 
กลุ่มตัวอย่างที่พนักงาน   ที่ปฏิบัติงานในแผนกผลิต
กระดาษ จ้านวน 15 คน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2563 
ถึ งวั น ที่   2 4  ม ก ราค ม  2 56 3 ซึ่ ง ได้ รั บ ก ารต อ บ
แบบสอบถามกลับคืนม า  จ้าน วน  15 ฉบับ คิด เป็น
ร้อ ย ละ 100 ผลการศึกษาความพึงพอใจของพนักงาน          
ที่ปฏิบัติงานในแผนกผลิตกระดาษ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ 
จ้ากัด (มหาชน) ซึ่งมีผลการวิจัยประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 
ด้ านที่มี ค่ า เ ฉ ลี ่ย ส ูง ส ุด  คือค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ด ้า น  
อาชีวอนามัย ( = 4.41) รองลงมาคือความพึงพอใจ
ด้านการจัดการข้อมูลข่าวสาร ( = 4.30) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต้่าสุด คือ ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม ( = 
4.20) ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมเฉลี่ย ( = 4.30) 
อยู่ในระดับดี 

ค้าส้าคัญ :ระบบส้ารองการจ่ายน้้าอัตโนมัติ, พอลิเมอร์, 
การแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 

Abstract 
 The objectives of this research were to 
develop and determine the eff ic iency of 
automatic water reserve system for polymer 
mixing tanks by notification via mobile phone 
system, moreover to study the sat isfact ion of 
employees who working in the paper production 
department, Thai Cane Paper PLC. The 
researchers and associate agencies developed 
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a backup system for automatic water distr ibut ion 
of polymer mixing tanks by phone notification. 
The processes follow as: 1) Study and find out 
the problem 2) Design the structure of the 
automatic water reserve system for polymer 
mixing tanks 3) Evaluate from experts. 4) Install 
procedure 5) Test performance 6) Collect data 
7) Statistics used in data analysis. The results of
the research revealed that the development of 
automatic water reserve system for polymer 
mixing tanks by not i f icat ion via mobile phone 
system that was able to reduce the amount of 
polymer usage to the specified criteria per unit 
of production per month. Previously the usage 
of polymers mixing tanks are approximately 
1,772 – 2,150 kg per unit of production per 
month which exceeds the specified value which 
after the development of automatic water 
reserve system for polymer mixing tank by 
notification via mobile phone system The amount 
of polymer consumption decreased, approximately 
1,455 – 1,490 kg per unit of output per month. 
within the specified criteria accounted for 30.69 
percent and can reduce breakdown from 13-22 
times per month. After the development of 
automatic water reserve system for polymer 
mixing tanks by notification via mobile phone 
system, there is a breakdown about 4-7 times 
per month. accounted for 68.18%. Satisfaction 
study on development and efficiency of polymer 
mixing tank automatic water reserve system by 
notification via mobile phone system. Case 
study of Thai Cane Paper Public Company 
Limited. The questionnaire was distributed to 
the sample group of 15 staffs in the paper 
production department between January 4, 
2020 and January 24, 2020, who returned of 15 
quest ionnaires, representing 100 percent. The 
work in the paper production department, Thai 
Cane Paper Public Company Limited, There 
were research results which consisted of 
3 aspects as follows: The highest average The 

sat isfact ion level was occupat ional  health 
sat isfaction ( = 4.41), ( = 4.30), and the aspect 
with the lowest mean was environmental 
satisfaction ( = 4.20). Overall average ( = 4.30) 
was at a good level. 

Keywords: Automatic Control Supply Reserve 
Water, polymer, SMS to Mobile Phone   

1.  บทน้า
อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน

(Supporting Industries) ที่ส้ า ค ัญ แ ล ะ เป็นรากฐาน 
ที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็น
อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าและบริการให้กับอุตสาหกรรม
หลักหลายสาขา การผลิตกระดาษที่ใช้งานในด้านต่างๆ
โดยส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนการผลิตที่มีพื้นฐานการผลิต
คล้ายคลึงกัน บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด (มหาชน) 
ประกอบ ธุรกิจผลิตและ จ้าหน่ายกระดาษคราฟท์ ส้าหรับ
ผลิต เป็นบรรจุภัณฑ์ กล่องลูกฟูก เมื่อปี 2530 มีโรงงาน
แห่งแรก (โรงงานที่ 1) ที่อ้าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ก้าลังการผลิต 100,000 ตัน/ปี และขยายก้าลังการผลิต
โรงงานที่  2 ที่ อ้ าเภอกบินทร์บุ รี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ในปี 2539 ก้าลังการผลิต 200,000 ตัน/ปี ท้าให้ปัจจุบัน 
มีก้าลังการผลิต 300,000 ตัน/ปี ซึ่งท้าให้บริษัทก้าวขึ้น
เป็นผู้น้าในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์รายใหญ่รายหนึ่ง
ของเมืองไทย การท้ากระดาษเริ่มต้นตั้ งแต่การน้าไม้ 
ไปท้าเยื่อเพื่อให้ได้เส้นใยออกมา แล้วจึงน้าเยื่อที่ได้ไปผสม
กับสารเติมแต่งในอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่ อปรับสมบัติ
กระดาษให้ได้ตรงความต้องการใช้งาน จากนั้นน้าไป 
ท้าเป็นแผ่นโดยใช้เครื่องจักรผลิตกระดาษ แล้วจึงน้า 
ไปแปรรูปใช้งาน กระบวนการผลิตจะแบ่งออกเป็น 5 
ขั้นตอน โดยเรียงล้าดับตามขั้นตอนการปฏิบัติการจริง
ภ าย ใน โรงงาน ได้ ดั งนี้  ก า ร ผ ล ิต เ ยื ่ อ  (Pulping) 
ก า ร เต รี ย ม น้้ า เยื่ อ  (Stock Preparation) ก า ร ท้ า
แผ่นกระดาษ  (Papermaking) การปรับปรุ งสมบั ติ
กระดาษขณะเดินแผ่น (Web Modification) การแปรรูป 
จากการศึกษาเบื้องต้นบริษัท ไทยเคน เปเปอร์ จ้ากัด 
(มหาชน) ปราจีนบุรี แผนกผลิตกระดาษ พบปัญหาว่า 
สารพอลิเมอร์ ในถังผสมสารพอลิเมอร์ ไม่ละลายตัวเป็นเหตุ 
ให้ท่อจ่ายสารพอลิเมอร์ตัน ท้าให้สารพอลิเมอร์ล้นออก
จากถังผสม ซึ่งสาเหตุเกิดจากระบบจ่ายน้้ามีการขัดข้อง 
ในบางช่วงเวลา ท้าให้สิ้นเปลืองสารพอลิเมอร์ ส่งผลต่อระบบ
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การผลิตกระดาษท้าให้คุณภาพกระดาษลดลง และท้าให้
ต้นทุนสูงขึ้น จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจ 
ที่จะพัฒนาระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสมพอลิเมอร์โดย
การแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ เพื่อแก้ปัญหานี้ท้า
ให้ระบบการผสมสารพอลิเมอร์กับน้้ามีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น  ส่ งผลให้คุณ ภาพของกระดาษเป็น ไปตาม
มาตราฐาน และลดการสิ้นเปลืองของสารพอลิเมอร์ 
ท้าให้ต้นทุนการผลิตลดลง 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1  เพื่อพัฒนาระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสม

พอลิเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด (มหาชน) 
     2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติ
ถังผสมพอลิเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด(มหาชน) 
     2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในแผนกผลิตกระดาษ กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ 
จ้ากัด (มหาชน) 

3. วิธีด้าเนินการวิจัย

ภาพที ่1 ขั นตอนการด้าเนินการ 

 3.1  ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเบื้องต้น ชุดผสมพอลิเมอร์ 
ใน เดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม  – เดื อ น ตุ ล า ค ม  ปี  2562 
พบว่าปริมาณการใช้พอลิเมอร์ เฉลี่ยสูงกว่าค่าที่ก้าหนดไว้
คือ 1,500กิโลกรัม/เดือน โดยมีสาเหตุมาจากชุดผสม 
พอลิเมอร์  ผสมไม่ได้สัดส่วน ส่งผลให้สิ้นเปลืองสาร 
พอลิเมอร์ท้าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  

ภาพที่ 2  การศึกษาข้อมูลเบื องต้นชุดผสมพอลิเมอร์  
 ในเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ปี 2562 

3.2  ออกแบบโครงสร้างของระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติ
ถังผสมพอลเิมอร ์

3.2.1  ระบบก่อนด้าเนินการปรับปรุง 
   วิธีที่ 1 ปั้มจะรับน้้า จาก Mill water 

จ่ายให้ชุดผสมพอลิเมอร์ วิธีนี้ใช้ในกรณีการเดินเครื่อง
ปกติ  

วิธีที่  2 พนักงานจะต้องมา Manual 
ปั้มจะรับน้้าจาก Service water จ่ายให้ชุดผสมพอลิเมอร์ 
ใช้วิธีนี้กรณีที่ Mill water มีปัญหา หรือ  Breakdown 

ภาพที ่3  ระบบก่อนด้าเนินการปรับปรุง 

3.3.2  การออกแบบระบบเพื่อด้าเนินการ
ปรับปรุง 

วิธีที่  1 ปั้มจะรับน้้ าจาก Mill water 
จ่ายให้ชุดผสมพอลิเมอร์ วิธีนี้ใช้ในกรณีการเดินเครื่องปกติ  
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วิธีที่ 2 เมื่อ Mill water มีแรงดันน้้าต่้า
กว่า 2 บาร์  Pressure Switch จ ะ อ ยู ่ ใ น ส ภาวะ ON 
สั่ งSolenoid valve จ่ า ย  Service water ให้ กั บ ปั้ ม 
เพื่อจ่ายน้้าให้ Polymer mixing พ ร้อ ม กับ ก า ร แจ้ง
เตือนผ่านระบบมือถือผ่าน Camera โดยอัตโนมัติ ใช้วิธีนี้
กรณีที่ Mill water มีปัญหา หรือ  Breakdown 

ภาพที ่4  การออกแบบระบบเพ่ือด้าเนินการปรับปรุง

     3.3  ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 
การสร้างแบบประเมินเกี่ยวกับระบบส้ารองน้้า

อัตโนมัติถังผสมพอลิเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด 
(มหาชน) มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

3.3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับใบประเมินเกี่ยวกับระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสม     
พอลิเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด (มหาชน) 

3.3.2  น้าผลการศึกษาที่ได้ศึกษามาสร้างเครื่องมือ
คือ แบบประเมินเกี่ยวกับระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสม
พอลิเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด  (มหาชน) 
โดยใช้ Rating scale  Likert  ดังนี้ 

ดีมาก ระดับคะแนนความคดิเห็น 5  คะแนน 
ด ี ระดับคะแนนความคดิเห็น 4  คะแนน 
ปานกลาง ระดับคะแนนความคดิเห็น 3  คะแนน 
พอใช้  ระดับคะแนนความคดิเห็น 2  คะแนน 
แก้ไข ระดับคะแนนความคดิเห็น 1  คะแนน 

3.3.3  ก้าหนดเกณฑ์การตีความหมายค่าเฉลี่ย 
ของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสม
พอลิเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด (มหาชน) ดังนี ้

ดีมาก ระดับคา่เฉลีย่       4.50-5.00 
ดี   ระดับคา่เฉลีย่       3.50-4.49 

    ปานกลาง  ระดับค่าเฉลี่ย        2.50-3.49 
พอใช้  ระดับคา่เฉลีย่       1.50-2.49 
แก้ไข  ระดับคา่เฉลีย่       1.00-1.49 

3.3.4  ผลการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ

เกี่ยวกับระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสมพอลิเมอร์โดยการ
แจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.65 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1 

3.4  ขั้นตอนการตดิตั้ง 
ขั้นตอนการติดตั้งระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถัง

ผสมพอลิเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
ทางทีมผู้วิจัยและทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้พัฒนาระบบ 
ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยใช้หลักการออกแบบ
ตามแนวคิดที่จะน้าเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบโดยมี 
ระบบโดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังต่อไปนี้ 

3.4.1 เดิ น ท่ อ  Line Service water พ ร้ อ ม
ติดตั้ง Solenoid valve  
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ภาพที ่5  เดินท่อ Line Service water พร้อมติดตั้ง 
 Solenoid valve 

3.4.2  ติดตั้ง Pressure Switch ที่ Mill water 

ภาพที ่6  ติดตั ง Pressure Switch ที่ Mill water 

3.4.3  ด้าเนินการติดตั้งชุดควบคมุระบบไฟฟ้า 

ภาพที ่7  การติดตั้งชุดควบคุมระบบไฟฟ้า 

3.4.4  ด้าเนินการติดตั้ง กล้องไรส้าย 

ภาพที ่8  การติดตั ง กล้องไร้สาย 

3.5  การทดสอบประสิทธิภาพ 
3.5.1  การเตรียมการก่อนจะทดสอบ 

3.5.1.1  ศึกษาคู่มือหรือเ งือนไขการ
เดินเครื่อง 

3.5.1.2  การตรวจสอบและท้าความ
สะอาดอุปกรณ์ 
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3.5.1.3  การล้างท่อเพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายกับ Valve หรือ อุปกรณ์ Instrument รวมไปถึง 
Pump ต่างๆ     

3.5.1.4  การตรวจสอบระบบ 
Interlock 

3.5.2  การเตรียมชุดผสมพอลิเมอร์ 
3.5.2.1  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชุดผสม

พอลิเมอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
3.5.2.2  เปิดวาล์ว Mill water ให้เรียบร้อย 
3.5.2.3  เปิ ด ว า ล ์ว  Service water 

ให้เรียบร้อย Solenoid valve จะปิดอัตโนมัติเมื่อ Line 
Mill water ยังมีแรงดันของน้้าในระดับปกติ 

 3.5.3  ทดสอบระบบโดยผู้วิจัยเปิดระบบส้ารอง
น้้าอัตโนมัติถังผสมพอลิเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ ให้ท้างานเต็มระบบแล้วเก็บข้อมูลการ
ท้างาน แล้วรวบรวมข้อมูลที่ได้ไปท้าการวิเคราะห์ต่อไป 

4. ผลการวิจัย
4.1  ผลการพัฒนาระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสม

พอลิเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด  (มหาชน) 
ได้องค์ประกอบของระบบตามภาพท่ี 9 

ภาพที ่9 ระบบส้ารองน้้าอัตโนมัตถิังผสมพอลเิมอร์ 
โดยการแจ้งเตือนผา่นระบบโทรศพัท์มือถือ 

4.2  ผลการหาประสิทธิภาพ ระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติ
ถั งผ ส ม พ อ ลิ เม อ ร์ โด ย ก า รแ จ้ ง เตื อ น ผ่ าน ระ บ บ
โทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด
(มหาชน) พบว่าปริมาณการใช้พอลิ เมอร์  หลังการ
ด้าเนินการ ประสิทธิภาพของระบบมีค่าเฉลี่ยดีขึ้น และต่้า
ก ว่า ค่า ที ่ก้า ห น ด คือ ไม่เกิน 1,500 กิโลกรัมต่อเดือน 
ต่อหน่วยการผลิตดังภาพที่ 10 

ภาพที่ 10 การเปรียบเทียบปริมาณการใช้พอลิเมอร์
ก่อนและหลังการด้าเนินการพัฒนา 

     4.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในแผนกผลิตกระดาษ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด
(มหาชน) เรื่อง ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาและ 
หาประสิทธิภาพระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสมพอลิเมอร์
โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล้าดับดังนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงจ้านวนและร้อยละของข้อมูล
ทั่ ว ไป ของกลุ่ ม ตั วอย่ า ง จ้ าแน กตามตั วแป ร เพ ศ 
อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็น เพศชาย จ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 
เป็นเพศหญิง จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ด้าน
อายุพบว่า ส่วน ใหญ่มีอายุ 30 – 40 ปี จ้านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาอายุ 20 -30 ปี จ้านวน 4 
คน  คิดเป็นร้อยละ 26.7 และอายุ 40 ปีขึ้นไป จ้านวน 4 
คน  คิดเป็นร้อยละ  26.7 ด้านราย ได้ เฉลี่ย ต่อ เดือน 
มากกว่า 35,001 บาท จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  
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40.0 รองล งม า  15,001 - 25,000 บาท จ้านวน 5 คน 
คิด เป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา 25,001 -35,000 บาท 
จ้า น ว น  3 คน  คิด เป็น ร้อ ย ละ 20.0 และ น้อยกว่า 
15,000 บาท จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7  

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสมพอลิเมอร์โดยการแจ้งเตือน
ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ 
จ้ากัด (มหาชน) จ้าแนกตามระบบการบริหารในแต่ละด้าน 

จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนา
และหาประสิทธิภาพระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสม    
พอลิเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด  (มหาชน) 
ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้ผลการศึกษาดังนี้  ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความพึงพอใจด้านอาชีวอนามัย ( = 
4.41) รองลงมาคือความพึงพอใจด้านการจัดการข้อมูล
ข่ าวสาร   ( = 4.30) และด ้า น ที ่ม ีค ่ า เฉลี่ ย ต้่ าสุ ด 
คือ ความพึงพอใจด้านสภาพ แวดล้อ ม ( = 4.20) ผล
การวิเคราะห์โดยภาพรวมเฉลี่ย ( = 4.30) อยู่ในระดับดี 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ระบบส้ารองน้้ าอัตโนมัติถั งผสมพอลิ เมอร์ โดยการ      
แจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถื อ กรณีศึกษา บริษัท 
ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด (มหาชน) ด้านสภาพแวดล้อม 

จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนา
และหาประสิทธิภาพระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสม    
พอลิเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ใน
ระดับ ดี  ( = 4.20) คะแนน เฉลี่ ยมากที่สุด คือ ความ
สะอาดบริเวณชุดผสมพอลิเมอร์ ( = 4.60) และคะแนน
เฉลี่ยต้่าสุดคือ มีระบบป้องกันเคมีรั่วไหล ( = 4.00 )   

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสมพอลิเมอร์โดยการแจ้ง
เตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ กรณี ศึกษา บริษัท 
ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด(มหาชน) ด้านการจัดการข้อมูลข่าวสาร 

จากตารางที่ 5 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนา
และหาประสิทธิภาพระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสม    
พอลิเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการจัดการข้อมูลข่าวสารโดย
รวมอยู่ในระดับ ดี  ( = 4.30) คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
มีนโยบายการจัดการเรื่องสารเคมี ( = 4.53) และคะแนน
เฉลี่ยต้่าสุด คือ มีนโยบายการจัดการ เรื่องสารเคมี และ  
ข้อมูลข่าวสารมีความเหมาะสม และเข้าใจง่าย     ( = 4.13)   

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความพงึพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสมพอลิเมอร์โดยการแจ้ง
เตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา บริษัท ไทย
เคนเปเปอร์ จ้ากัด (มหาชน) ด้านอาชีวอนามัย 
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จากตารางที่ 6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนา
และหาประสิทธิภาพระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติ ถังผสม    
พอลิเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด  (มหาชน)  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านอาชีวอนามัย 
โดยรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.41) คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ มีการเปิดรับความคิด เห็น เพิ่มเติม ( = 4.73) และ
คะแนนเฉลี่ยต้่าสุด  คือ มีการตรวจสุขภาพประจ้าปี    
( = 4.20)    

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1  สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาระบ บ ส้า ร อ ง น้้าอัตโนมัติถังผสม     
โพลีเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด (มหาชน) 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของถังผสมพอลิเมอร์ เป็นไป
ตามสมมติฐาน  

การหาประสิทธิภาพระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถัง
ผสมโพลีเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด (มหาชน)
(มหาชน)สามารถลดปริมาณการใช้พอลิเมอร์ ให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ก้าหนด จากเดิมปริมาณพอลิเมอร์ของ ถังผสม  
โพลีเมอร์ มีค่าประมาณ 1,772 – 2,150 กิโลกรัมเกินกว่า
ค่าที่ก้าหนด ซึ่ งหลังจากการพัฒนาระบบส้ารองน้้ า
อัตโนมัติถังผสมโพลีเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ ปริมาณการใช้พอลิเมอร์ มีค่าประมาณ 
1,455 – 1,490 กิโลกรัม อยู่ในเกณฑ์ที่ก้าหนด ปริมาณ
การใช้ลดลงคิด เป็นร้อยละ 30.69 และสามารถลด 
Breakdown จากเดิม 13-22 ครั้ งต่อ เดือน ซึ่งหลังจาก
การพัฒนาระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสมโพลีเมอร์โดย
การแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา บริษัท 
ไทยเคนเปเปอร์  จ้ ากัด  (มหาชน) มี  Breakdown 
ประมาณ 4 – 7 ครั ้ ง ต่อ เ ดือน คิด เป็น ร้อยละ 68.18   
การศึ กษาความพึ งพอใจเกี่ ย วกับการพัฒ นาและ 

หาประสิทธิภาพระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสมโพลีเมอร์ 
โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา 
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด (มหาชน) ผลการศึกษา
ความพึงพอใจของพนักงานที่ปฏิบัติงานในแผนกผลิต
กระดาษ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์  จ้ากัด (มหาชน) 
มีผลการวิจัยดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความพึงพอใจ
ด้านอาชีวอนามัย (X = 4.41) รองลงม าคือ ค วามพึง
พอใจด้านการจัดการข้อมูลข่าวสาร (X = 4.30) และด้าน
ทีม่ีค่าเฉลี่ยต้่าสุด คือ ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม 
(X = 4.20) ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมเฉลี่ย (X = 4.30) 
อยู่ในระดับดี  

5.2  อภิปรายผล 
      การท้าวิจัยเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

ระบบส้ารองน้้าอัตโนมัติถังผสมโพลีเมอร์ โดยการแจ้ง
เตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา บริษัท ไทย
เคนเปเปอร์ จ้ากัด (มหาชน)ได้ผลดังที่กล่าวมาแล้วนั้น
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยปริมาณการใช้
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 30.69 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นางสาวศิรดา สมอหมอบ นางสาวกชกร พิมพาหุ นาย
อิสระ มาสิงห์ (2557) การประหยัดพลังงานโดยการน้า 
เซนเซอร์วัดแรงดันน้้า มาวัดแรงดันน้้า ภายในบ้านแล้วน้า 
เอาต์พุตที่ ได้ส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
จากนั้นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะท้าการประมวลผล
ว่าค่าที่ได้รับมานั้นมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้ 
ถ้าค่าที่ตั้งไว้มีค่าน้อยกว่าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะ
สั่ งให้ปั๊มน้้ าท้ างานแต่ถ้าค่าที่ ได้มีค่ ามากกว่าบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งให้ปั๊มน้้าไม่ต้องท้างาน ซึ่งจะ
เป็นการช่วยประหยัดพลังงานภายในบ้าน ตามล้าดับ ด้าน
ความพึงพอใจของพนักงานที่ปฏิบัติงานในแผนกผลิต
กระดาษ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ้ากัด (มหาชน) มี
ผลการวิจัยดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความพึงพอใจ
ด้านอาชีวอนามัย ( = 4.41) รองลงมาคือความพึงพอใจ
ด้านการจัดการข้อมูลข่า ว สาร ( = 4.30) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต้่าสุด คือ ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม 
( = 4.20) ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมเฉลี่ย ( = 4.30) 
อยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทศพร พรหม
เทศ, ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์,ราเมศร์ กลางประพันธ์,ธน
ศักดิ์ สรรพกิจจ้านง, กฤษฎา นามวงษ์ , อโนชา ชาว
อุทัย (2560) ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจการบริหารจัดการ
ระบบอุตสาหกรรมก ร ณ ีศ ึก ษ า บ ริษ ัท ฟินิกซ์ พัลพ์ 
แอน ด์  เพ เพอร์  จ้ ากั ด  (มห าชน ) ต้ าบ ลกุ ดน้้ า ใส 
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อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า 1. ความ
พึงพอใจ การบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมของบริษัท 
ฟินิกซ์ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จ้ากัด (มหาชน) โรงงาน 
ขอนแก่น พบว่า  โ ดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก (  
=4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการอยู่ร่วมกันในชุมชน 
( =4.50) และรองลงมา คือ ด้านสุขภาพ (  = 4.33) 
ส่ วนด้ านที่ มี ค่ า เฉลี่ ยต้่ าสุ ด  คื อ  ด้ าน  สิ่ งแวดล้อม 
(X =3.52)   

6. ข้อเสนอแนะ
6.1  เนื่องจากพอลิเมอร์ที่ผสมไม่ได้สัดส่วนจึงไม่สามารถ

ใช้ในกระบวนการผลิตได้  ต้องมีการก้าจัดทิ้งทั้ งหมด 
ควรด้าเนินการศึกษาการบ้าบัดน้้าของพอลิเมอร์ที่ผ่านการ
ผสมแล้ว เพื่อให้สามารถก้าจัดสารตกค้างที่ เหลืออยู่ 
ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้้าต่อไป 

 6.2  ควรมีการติดตั้งปั้มน้้าส้ารองเพิ่มเติม ก่อนเข้า 
POLYMER MIXING เพื่อใช้ทดแทน หากปั้มน้้าหลักมีการ
หยุดซ่อมแซม 
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เครื่องตรวจจับค่า pH ในน้้าและแจ้งเตือนน้้าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี้ยงปลาทับทมิ 
An Automatic Alarm of Water pH Detector and Wastewater on Mobile,  

the Pomegranate Fish Farming 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงทดลองเรื่องเครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้ง
เตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม พัฒนา
เพื่อแจ้งเตือนกลุ่มเกษตรที่เลี ยงปลาทับทิมในกระชังประสบ
ปัญหาน  าเน่าเสียเป็นมลพิษ ท าให้ปลาเริ่มทยอยตายจ านวน
มาก ซึ่งเกษตรกรได้ประสบปัญหาจากน  าเน่าเสียแบบนี  
มาหลายปี  ใน ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จั งหวัด
ปราจีนบุรี  ท าให้ส่งผลต่อรายได้น้อยจากการเลี ยงปลา 
ในกระชังริมแม่น  าปราจีนบุ รี  มี วัตถุประสงค์การวิจัย  
1) เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสีย
ผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม 2) เพื่ อหา
ประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสีย
ผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม 3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้เครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  า
เสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม ระยะเวลาใน
การวิจัย ระหว่างเดือนกันยายน 2562 - กันยายน 2563  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั งนี เป็นผู้ เช่ียวชาญ จ านวน  
5 ท่าน และ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร เลี ยงปลาทับทิม  
อ าเภอศรีมหาโพธิ จั งหวัดปราจีนบุรี  จ านวน 20 ท่าน 
เครื่องมือในการวิจัยครั งนี คือ เครื่องตรวจจับค่า pH ในน  า 
และแจ้งเตือนน  าเสยีผา่นโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทมิ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องเครื่อง
ตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์
อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
ที่ ใช้คื อ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า จากการทดสอบการวัดค่า pH ในน  าจ านวน
ครั งที่ 5 ค่า ผลปรากฏว่าค่า pH ที่มีค่า 11 pH ซึ่งคุณภาพของ
น  าเป็นพิษต่อปลา สังเกตเห็นได้ว่าเครื่องเครื่องตรวจจับค่า pH 
ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลา
ทับทิม ที่ได้พัฒนาได้มีการการแจ้งเตือนในการส่งข้อมูล SMS 

แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์เฉพาะในน  าที่มีคุณภาพเป็นพิษต่อปลา
เท่านั่น และ คุณภาพของน  าที่เหมาะสมตอ่การเลี ยงปลาจะไม่มี
การแจ้งเตือน SMS ผ่านโทรศัพท์การท างานมีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับดีมาก จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้ พบว่า มี
ความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องตรวจจับค่า pH ในน  า
และแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลา
ทั บ ทิ ม  มี ค่ า เฉ ลี่ ย ร วม ด้ าน โค ร งส ร้ า ง  ( = 4.56 ,  

= 0.57) อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวมด้านการ
ท างาน ( = 4.50, = 0.65) อยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด 
ค่าเฉลี่ยรวมด้านความปลอดภัย ( = 4.60 , = 0.21) 
อยู่ในระดับ ดีมากที่สุด  ตรงตามสมมติฐานที่ตั งไว้ 

ค้าส้าคัญ : เซนเซอร์ตรวจจับค่าpH, ระบบเติมอากาศ 
ในน  า, การแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ 

Abstract 
 Water pH detector and waste water alarm via 
phone automatic fish farming. The developing for 
alert agricultural groups who raising pomegranate 
fish in cages to know the problem of sewage 
pollution. It makes a large number of fish die. 
Farmers have been facing the sewage problem 
for many years in Tha Tum Subdistrict, Si Maha 
Phot District, Prachinburi Province that impacting 
on fish farmers at Prachinburi River who have 
been low income. The research objectives were: 
1) to develop a pH detector in the water and
notify the waste water via an automatic phone. 
2) to determine the efficiency of the pH detector
in the water and notify the waste water via the 
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phone automatically. 3) to study the users’ 
satisfaction of the pH detector in 
the water and notify the waste water via the 
automatic phone. Timing of the research 
between September 2019 - September 2020. The 
samples used in this research were 5 experts and 
20 farmers who Raising Pomegranate fish at Si 
Maha Phot district, Prachinburi Province. The 
instrument of this research is Water pH detector 
and waste water alarm via phone automatically 
and the satisfaction questionnaire for using the 
pH detector in the water and alerting the waste 
water via the automatic telephone. The data 
analysis and statistics used were percentage, 
mean, standard deviation. From the 5th test of 
measuring pH in water, the results from the work 
show that the pH value is 11pH, which the 
quality of the water is toxic to fish. It was noticed 
that the water pH detector and the wastewater 
alarm via the automatic phone call. Pomegranate 
farming has been developed. There has been a 
notification in sending SMS alerts via phone only 
in toxic quality water. Only for the fish and the 
quality of the water suitable for raising fish, there 
will be no SMS notifications via the phone. The 
performance is at a very good level. From the 
samples tested, it was found that they were 
satisfied with using the pH detector in the water 
and alerting the waste water via the automatic 
phone call. The total of structural  mean ( = 4.56, 

= 0.57 )  was at the highest level. The total 
working average (  = 4.50, = 0.65 ) was at the 
highest level. The total safety mean (  = 4.60 , 

= 0.21 ) was at the very best level. 

Keyword : pH sensor, water aeration system, 
automatic alarm  

1. บทน้า
ปัจจุบันประชากรในปราจีนบุรีประกอบอาชีพ

เก ษ ต รก รที่ เลี ย งป ล าทั บ ทิ ม  เป็ น จ า น ว น ม า ก 
โดยประชากรจะเลี ยงปลาทับทิมในกระชังริมตลอดลุ่ม
แม่น  าปราจีนบุรี เป็นสัตว์น  าอีกชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจ เพราะยังเป็นที่นิยมบริโภคไม่แพ้ปลาชนิด
อื่นกันเลยทีเดียว โดยสามารถน ามาประกอบอาหาร 
ซึ่งวิธีการเลี ยงปลาทับทิมสามารถจัดการได้หลากหลายวิธี 
ไม่ว่าจะเป็นการ เลี ยงในบ่อดินหรือเลี ยงในกระชังควบคู่
ไปกับการเลี ยงปลานิลเกษตรกรที่ เลี ยงปลาทับทิม 
เพื่อเป็นอาชีพสร้างรายได้ของครอบครัว [1]เกษตรกร
เลี ยงปลาทับทิมในกระชังประสบปัญหาน  าเน่าเสียเป็น
มลพิษ ปรากฏว่าสภาพน  าขาดออกซิเจน ท าให้ปลาเริ่ม
ทยอยตายจ านวนมาก ซึ่งเกษตรกรได้ประสบปัญหาจาก
น  าเน่าเสียแบบนี มาหลายปี ท าให้ส่งผลต่อรายได้จากการ
เลี ยงปลาในกระชังริมแม่น  าปราจีนบุรี [2]จากปัญหาที่
กล่าวมาเบื องต้นนั น แสดงถึงน  าเน่าเสียท าให้าค่าออซิเจน
มีค่าต่ าและค่าคาร์บอนไดออกไซด์สูง และค่าpH ที่เกินไป
ท าให้ปลาไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ผู้วิจัยจึงมีได้มีการสร้าง
และพัฒนาเครื่องตรวจจับค่าpHในน  าและแจง้เตือนน  าเสยี
ผ่ าน โท รศั พ ท์ อั ต โน มั ติ ก า ร เลี ย งป ล าทั บ ทิ ม ให้ 
มีประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่อง
ตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์
อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม ระบบการพัฒนาของเครื่อง
ที่สร้างสามารถที่จะตรวจจับน  าเสียได้ และสามารถแจ้ง
เตือนผ่าน SMS ให้กับเกษตรที่ท าการเพาะเลี ยงปลา
ทับทิมในกระชัง  และท าให้ระบบเติมอากาศในกระชัง
เลี ยงปลาท างานโดยอัตโนมัติ และมีหลอดไฟสัญญาณ
แสดงการท างานเมื่ อตรวจจับค่ าpHเมื่อ เกิดน  าเน่ า 
ในกระชังเลี ยงปลา 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้ง

เตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม 
     2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับค่า pH ในน  า
และแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลา
ทับทมิ  
     2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องตรวจจับ
ค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ
การเลี ยงปลาทับทิม 
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3. สมมุติฐานการวิจัย
เครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่าน

โทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทบัทิม สามารถพัฒนาระบบ
การควบคุมการท างานผา่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีระบบให้
อาหารปลาอัตโนมตัิ มีประสิทธิภาพการท างาน อยู่ในระดบั  
ดีมากมีความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับดมีาก และ
สามารถแจ้งเตือนและแก้ปญัหาน  าเนา่เสยีในการเลี ยงปลา 
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ [7] 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
เกษตรกรปราจีนบุรีเลี ยงปลาทับทิมเป็นจ านวนมาก

โดยจะเลี ยงปลาทับทิมในกระชังริมตลอดลุ่มแม่น าปราจีนบุรี
เพื่ อเป็ นอาชีพสร้างรายได้ ของครอบครั วเกษตรกรได้ 
ประสบปัญหาจากน  าเน่าเสียน  าเน่าเสียท าให้าค่าออซิเจนมีค่า
ต่ าและค่า pH ที่สูงเกินไปท าให้ปลาตายเป็นจ านวนมาก  
 ดังนั น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดสรา้งพัฒนา และหาประสิทธิภาพ
เครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์
อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม ที่จะสามารถตรวจจับน  าเสีย 
ได้โดยวัดค่า pH ในน  า ท าให้ระบบเติมอากาศในกระชังเลี ยง
ปลาท างานโดยอัตโนมัติ และแจ้งเตือน SMS โดยอัตโนมัติ  
และ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน[8] 

5. วิธีการด้าเนินการวิจัย
5.1 การสร้าง พัฒนานวัตกรรม และหาประสิทธิภาพ

          5.1.1. ท าการออกแบบโครงสร้างและวงจรการท างาน
ของเครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่าน
โทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม 
          5.1.2. สร้างโครงสร้างเครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและ
แจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม
ขนาดกว้าง 50 ซ.ม. ยาว 200 ซ.ม. สูง 70 ซ.ม. 
            5.1.3. ท าการติดตั งเครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและ
แจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิบ 
            5.1.4. ท าการติดตั งหลอดทาวเวอร์ไล (1ชั น) ยึดติด 
กับโครงสร้าง 

  5.1.5. ท าการติดตั งระบบเติมอากาศในน  า 
            5.1.6. ท าการติดตั งชุดเซนเซอร์วัดค่า pH ในกระชัง
เลี ยงปลา 

 5.1.7. ท าการติดตั ง ชุดระบบควบคุมการตรวจ 
จับและแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์ 
         5.1.8. การหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับค่า 
pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการ
เลี ยงปลาทับทิม 

5.1.9. ท าการทดสอบและประเมินการหา
ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือน
น  า เสี ย ผ่ า น โท รศั พ ท์ อั ต โน มั ติ  โด ย ผู้ เ ช่ี ย วช าญ 
จ านวน 5 ท่าน 

5.1.10. ศึกษาความพึงพอใจการใช้งานของ
ประชากร ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร เลี ยงปลาทับทิม 
จังหวัดปราจีนบุรี 

5.2 ประชากรละกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
5.2.1 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย

ครั งนี คือ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร เลี ยงปลาทับทิม 
จังหวัดปราจีนบรุี  

       5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample Group) ที่ใช้ใน 
การวิจัยครั งนี  คือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร เลี ยงปลาทับทิม 
อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 20 ท่าน 

5.2.3 การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) การวิจัย
ครั งนี  จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sample) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการ
ตัดสินใจของผู้วิจัยเองลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง 

5.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 5.3.1 เครื่องเครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและ

แจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมตัิการเลี ยงปลาทับทิม 
        5.3.2 ลักษณ ะเครื่องมื อที่ ใช้ ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั งนี 
เป็นแบบประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่อง
ตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์
อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิมในแต่ละด้าน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจการใช้งานของเครื่องตรวจจับ 
ค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ
การเลี ยงปลาทับทิม ด้านโครงสร้าง ด้านคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการใช้งานและด้านความปลอดภัย เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามหลักของ 
Likert 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด 

5.4 ขั นตอนการสร้างเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือ
ที่ ใ ช้ ในการวิจั ยครั งนี ได้ ส ร้ างแบบประ เมิ น  ซึ่ งได้
ด าเนินการตาม ขั นตอนดังนี  

  5.4.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่ เกี่ยวข้อง
รวมทั งหลักการและวิธีการสร้าง แบบประเมิน 
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5.4.2  ศึกษาข้อมูลจากหนั งสือ  เอกสาร 
บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างหัวข้อการประเมิน 
               5.4.3 ก าหนดประเด็นและขอบเขตของแบบ
ประเมินให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แนวคิดและ
ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย 

  5.4.4 ด าเนินการสร้างแบบประเมิน 
        5.4.5 น าแบบประเมินที่สร้างขึ นนั น เสนอกับ

ผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจ และเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน าไป
ปรับปรุงในส่วนท่ียังไม่สมบูรณ์ 
              5.4.6  ท า ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ บ บ ป ร ะ เมิ น 
ให้สมบูรณ์ตามที่ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะ 

 5.4.7 น าแบบประเมินที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อย แล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรง 

  5.4.8  ป รับ ป รุ งแบ บป ระ เมิ น  น า เสน อ
ผู้เช่ียวชาญ เพื่อท าการตรวจสอบอีกครั งแล้วน ามาแก้ไข
ให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

5.4.9 น าแบบประเมินที่ผ่านการปรับปรุง
แก้ ไขตามที่ ผู้ เ ช่ียวชาญ เสนอแนะแล้ว  ทดลองใช้ 
(Try-out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
ที่จะศึกษาจ านวน 20 ท่าน 

5.4.10 น าแบบประเมินที่วิเคราะห์ จ าแนก
แล้ ว  มาวิ เค ราะห์ หาค่ าความ เช่ือมั่ น  (Reliability) 
โด ย ก า ร ห า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ อั ล ฟ่ า  ข อ ง ค ร อ น บั ด 
(Cronbach’s alpha coefficient) 

5.5  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
              ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินที่สร้างขึ น ส าหรับ
การศึกษาวิจัยไปท าการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง 
(Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี         

5.5.1 การหาค่าความเที่ยงตรง โดยน าแบบ
ประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ นไปตรวจสอบความเที่ยงตรง 
ตามเนื อหาจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน หลังจากนั น
น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)   
         ทั งนี ผู้วิจัยเลือกหัวข้อการประเมินที่มีค่า IOC 
มากกว่า 0.5 มาใช้เป็นหัวข้อประเมินจากผู้เช่ียวชาญทั ง 
5 ท่าน ซึ่งได้ตรวจสอบแบบประเมินแล้วเห็นว่าแบบ
ประเมินทุกข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ นมีความเที่ยงตรงของเนื อหา 
ครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยน าแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเพื่อหาค่า Validity โดยใช้ IOC ซึ่งจะต้องไม่ต่ า
ก ว่ า  0.5 ใน แ ต่ ล ะข้ อ  ผู้ วิ จั ย ได้ น าแ บ บ ป ระ เมิ น 

ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผล
การวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของค าถามมีค่า
เท่ากับ 0.9 ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 

5.5 .2 การหาความ เช่ือมั่ น  (Relliability) 
โด ย ผู้ วิ จั ย น าแ บ บ ป ระ เมิ น ไป ท ด ส อบ  (Pretest) 
กลุ่มตัวอย่างทีที่จะศึกษาจ านวน  5 คน โดยการน าไป
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นเป็นรายข้อ (Item Analysis) 
หาค่ าความ เช่ือมั่ น รวม โดยใช้วิ ธีของ  (Cronbach) 
1984’p.161 อ้ างถึ งใน  กัลยา วาณิ ชย์บัญชา , 2548 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อค าถามโดยใช้เกณฑ์ยอมรับ
ที่ค่ามากกว่า 0.50 เพื่อแสดงว่าแบบประเมินนี มีความ
เ ช่ื อ มั่ น เพี ย งพ อ  โด ย ใ ช้  Program SPSS ใน ก า ร
ค านวณหาค่า ซึ่งผลการทดสอบได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบประเมินทั งฉบับเท่ากับ 0.8486 ซึ่งโดยรวมและราย
ข้อมีมากกว่า 0.5 ขึ นไป แสดงว่าแบบประเมินมีความ
เช่ือมั่นในระดับที่ยอมรับได้ จึงน าไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การรวบรวมข้อมูลได้ 

 5.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
     5.6 .1 การทดลองและหาประสิทธิภ าพ

เครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่าน
โทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม ดังนี  

    5.6.1.1 ท าการทดสอบการตรวจจับค่า
pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติโดย
การวัดค่า pH ในน  าเน่าเสียเมื่อเปรียบเทียบเวลาในการ
แจ้งเตือนส่งไปยังโทรศัพท์ 

5.6.1.2. ท าการทดสอบการตรวจสอบ
คุณภาพน  าในกระชังเลี ยงปลาทับทิมริมแม่น  าปราจีนบุรี 
โดยการวัดค่า pH ในน  าเมื่อเปรียบการแจ้งเตือนของ
เครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่าน
โทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม 

       5.6.2 ก า ร ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องตรวจจับค่าน  าpHและ
แจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลา
ทับทิม ในการประเมินผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า
ตามขั นตอน ดังนี  

         5.6.2.1 การก าหนดผู้ประเมิน ในการวิจัย
ครั งนี ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ประเมินในการวิจัยในครั งนี เป็น
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน และประกอบอาชีพเกษตรกร 
เลี ยงปลาทับทิม จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 5 ท่าน  

         5.6.2.2 เครื่ องมือที่ ใช้ ในงานวิจัย  คื อ 
แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานของ

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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เครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่าน
โทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม 

 5.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 5.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่อง

ตรวจจับค่าน  าpHและแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์
อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม ให้ลักษณะแบบประเมินเป็น
แบ บ ม าตรฐาน  ส่ วน ป ระม าณ ค่ า  (Rating Scale) 
วิเคราะห์โดยใช้ค่ าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) [9]     

6. ผลการวิจัย
การสร้างและพัฒนาผลการวิจัยหาประสิทธิภาพของ

เครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่าน
โทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม สามารถตรวจจับค่า 
pH และแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์ เมื่อคุณภาพของน  า
เป็นพิษต่อปลา ระยะเวลาในการส่งข้อมูล SMS แจ้งเตือน
ผ่านโทรศัพท์ใช้เวลา 1 วินาที และหลอดทาวเวอร์ไลท์
ท างานเพื่อแสดงการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ และ ระบบ
เติมอากาศในน  าท างานโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่คุณภาพ
ของน  าที่เหมาะสมต่อการเลี ยงปลาจะไม่มีการแจ้งเตือน 
SMS ผ่านโทรศัพท์และหลอดทาวเวอร์ไลท์เพื่อแสดงการ
แจ้งเตือนจะไม่ท างาน และ ระบบเติมอากาศในน  า 
จะไม่ท างาน SMS แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ใช้เวลา 1 วินาที 
และหลอดทาวเวอร์ไลท างานเพื่อแสดงการแจ้งเตือนโดย
อัตโนมัติ และ ระบบเติมอากาศในน  าท างานโดยอัตโนมัติ 
  6.1 น าเสนอผลการวิจัย 

กระบวนการสร้างและพัฒนาดังนี  
1. ออกแบบโครงสร้าง

ภาพที่ 1 ภาพออกแบบโครงสร้าง 

2. แบบวงจรการท างาน

ภาพที่ 2 ภาพออกแบบวงจรการท้างาน 

3. สร้างโครงสร้าง

ภาพที่ 3 สร้างโครงสร้างของเคร่ือง 

4. หน้าจอ LCD แสดงค่าต่างๆเช่น ค่า PH และการ
ท างานของปั๊มน  า 

ภาพที่ 4 หน้าจอ LCD แสดงค่า PH และการท้างาน
ของป๊ัมน้้า 

5. หน้าจอ LCD แสดงค่า ค่า PH ที่เซ็นเซอรต์รวจจับได้

 ภาพที่ 5 ภาพหน้าจอ LCD แสดงค่า ค่า PH 

ตารางที่ 1 แสดงผลพัฒนาการใช้งานเครื่องตรวจจับค่า 
pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการ
เลี ยงปลาทับทิม โดยการตรวจสอบคุณภาพน  าในกระชัง
เลี ยงปลาทับทิมริมแม่น  าปราจีนบุรีโดยการวัดค่า  pH 
ในน  าเมื่อเปรียบเทียบการแจ้งเตือนส่งไปผ่านโทรศัพท์ 
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 จากตารางที่  1 แสดงผลการพัฒ นาการใช้ งาน
เครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่าน
โทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม โดยการตรวจสอบ
คุณภาพน  าในกระชังเลี ยงปลาทับทิมริมแม่น  าปราจีนบุรโีดย
การวัดค่าpHในน  าเมื่อเปรียบเทียบเวลาในการแจ้งเตือน
ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือโดยท าการทดลองจ านวน 5 ครั ง 
โดยตรวจจับค่าน  าในกระชังเลี ยงปลาทับทิมตามล าดับ 
ได้ ดั ง นี  7.1 pH, 6.9pH, 7.5pH, 7.8 pH ป ร า ก ฏ ว่ า
คุณภาพของน  าเหมาะสมต่อการเลี ยงปลา และครั งที่ 5 ค่า 
pH มีค่า 11pH ปรากฎว่าคุณภาพของน  าเป็นพิษต่อปลา 
สังเกตเห็นได้ ว่าการแจ้ งเตือนในการส่ งข้อมู ล  SMS 
แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ใช้วเลาในการส่งข้อมูลแจ้งเตือน
ภายใน 1 วินาที และจะแจ้งเตือนเฉพาะในน  าที่มีคุณภาพ
เป็นพิษต่อปลาเท่านั่น และ คุณภาพของน  าที่เหมาะสมต่อ
การเลี ยงปลาจะไม่มีการแจ้งเตือน SMS ผ่านโทรศัพท์[3] 
[4] [5] 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผล
การประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องตรวจจับค่า pH ใน
น  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยง
ปลาทับทิมโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

 จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผล
การประเมินการใช้งานของเครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้ง
เตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม จากผล 

การประเมินโดยผู้ เช่ี ยวชาญจ านวน 5 ท่ าน แสดงเห็นว่ า
เครื่ องตรวจจั บค่ า pH ในน  าและแจ้ งเตื อนน  าเสี ยผ่ าน 
โทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม มีค่าเฉลี่ยรวมด้าน
โครงสร้ าง ( =4.56, =0.57 ) อยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  
มี ค่ าเฉลี่ ยรวมด้ านการท างาน  (  =4.50, =0.65 ) 
อยู่ในระดับมากที่สุด และ มีค่าเฉลี่ยรวมด้านความปลอดภัย 
( =4.60 , =0.21 ) อยู่ในระดับมาก 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผล
การประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องตรวจจับค่า pH ใน
น  าและแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยง
ปลาทับทิม ของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการประเมินความพึง
พอใจจ านวน 20 ท่าน 

จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผล
การประเมินการใช้งานของเครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้ง
เตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม จากผล
การประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างที่ท าการประเมินความพึงพอใจ แสดง
เห็นว่าเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ 
มีความสะดวกรวดเร็ว ( =4.85, =0.13 ) อยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด  ความเหมาะสมของการใช้งาน ( =4.70, =0.21 )  
อยู่ในระดับมากที่สุด และการซ่อมบ ารุงชิ นงาน ตามล าดับ 
( =4.60, =0.24 ) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
ด้านการใช้งาน  ( =4.67, =0.68 ) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
7.1 เครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสีย

ผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม สามารถ
ตรวจวัดค่า pH ในน  าเสียได้  ท าให้ระบบเติมอากาศ 
ในกระชังเลี ยงปลาท างานโดยอัตโนมัติและแจ้งเตือน SMS 
โดยอัตโนมัติให้กับเกษตรทราบเพื่อแก้ปัญหาน  าเน่าเสียได้ 

       7.2 เครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสีย
ผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม สามารถพัฒนา
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ระบบการควบคุมการท างานผ่ านโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 
และมีระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพการ
ท างาน อยู่ในระดับ ดีมาก มีความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
อยู่ในระดับ ดีมาก และสามารถแก้ปัญหาน  าเน่าเสียในการ
เลี ยงปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       7.3 เครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  า
เสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม ควรพัฒนา
ต่อไปสามารถน าไปใช้กับการเลี ยงกุ้งได้ด้วย 

8. อภิปรายผลการวิจัย
การสร้างและพัฒ นาผลการวิจั ยหาประสิทธิภาพ 
ของ เครื่องตรวจจับค่า pH ในน  าและแจ้งเตือนน  าเสียผา่น
โทรศัพท์อัตโนมัติการเลี ยงปลาทับทิม สามารถตรวจจับค่า 
pH และแจ้งเตือนน  าเสียผ่านโทรศัพท์ เมื่อคุณภาพของน  า
เป็นพิษต่อปลา ระยะเวลาในการส่งข้อมูล SMS แจ้งเตือน
ผ่านโทรศัพท์ใช้เวลา 1 วินาที และหลอดทาวเวอร์ไล
ท างานเพื่ อแสดงการแจ้ งเตือนโดยอัตโนมัติ  และ 
ระบบเติมอากาศในน  าท างานโดยอัตโนมัติ  ในกรณี 
ที่คุณภาพของน  าที่เหมาะสมต่อการเลี ยงปลาจะไม่มีการ
แจ้งเตือน SMS ผ่านโทรศัพท์และหลอดทาวเวอร์ไล 
เพื่อแสดงการแจ้งเตือนจะไม่ท างาน และ ระบบเติม
อากาศในน  าจะไม่ท างาน SMS แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ 
ใช้เวลา 1 วินาที และหลอดทาวเวอร์ไลท างานเพื่อแสดง
การแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ และ ระบบเติมอากาศในน  า
ท างานโดยอัตโนมัติ  
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เครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม V2 
Knee Osteoarthritis Machine V2 
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บทคัดย่อ 
 การวิ จั ยพั ฒ น าเครื่ อ งกายภ าพข้ อ เข่ า เสื่ อมนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม 
Version 2 และหาประสิทธิภาพเครื่องกายภาพข้อเข่า
เสื่อม แนวคิดจากในปัจจุบัน ประเทศไทยมีคนประสบ
ปัญหาภาวะข้อเสื่อม ส่วนใหญ่พบได้ในผู้สูงอายุ  ไม่
สามารถเดินข้ึนลงบันไดได้ ขึ้นลงรถล าบาก ไม่สามารถท า
กิจวัตรประจ าวันได้คล่องแคล่ว รวมถึงบุคคลที่ได้รับ
อุบัติเหตุทั่วไปและการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ เป็นหนึ่งในโรค
ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบมาก การเข้ารับการ
รักษาจ าเป็นต้องมีการกายภาพเพื่อบ าบัดข้อเข่าให้มี
อาการดีขึ้น โดยทั่วไปใช้เครื่องบ าบัดหัวเข่าที่มีราคาสูง
และขาดแคลน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ป่วย
ข้อเข่าเสื่อม จ านวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
เครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อมและแบบประเมินประสิทธิภาพ
เครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม ผลการวิจัย พบว่า เครื่อง
กายภาพข้อเข่าเสื่อม V2 สามารถท างานได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการสร้างและผลการ
วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้าน
ซอฟแวร์ ความพึงพอใจท่ีมีมากท่ีสุดคือ ด้านความซับซ้อน
ในการติดตั้ง  มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับ มากที่สุด 
 ( = 4.8, S.D = 0.45) เนื่องจากเครื่องมีการใช้งานที่ง่าย
และสะดวก  ด้านฮาร์ดแวร์ความพึงพอใจที่มีมากที่สุดคือ 
ด้านความมั่นคงแข็งแรง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับ มาก 
( = 4.80, S.D = 0.45)  ด้านความคุ้มค่ากับราคาต้นทุน
การผลิต มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (  = 4.60, 
S.D = 0.55)   โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
(  = 4.44 , S.D = 0.20) 2 . ผลการวิ เคราะห์แบบ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.70, S.D = 0.47)  ด้านความ
มั่นคงแข็งแรงของเครื่อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุด ( = 4.80, S.D = 0.41)  ด้านความปลอดภัยใน
การใช้งาน มี ความพึ งพอใจอยู่ ในระดับ  มากที่ สุ ด 
(  = 4.80, SD = 0.41)  โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มาก ( = 4.36, S.D = 0.34 ) สามารถน าเครื่อง
กายภาพข้อเข่าเสื่อม V2 ไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
และมีคุณภาพจริง   ดังนั้น การออกแบบ และด าเนินการ
สร้างเครื่องบ าบัดหัวเข่า V2 ใช้วัสดุ และอุปกรณ์ ที่มีราคา
ถูก น้ าหนักเบา ทนทาน สามารถหาซื้อได้ตามร้านขาย
อุปกรณ์ทั่ วไป  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ เข้ารับการท า
กายภาพข้อเข่ากับมาใช้งานได้ดียิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ  : เค รื่ อ งก ายภ าพ ข้ อ เข่ า เสื่ อ ม , ผู้ ป่ วย
กายภาพบ าบัด, โรคข้อเข่าเสื่อม 

Abstract 
  Nowadays Thailand has many people 
suffering from osteoarthritis problems. It is 
mostly found in the elderly who unable to walk 
up and down stairs, moreover difficult to get in 
and out of the car. They are inability to perform 
daily activities fluently including people who 
have been in general accidents and played 
various sports that is one of the diseases the 
bone system. The admission required physical 
therapy to improve the condition of the knee 
joint. Generally, using knee therapy machines 
are expensive and lacking.       
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       Research results of V2 osteoarthritis 
physical machine 

1. The results of the analysis the
satisfaction of software experts; the most 
satisfaction was the complexity of installation 
satisfaction at the highest level (x ̄ = 4.8, S.D = 
0.45) because the machine is easy to use and 
convenient. For the hardware, the greatest 
satisfaction was in terms of stability, they were 
satisfied at a high level (x ̄ = 4.80, S.D = 0.45) in 
terms of cost effectiveness. Their satisfaction 
was at a high level (x ̄ = 4.60, S.D = 0.55). The 
overall satisfaction level was at a high level (x ̄ = 
4.44, S.D = 0.20). 

2. The results of the analysis the
satisfaction of the samples; they were satisfied 
at the highest level (x ̄= 4.70, S.D = 0.47) on the 
stability of the machine. They were satisfied at 
the highest level (x ̄ = 4.80, S.D = 0.41) in terms 
of safety in use. Their satisfaction was at the 
highest level (x̄ = 4.80, SD = 0.41). Overall, they 
were satisfied at a high level (x ̄ = 4.36,  
SD = 0.34). safe and real quality. 

1. บทน า
 ค ว า ม เป็ น ม า แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ งปั ญ ห า 
เครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม V2 (Knee Osteoarthritis 
Machine V2)  เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีคน
ประสบกับปัญหาภาวะข้อเสือ่ม ส่วนใหญ่พบได้ในผู้สูงอายุ
ไม่สามารถเดินขึ้นลงบันไดได้ ขึ้นลงรถล าบาก การยกขา
สวมใส่กางเกงล าบาก ไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวัน 
ได้คล่องแคล่วตามเดิมและเป็นหนึ่งในโรคทางระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อเป็นภาวะที่มีความเสื่อมของข้อ 
ซึ่งพบได้ในข้อต่อที่รับน้ าหนักตัว เช่น ข้อเข่าข้อสะโพก
กระดูกสันหลังระดับเอวส่วนล่าง กระดูกสันหลังระดับคอ
และข้อไหล่ เกิดจากการใช้งานข้อเข่าอย่างหนักและ
ต่อเนื่อง จนท าให้กระดูกอ่อนข้อเข่าเสื่อม หรือ แตกกร่อน 
ในประเทศไทยพบว่าข้อเข่าเป็นข้อต่อที่มีผู้ป่วยด้วยภาวะ
ข้อเสื่อมเป็นจ านวนมาก จัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของภาวะ
ข้อเสื่อมทั้งหมด  สาเหตุเกิดจากข้อเข่าเป็นข้อที่ใหญ่ที่สุด
ในร่างกายที่ใช้รับน้ าหนักและเนื่องด้วยจากวัฒนธรรม 

ของไทยที่มีการนั่งคุกเข่านั่งพับเพียบ หรือนั่งยองหาก
ปล่อยไว้นาน เกิดภาวะแทรกซ้อน   ก็เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด
การเสื่อมของข้อได้มากขึ้น ข้อเข่าเป็นข้อต่อประเภท 
modified hinge joint ประกอบด้ วยปลายล่ างของ
กระดูก Femur ปลายบนของกระดูก Tibia และกระดูก 
Patella โดยประกอบเป็น 3 ข้อต่อ คือ Patellofemoral 
Tibiofemoral และ superior Tibiofibular ผู้ ป่ วยที่ มี
ภาวะข้อเข่าเสื่อมมีอาการส าคัญ ได้แก่ อาการปวดติดแข็ง
ของข้อการจ ากัดการเคลื่อนไหว และความสามารถในการ
ใ ช้ ง าน  (Functional disability) ข อ งข้ อ เข่ า ล ด ล ง 
การมาพบแพทย์เพื่อประเมินอาการจึงเป็นสิ่งจ าเป็นมาก
ที่สุดในการวินิจฉัยโรคและความรุนแรง ในกรณี ผู้สูงอายุ
ที่มีอาการข้อเสื่อมไม่มาก แพทย์จะแนะน าให้ลดการใช้
งานข้อ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อข้อ ร่วมกับการ
ประคบอุ่นหรือสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดและบวม
ได้  ผู้ป่วยเหล่านี้ เมื่อได้รับการรักษา ทางยา การท า
กายภาพบ าบัดออกกาลังข้อเข่าลดน าหนักตัวหรือ 
การรักษาทางเลือกอื่น  แล้วไม่สามารถบรรเทาอาการ
ปวด และความพิการที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตที่แย่ลงผู้ป่วยจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้ารับการ
ผ่ าตั ด เปลี่ ยนข้อ เข่ า เที ยม  ผู้ จั ดท าจึ งได้ ออกแบบ 
และด าเนินการสร้างเครื่องกายภาพบ าบัดข้อเข่าเสื่อม 
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดข้อเข่าให้มีสภาพปกติ
มากที่สุดและบ าบัดข้อเข่าของผู้ป่วยเพื่อให้ข้อเข่ากับมา 
ใช้งานได้ดีขึ้น 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1.2.1 เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพเครื่องกายภาพ

ข้อเข่าเสื่อม V2 
 1.2.2 เพื่อทดแทนการน าเข้าเครื่องจากต่างประเทศท่ี
มีราคาสูง ถึง 200,000-300,000 บาท 

3. ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 มีราคาต่ า 
1.3.2 มีน้ าหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก 
1.3.3 ใช้ชุดควบคุมการท างานแบบรีโมท

คอนโทรล 
 1.3.4 สามารถปรับระดบัองศาไดม้ากกว่า 3 

ระดับเช่น 10, 20, 30  องศา 
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4. นิยามศัพท์เฉพาะ
4.1 โรคข้อเข่าเสื่อม หมายถึง เกิดจากการที่กระดูก

อ่อนซึ่งท าหน้าที่ปกป้องและดูดซับแรง กระแทกภายใน 
ข้อเข่ามีการสึกหลอและเสื่อมสภาพลง หากกระดูกอ่อนนี้
เสียหายเป็นพื้นที่กว้าง กระดูกในข้อเข่าจะเสียดสีกันเอง 
ท าให้เกิดการอักเสบและมีอาการปวด  
 4.2 กล่องคอนโทรล หมายถึง กล่องที่ใช้ส าหรับเป็น
ตัวสั่งการหรือควบคุมสิ่งประดิษฐ์  
 4.3 นวัตกรรม หมายถึง ช้ินงานที่สร้างขึ้นมาเพื่อ
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน 

5 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1.5 ประชาชน และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ใช้
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (possive sample) ได้แก่  

1.5.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจยั จ านวน 2 คน  
1.5.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ จ านวน 3 คน  
1.5.3 กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองเครื่องกายภาพบ าบัด 

จ านวน 20 คน 

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.6.1 ไดเ้ครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม V2  1 เครื่อง 

 1.6.2 สามารถใช้กับผู้ป่วยที่มีปญัหาเกี่ยวกับข้อเข่า
หลังกานผ่าตัด 

1.6.3 เพื่อพัฒนาเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อมใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. วิธีการด าเนินการวิจัย
ในขั้นตอนการด าเนินงานประดิษฐ์ เครื่องกายภาพข้อ

เข่าเสื่อม V2 ได้ด าเนินการทั้งในส่วนโครงสร้างของตัว
ช้ินงาน และในส่วนชุดการควบคุม พร้อมทั้งสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจจากผู้ เช่ียวชาญ เพื่อใช้ในการ
ออกแบบ และสร้างตัวช้ินงานมี วิธีด าเนินการนี้ 

1. ศึกษาข้อมูล
ในขั้นตอนการศึกษาข้อมูล ได้ศึกษารายละเอียด

ต่าง ๆ ที่สามารถน ามาสร้างในส่วนโครงสร้าง และส่วน
ของชุดควบคุมของเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม และ ยัง
น าเอาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับส่ง ข้อมูลมาประยุกต์ใช้
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม  
ในวิจัยนี้ได้ศึกษาหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
ต่าง ๆ ที่สามารถศึกษาจากทฤษฎีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ

การจัดท าวิจัยทั้งโครงสร้างและชุดควบคุมของเครื่อง
กายภาพข้อเข่าเสื่อม 

2. วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์
1.สแตนเลส  2.Stepping Motor  3.บอลสกรู  

4.หัวแร้ง  5.ท่อ PVC  6.สายไฟ  7.สว่านไฟฟ้า  8.ตู้เช่ือม
อาร์ก้อน  9.เกลียวล็อกสายไฟ  10.สายไฟสปริงม้วน  
11.บอร์ด Arduino UNO R3  12.Micro Step Driver

3. การด าเนินการออกแบบโครงสร้าง และ สร้าง
วงจรควบคุมเครื่องกายภาพข้อเขา่เสื่อม

 ภาพที่ 1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 เริ่มออกแบบโครงสร้างของเครื่องกายภาพข้อเข่าเสือ่ม 
V2 โดยเขียนแบบด้วยโปรแกรม Sketch up ออกแบบที่มี
ความสามารถในการเปลี่ยนภาพวาดโครงร่างให้กลายเป็น
ภาพงานจ าลอง 3 มิติ เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก ท าให้มีการ
ประมวลผลออกมาอย่างรวดเร็ว โดยมีส่วนประกอบดังน้ี 

หมายเลข 1 คือ โครงสร้างสแตนเลสขนาด 1 นิ้ว 
หมายเลข 2 คือ แท่นวางขา 
หมายเลข 3 คือ บอลสกูลและสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 
หมายเลข 4 คือ สวิทซ์ เปิด – ปิด 
หมายเลข 5 คือ ฝากล่องควบคุม 

ภาพที่ 2. ออกแบบโครงสร้างเคร่ืองกายภาพข้อเข่าเสื่อม V2 
3 

1 

2 
4 

5 

1 

2 

4 

3 

705



 จากภาพที่ 3.  เป็นการออกแบบโครงสร้างของเครื่อง
กายภาพข้อเข่าเสื่อม V2 โดยใช้สแตนเลสขนาด 1 นิ้ว 
เพื่อให้ฐานโครงสร้างมีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้
งาน โดยเขียนแบบด้วยโปรแกรม Sketch up ภาพวาด
โครงร่างให้กลายเป็นภาพงานจ าลอง 3 มิติ  โดยมีความ
สูง 16.3 ซม. ความยาว 84.6 ซม. และความกว้าง 32.3 
ซม. น าสู่ช้ินงานจริงท าการยึดส่วนต่างๆ โดยขันน็อตยึด   
บอลสกรูให้ติดกับโครงสแตนเลสน ากลอ่งและมาต่อเข้ากบั 
สเต็ปปิ้งมอเตอร์  โดยใช้น๊อตขนาด 10 - 12 mm.   
ในโครงสร้างเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม V2  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพที่ 3. สร้างโครงเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม V2 

 จากภาพ 4. น าอุปกรณต์่างๆ มาประกอบลงในฝาก
ล่องควบคุมและต่อสายวงจร บล็อกไดอะแกรมการท างาน
ในส่วนของชุดควบคุมเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม 

1. Arduino UNO R3
2. Micro Step driver
3. สวิทซ์ช่ิงเพาเวอร์ซัพพลาย (Switch Power Supply)
4. สวิทซ์ เปิด-ปิด (Switch)
5. ฟิวส์ (Fuse)
6. ลิมิตสวิทซ์ (Limit switch)
7. โมดูลแปลงไฟเรกูเลเตอร์ (DC to DC Step Down

Converter) 

ภาพที่ 4. อุปกรณ์ประกอบลงในกล่องควบคุม 

หลักการท างานของวงจรรีโมทควบคุม 
1. เมื่อแรงดันไฟ DC 5 V เข้าบอรด์ Arduino UNO

R3 หน้าจอ Character LCD 16x2 จะเริ่มท างานแล้ว
แสดงผลการท างานของเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม  

2. เมื่อกดสวิทซ์เพิ่มองศา 1 ครั้ง เครื่องกายภาพข้อ
เข่าเสื่อม ท างาน 10 องศา 

3. เมื่อกดสวิทซล์ดองศา 1 ครั้ง เครื่องกายภาพข้อเข่า
เสื่อม ท างาน 10 องศา 

4. เมื่อกดสวิทซ์เริ่มท างาน 1 ครั้ง จะท าให้สเต็ปปิ้ง
มอเตอร์ของเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม  ที่ท างาน 1 รอบ
ไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิม เมื่อสเตป็ปิ้งมอเตอร์หยดุท างาน
แล้วกดสวิทซเ์ริ่มท างานต่อได้

ภาพที่ 5. บล็อกไดอะแกรมการท างานวงจรรีโมทควบคุม 

ภาพที่ 6. การต่อประกอบวงจรรโีมทควบคุม 
 เมื่อประกอบวงจรอเิล็กทรอนิกส์เสร็จ แล้วท าการ
เขียนโค้ดโดยใช้โปรแกรม Arduino UNO R3 แล้วป้อน
ข้อมูลลงบอรด์ Arduino UNO R3 1 

2 

4 

5 

3 

6 

7
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ภาพที่ 7. เขียนโค้ดโดยใช้โปรแกรม Arduino 

8. ผลการวิจัย
จาก ก ารด า เนิ น ก ารต าม วั ต ถุ ป ระ ส งค์ ผู้ วิ จั ย

ได้ด าเนินการสรุปผลการท างานของเครื่องกายภาพข้อเข่า
เสื่อม V2 และแบบประเมินคุณภาพความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ รวมถึงแบบ ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน พนักงานด้านการแพทย์ ว่ามีความสอดคล้อง
กันหรือไม่ โดยแบ่งเป็นผลการศึกษาดังน้ี  

1. ผลการทดสอบการท างานของเครื่องกายภาพ
ข้อเข่าเสื่อม V2 

   1.1 ทดสอบการหมุนของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ตามองศา 
   1.2 ทดสอบสวิตช์ 
   1.3 ทดสอบการปรับระดับองศา  
2. ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคุณภาพของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
3. ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของ

ที่ทดลอง และได้เห็นเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม V2 

ตารางที่ 1. การทดสอบการหมุนของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 
ตามมุมองศา  

 จากตารางที่ 1. จากการทดสอบหาประสิทธิภาพของ
การหมุนของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ตาม มุมองศาที่ก าหนด
พบว่า สเต็ปปิ้งมอเตอร์สามารถท าการหมุนได้ดีเป็นปกติ

ทุ กมุ มองศา โดยท าการทดสอบขณ ะมี โหลดและ 
ไม่มีโหลด อย่างละ 10 ครั้ง 

ภาพที่ 8. ทดสอบเคร่ืองกายภาพข้อเข่าเสื่อม V2 

ตารางที่ 2. การทดสอบการใช้งานของสวิตช์ชุดรีโมท 
 คอลโทรล 

 จากตารางที่ 3. ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึง
พอใจโดยผู้เชี่ยวชาญ   การประเมินหาคุณภาพของเครื่อง
กายภาพข้อเข่าเสื่อม V2  ที่สร้างขึ้นนี้  ได้ใช้ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน   โดยเป็นแพทย์โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพ
บ้านเปือยน้ า 1 คน แพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านมะค่า 1 คน นักกายภาพบ าบัดจากโรงพยาบาล
มหาสารคาม 1 คน รวม 3 คน  และเป็นอาจารย์ผู้สอน
ระดับปริญญาตรี 2 คน  ผลการประเมินและค่าคะแนน
เฉลี่ยจากการประเมินแสดงผลดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 จากตารางที่ 4. ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึง
พอใจกลุ่มตัวอย่าง ตอนท่ี 1 ข้อมูพ้ืนฐาน สถานภาพทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่างเป็นข้อมูลพื้นฐาน สถานภาพทั่วไป 
ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนท่ังหมด 20 คน โดยแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ป่วย 10 คน และกลุ่มผู้ทดลองใช้ 10 คน 

ตารางที่ 4. ผลการประเมินความพึงพอใจ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

9. สรุปผลการวจิัย
9.1 วิ เค ราะห์ แบบประ เมิ นความพึ งพอใจโดย

ผู้เชี่ยวชาญ   การประเมินหาคุณภาพของเครื่องกายภาพ
ข้อเข่าเสื่อม V2  ที่สร้างขึ้นนี้  ได้ใช้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 
คน พบว่า ด้านซอฟแวร์ ตามล าดับพบว่า  ด้านความ
ตอบสนองของเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม V2 มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก (x̄ = 4.0, SD = 0.71)   ด้านความ
ซับซ้อนในการติดตั้ง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 

(x̄ = 4.8 , S.D = 0.45)   ด้านฮาร์ดแวร์  ตามล าดับ 
พบว่า ด้านรูปลักษณ์การออกแบบ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ  มาก (x̄ = 4.20 , S.D = 0.45)   ด้ าน ช้ินงาน
สามารถใช้งานได้จริง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
(x̄ = 4.0, S.D = 0.71)   ด้านความมั่นคงแข็งแรง มีความ
พึ งพอใจอยู่ ในระดับ  มาก ( x̄ = 4.80 , S.D = 0.45) 
ด้านความคุ้มค่ากับราคาต้นทุนการผลิต มีความพึงพอใจ
อยู่ ในระดับ มาก (x̄ = 4.60 , S.D = 0.55)   ด้านการ 
ใช้งานสะดวก/เหมาะสมกับการใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่
ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ( x̄ = 4 . 4 0 , S.D = 0 . 8 9 ) 
ด้านประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก (x̄ = 4.20 , S.D = 0.84)  ด้านมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับ 
มาก (x̄ = 4.40, S.D = 0.85)   ด้านความสะดวกในการ
ใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก ( x̄ = 4.20 , 
S.D = 0.55)   โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
(x̄ = 4.36 , S.D = 0.34 ) สามารถน าเครื่องกายภาพ 
ข้อเข่าเสื่อม V2 ไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 
 9.2 การวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวนทั่งหมด 20 คน  พบว่า  ด้านการท างาน
ตอบสนองต่อความต้องการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x̄ = 4.70, S.D = 0.47)   ด้านความสามารถ 
ในการกายภาพบ าบัดข้อเข่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มาก (x̄ = 4.25, SD = 0.44)   ด้านความมั่นคงแข็งแรง
ของเครื่อง มี ความพึ งพอใจอยู่ ในระดับ  มากที่ สุ ด 
(x̄ = 4.80, S.D = 0.41)   ด้านความปลอดภัยในการใช้
งาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (x̄ = 4.80, SD 
= 0.41)    ด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มาก (x̄ = 4.05, SD = 0.39)   ด้านความ
เหมาะสมกับการใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
( x̄ = 4.25, S.D =0.44)   ด้านประสิทธิภาพโดยรวม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (x̄ = 4.25, S.D = 0.44) 
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (x̄ = 4.44, S.D 
= 0.20) สามารถน าเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม V2 
ไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 

10. อภิปรายผลการวิจัย
  จากการทดสอบการท างานเครื่องกายภาพข้อเข่า
เสื่อม V2 จากการทดสอบเห็นได้ว่าการทดลองการท างาน
ในทุก ๆ ด้านนั้น เป็นไปได้ด้วยดี แต่จะมีข้อเสียในเรื่อง
ของการปรับระดับความเร็วนั้นไม่สามารถท างานได้  

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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 10.1 อภิปรายผลวิจัยจากแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เช่ียวชาญด้านซอฟแวร์ ความพึงพอใจที่มีมากที่สุด
คือ ด้านความซับซ้อนในการติดตั้ง มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.8, S.D = 0.45) เนื่องจากเครื่อง
กายภาพข้อเข่าเสื่อมไม่ซับซ้อนใช้งานง่าย ปุ่มกดสั่งงาน
ต่างๆชัดเจน  ด้านฮาร์ดแวร์ความพึงพอใจที่มีมากท่ีสุดคือ 
ด้านความมั่นคงแข็งแรง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มาก (x̄ = 4.80, S.D = 0.45) เพราะเครื่องกายภาพข้อ
เข่าเสื่อมมีโครงสร้างที่ใช้เป็นอลูมิเนียม ที่มีน้ าหนักเบา 
และแข็ งแรงทนทานสามารถ เคลื่ อนย้ ายสะดวก 
ด้านความคุ้มค่ากับราคาต้นทุนการผลิต มีความพึงพอใจ
อยู่ ในระดับ มาก (x̄ = 4.60, S.D = 0.55)  เมื่อเทียบ
ราคา และคุณภาพ ระหว่างเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อมท่ีมี
ในท้องตลาด จากเครื่องละ 200,000 - 300,000 แสน
บาท เหลือเพียงเครื่องละ 10,000 บาท  ผลความพึงพอใจ
โดยร่วม อยู่ ในระดับ มาก ( x̄ = 4.44 , S.D = 0.20) 
สามารถน าเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม V2 ไปใช้งานได้
อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพจริง 
 10.2 อภิปรายผลวิจัยจากแบบประเมินความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างจากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้านการท างานตอบสนองต่อความต้องการ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.70, S.D = 
0.47) เนื่องจากการท างานของอุปกรณ์ที่ออกแบบมีความ
เสถียรในการท างานดี  การออกแบบเขียนโปรแกรม 
เพื่อส่งค าสั่งไปให้เครื่องท างาน มีความเสถียรในการ
ท างานเป็นอย่างดี   ด้านความมั่นคงแข็งแรงของเครื่อง 
มีความพึ งพอใจอยู่ ในระดับ  มากที่ สุ ด  ( x̄ = 4.80 , 
S.D = 0.41) เพราะเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม V2  มี
โครงสร้างที่ใช้เป็นอลูมิเนียม ท่ีมีน้ าหนักเบา และ แข็งแรง
ทนทานสามารถเคลื่อนย้ายสะดวก  ด้านความปลอดภัย
ในการใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับ มากที่สุด 
(x̄ = 4.80, SD = 0.41) เครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม V2 
มีอุปกรณ์ป้องกัน มีฉนวน แยกส่วนที่อัตรายออกจากส่วน
ที่ยึดติดกับร่างกาย (บริเวณขา) และมีส่วนที่เป็นแผ่นรอง
ก้น รัดส่วนที่เป็นสะโพก และส่วนขาเข้าไว้ด้วยกันเพื่อ
ป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจ อาจท าให้เกิดอัตรายได้   
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (x̄ = 4.36, S.D 
= 0.34) สามารถน าเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม V2 ไปใช้
งานได้อย่างมีคุณภาพจริง 

11. ข้อเสนอแนะ
 ผู้ ที่ จ ะ ใช้ งาน เค รื่ อ งก ายภ าพ ข้ อ เข่ า เสื่ อ ม  V2 
ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการใช้งานของเครื่องให้เข้า
ใน และหาความรู้ เกี่ยวกับการกายภาพบ าบัดข้อเข่า 
โดยข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

1. การสร้ างเครื่ อ งกายภาพข้อ เข่ า เสื่ อม  V2 นี้ 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า 

2. ท าให้เครื่องสามารถปรับระดับสูง ต่ า ของตัวเครื่อง
เองได้ 

3. เพิ่มรีโหมดคอนโทรลแบบไร้สาย
4. เพิ่มระยะเวลาในการเก็บผลการทดลองให้มากกว่า

นี้ ร่วมถึงการเก็บผลกับกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ป่วย) ให้มีจ านวน
มาก และครอบครุม 

5. เพิ่มระบบเก็บข้อมูลของในการใช้เครื่องเป็นแบบ
อัตโนมัติ  เพื่อให้แพทย์น าไปเป็นข้อมูลในการรักษา 
และการใช้เครื่องในครั้งต่อไป 

12. เอกสารอ้างอิง
กฤษณะ เสาธง, ชุดวงจรควบคุมเครื่องกายภาพบ าบัดข้อ

เข่ า เสื่ อ ม  (Set the control physical grind 
Bam osteoarthritis), นครป ฐม  : ส านั ก งาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว  ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ , 2559 

นายเชษฐา เจริญสุข, การสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
ทดลองการควบคุ มลิ ฟต์ ด้ วยวงจรดิ จิ ตอล
อิเล็กทรอนิกส์, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพระจ้อมเกล้าธนบุรี, 
2546   

นายวาริท กอเสง, โครงการคัดกรอง และมอบเครื่องช่วย
พยุงเข่าในผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ต าบล
ดอนทราย ปี 60, จังหวัดปัตตานี  : ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 12 สงขลา , 
2560 

ล้วน สายยศ , อังคณา สายยศ. เทคนิคการวิจัยทาง
การศึกษา. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์, 2538  

บุญชม ศรีสะอาด , การวิจัยเบื้องต้น . พิมม์ครั้งที่  7. 
กรุงเทพฯ, 2545 : 10 

อ านาจ  ทองผาสุก และวิทยา ประยงค์พันธ์.  (ม.ป.ป). 
การควบคุมมอเตอร์ .  กรุ งเทพฯ  : สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
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การสร้างเครื่องตั้งเวลาเตือนและจ่ายยาแบบอัตโนมัติ 
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บทคัดย่อ 
         ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ดั ง นี้ 
1) เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องตั้งเวลาเตือนและจ่ายยา
แบบอัตโนมัติ  2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องตั้งเวลา
เตือนและจ่ายยา แบบอัตโนมัติ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้ ใช้ เครื่องตั้ งเวลาเตือนและจ่ายยาแบบ
อัตโนมัติ  กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง จากผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้อง
รับประทานยาเป็นประจ าในจังหวัดฉะเชิงเทรา เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยา
แบบอัตโนมัติ แบบบันทึกข้อมูลการรับประทานยา 
ของผู้ป่วย และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) การออกแบบและการสร้างเครื่อง
ตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติมีการตั้งเวลาเตอืน 
และจ่ายยาที่จัดไว้แบบอัตโนมัติให้ ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
รับประทานได้ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ 
ที่ ผู้ วิ จั ย ก าห น ด ไว้   2 ) ผ ล ก า รท ด ส อ บ ก า รห า
ประสิทธิภาพของเครื่องตั้งเวลาเตือน และการจ่ายยา
แบบอัตโนมัติ พบว่า จ านวนของผู้ป่วยในการรับประทาน
ยาตามเวลาที่ก าหนดมีจ านวนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
47.50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  3) ความพึงพอใจ
ผู้ใช้เครื่องตั้งเวลาเตือนและจ่ายยาแบบอัตโนมัติของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.58 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 

ค าส าคัญ  : ก ารรั บ ป ระท าน ยา , วงจรตั้ ง เวล า , 
การควบคุมแบบอัตโนมัติ, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Abstract 
 The purposes of this research were 1)  to 
design and build the alarm timer and automatic 
dispensing of medicines. 2)  to investigate the 
efficiency of the alarm timer and automatic 
dispensing of medicines. 3)  to explore the 
satisfaction of the alarm timer and automatic 
dispensing of medicines. Population and sample 
were 40 people by Purposive sampling from, 
patients or the elderly who require regular 
medication Chachoengsao province.The research 
instruments were a quality assessment and 
a satisfaction survey. The mean and standard 
deviation were used as the statistics in the 
research.  The results of this study were as 
follows; 1)  the design and development of the 
alarm timer and automatic dispensing of 
medicines can set an alarm timer and 
automatically dispenses medicines to the 
patient or the elderly to take at predetermined 
intervals.  2)  the results of the effectiveness of 
the alarm timer and automatic dispensing of 
medicines showed 47.50% increase in the 
number of patients taking their medication at 
the scheduled time. 3)  The overall of 
satisfaction found that it was the most level that 
4.58 with a mean and 0.45 of a standard 
deviation. 

Keywords : taking medicine, timer circuit, 
automatic control, microcontroller 
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1.  บทน า
โดยปกติการเจ็บป่วยของร่างกาย และปัญหาทางด้าน

สุขภาพเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติส าหรับมนุษย์ 
ทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนื่องจากร่างกายต้องมีการ
ทรุดโทรมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และต้องได้รับการ
รักษาสุขภาพโดยการพบแพทย์ เพื่อท าการวินิจฉัยเพื่อ
การรักษาโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีการจ่ายยาเพื่อรักษา
อาการของโรคที่เป็น โดยการรับประทานยานั้นมีหลักการ
ที่ส าคัญ คือ จะมีการก าหนดช่วงเวลาในการรับประทาน
ของแต่ละวัน คือ ก่อนอาหาร หลังอาหาร และก่อน 
เข้านอน โดยปกติผู้ป่วยควรจะมีการรับประทานยา 
ให้ถูกต้องตามเวลา [1] เพื่อให้การรักษาโรคนั้นเกิดผลดี  
         คณะผู้วิจัยได้พบว่าปัญหาของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ในกรณีการลืม หรือรับประทานยาไม่ถูกต้องตรงตามเวลา
ที่แพทย์ก าหนด ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อย ๆ ซึ่งท าให้
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคลดลง ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ช่วยในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยอื่น 
ๆ ที่ต้องมีการรับประทานยาเป็นประจ าทุกวัน คณะผู้วิจัย
จึงได้คิดค้น และสร้างเครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบ
อั ต โน มั ติ   เพื่ อ ช่ วย เตื อน ความจ า ให้ ผู้ ป่ วยทั่ ว ไป 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นผู้สูงอายุให้มี การรับประทาน
ยาอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่แพทย์สั่ง เพื่อรักษาอาการ
เจ็ บ ป่ วย จาก โรคต่ า ง ๆ  ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ 
ท าให้สุขภาพแข็งแรงได้ดีรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย  
      2.1  เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องตั้งเวลาเตือน และ 
การจ่ายยาแบบอัตโนมัต ิ     
      2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องตั้งเวลาเตือน 
และ จ่ายยาแบบอัตโนมัต ิ  
      2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครื่อง 
ตั้งเวลาเตือน และจา่ยยาแบบอตัโนมัต ิ  

3.  สมมติฐานการวิจัย 
3.1  เครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติ

เป็นการออกแบบท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การใช้งาน 
     3.2  เครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติ 
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.3  ผู้ใช้งานเครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบ
อัตโนมัติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการ

ในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่น ามาใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในการรักษาสุขภาพ 
โดยการสร้างเครื่องตั้งเวลาเตือนและจ่ายยาแบบอัตโนมัติ 
เพื่อการรับประทานยาอย่างถูกต้อง สามารถใช้กับยาชนิด
เม็ดขนาดไม่ เกิน 3 ลบ.ซม. และใช้งานกับผู้สูงอายุ 
ที่ไม่เป็นโรคความจ าเสื่อมที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเอง 
ได้หรือมีผู้ที่คอยดูแลอยู่เป็นประจ า  

5.  วิธีการด าเนินการวิจัย  

         5.1  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

เริ่มต้น

ศึกษาแนวคิด ท ษ ีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

สร้างเคร่ืองมือส าหรับใช้ในการวิจัย

ทดลองใช้และหา
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุง

น าเคร่ืองมือไปทดลองเก็บข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล

จบ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

              5.1.1 ศึ ก ษ าแ น วคิ ด  ท  ษ  ี  ง าน วิ จั ย 
ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องตั้งเวลาเตือน 
และจ่ายยาแบบอัตโนมัติ และรายละเอียดทางด้านเทคนิค
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นมาใช้ในการออกแบบ ตลอดจน ศึกษา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจากผลงาน
วิชาการอื่น ๆ  
              5.1.2  ด าเนินการออกแบบเครื่องตั้งเวลา
เตือน และ จ่ายยาแบบอัตโนมัติให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
              5.1.3  ด าเนินการสร้างเครื่องตั้งเวลาเตือน 
และจ่ายยาแบบอัตโนมัติตามแบบโครงสร้างที่ได้ท าการ 
คิ ด วิ เค ราะห์ ขึ้ น  โด ยศึ กษ าเกี่ ย วกั บ ระบบต่ าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง     

712



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

              5.1.4  ด าเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติ 
              5.1.5  น าเครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบ
อัตโนมัติที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 5.1.6  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

         5.2  ขั้นตอนการออกแบบสร้างและประกอบ
ช้ินงาน 
          จากการศึกษาท ษ ีที่ เกี่ยวข้องส าหรับสร้าง
เครื่องตั้งเวลาเตือนและจ่ายยาแบบอัตโนมัติ  สามารถ
วิ เค ร า ะ ห์ ห ลั ก ก า ร ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง ได้ ดั ง ต่ อ ไป นี้ 
1) ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2) วงจรควบคุมการท างาน 3)
การท าโครงสร้าง และ หลักการเรื่ องต่าง ๆ เพื่อมา
ประยุกต์สร้างโดยออกแบบการเขียนวงจรควบคุมด้วย
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ [2] โดยมีขั้นตอนในการสร้าง
ดังนี ้
              5.2.1  ก า ร อ อ ก แ บ บ ว ง จ ร เ ขี ย น
โปรแกรมควบคุมด้วยภาษาเบสิกซี และสร้างแผนภาพการ
ท างาน เพื่อจ าลองผลการท างานของวงจรควบคุมให้
ถูกต้องและสมบูรณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [3] 

ภาพที่ 1 การออกแบบวงจรแผนภาพการท างาน 

              5.2.2  ท าการสร้ างแผ่ นลายพิ มพ์ วงจร 
[4] ติดตั้งอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตและโปรแกรมข้อมูล
ลงไปในไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อทดสอบการท างาน
ของวงจร 

ภาพที่ 2 บอร์ดวงจรควบคุมการท างาน 

       5.2.3  ออกแบบร่างโครงสร้างและต าแหน่ง
การติดตั้งอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ  

40   .

40   .

20   .

10   .

10   .

10   .

10   .

ภาพที่ 3  แบบร่างเคร่ืองต้ังเวลาเตือนและจ่ายยาแบบ 
อัตโนมัติ 
               5.2.4  ท าการติดตั้งชุดควบคุมอุปกรณ์และ
ช้ินส่วนต่ าง ๆ ในการจ่ ายยาแบบอัติ โนมัติ เข้ ากับ
โครงสร้างหลักภายนอก 

ภาพที่ 4  การติดต้ังอุปกรณ์การจ่ายยาและกลอ่งควบคมุ 
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         5.3 การท างานของเคร่ืองต้ังเวลาเตือนและจ่าย
ยาแบบอัตโนมัติ  
            เสียบปลั๊กไฟเพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้า 220 VAC 
ให้กับ เครื่องตั้งเวลาเตือนและจ่ายยาแบบอัตโนมัติท าการ
ตั้งเวลาปกติ และท าการตั้งเวลาของการรับประทาน
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเวลาก่อนนอน 
โปรแกรมจะท าการจดจ าค่าและค านวณเวลาเตือนการ
รับประทานยาก่อนอาหารเป็นเวลา 30 นาที และเวลา
หลังอาหารจากเวลาที่ตั้ง 20 นาที และเวลารับประทาน
ยาก่อนนอนเป็นเวลา 20 นาที [5] โดยเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้
จะมีไฟสัญญาณติดสว่างที่ช้ันจ่ายยาแต่ละมื้อของการ
รับประทานอาหาร หรือเวลานอนพร้อมมีเสียงแสดงการ
เตือน และถาดจ่ายยาจะเลื่อนออกมาจนกว่าจะมีการกด
ปุ่มเลื่อนถาดจ่ายยาเพื่อเก็บ จึงท าให้เสียงเตือนหยุดและ
ไฟสัญญาณ ณ เวลานั้นดับลง โปรแกรมจะท าการนับเวลา
ในการท างานครั้งต่อไปของการรับประทานยาแต่ละครั้ง
ของเวลามื้ออาหารที่เหลือที่ตั้งไว้ตลอด 24 ช่ัวโมง ของทุกวัน 
       ล าดับขั้นตอนการตั้งเวลาใช้งานชุดควบคุมเครื่อง

ตั้งเวลาเตือนและจ่ายยาแบบอัตโนมัติ
 
 

 

 

ภาพที่ 5  แสดงขั้นตอนการต้ังเวลาใช้งานชุดควบคุม
เคร่ืองต้ังเวลาเตือนและจ่ายยาแบบอัตโนมัติ 

         ซึ่งการตั้งเวลาต่าง ๆ ในการท างานสามารถท าได้ที่
ชุดควบคุมการตั้งเวลาในการท างาน ดังภาพท่ี 6 

            
         

SET HR MIN SEC

      
       

          -   
         

           ภาพที่ 6  ชุดควบคุมการต้ังเวลาในการท างาน 

       5.3.1 วิธีการตั้งเวลาปจัจุบันการใช้งานโหมด
การท างานปกติ จอแสดงผลการท างานของเวลาเป็น 
ช่ัวโมง : นาที : วินาที 

ภาพที่ 7  การแสดงผลเวลาปัจจุบันในการท างาน 

5.3.1.1  การตั้งเวลาปัจจุบันกดสวิตช์ SET 
และ HR พร้อมกัน เข้าสู่โหมดการตั้งเวลาปัจจุบันหน้า
จอแสดงผล “SET TIME” และเข้าสู่หน้าต่างการตั้งเวลา
ปกติ จอมีการแสดงผล “TIME 00 : 00 : 00” <<<TIME 
OUT>>> ตามล าดับดังภาพที่ 7 

       ภาพที่ 7 การแสดงผลสู่หน้าต่างการต้ังเวลาปกติ 

เปิดสวิตช์ไฟจอแสดงเวลาท างาน 

การตั้งเวลาชุดควบคุม 

เร่ิมตน้

การตั้งเวลาปัจจบุัน การตั้งเวลารับประทานอาหาร 

อาหารกดปุ่ม SET และ HR พร้อมกนั
กัน

กดปุ่ม MIN และ SEC พร้อมกัน 

กดปุ่ม HR ตั้งเวลา ชั่วโมง กดปุ่ม HR ตั้งเวลา ชั่วโมง 

อาหาร
กดปุ่ม MIN ตั้งเวลา นาท ี กดปุ่ม MIN ตั้งเวลา นาท ี

อาหารกดปุ่ม SEC ตั้งเวลา วินาท ี กดปุ่ม SEC ตั้งเวลา วินาท ี

อาหาร
กดปุ่ม SET จบการตั้งเวลา 

สิ้นสุดการตั้งเวลา

กดปุ่ม SET ตั้งเวลามื้อ
อาหารต่อไป

กดปุ่ม SEC จบการตั้งเวลา 

อาหาร
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       ขัน้ตอนท่ี 1 กดสวิตช์ HR ตั้งเวลาหลักช่ัวโมง 0-23  
       ขั้นตอนท่ี 2 กดสวิตช์ MIN ตั้งเวลาหลักนาที 0-59  
       ขั้นตอนท่ี 3 กดสวิตช์ SEC ตั้งเวลาหลักวินาที 0-59 
       ขั้นตอนท่ี 4 กดสวิตช์ SET จบการตั้งเวลา 

5.3.1.2  การตั้งเวลารับประทานอาหาร
แต่ละมื้อของวันและเวลานอน กดสวิตช์ MIN และ SEC 
พร้อมกัน หน้าจอแสดงผล “SET DRUG TIME” และเข้า
สู่หน้าต่างการตั้งเวลารับประทานอาหาร จอแสดงผล ดัง
ภาพที่ 8  

ภาพที่ 8  แสดงผลการต้ังเวลารับประทานอาหาร 

         ล าดับต่อมาหน้าจอจะมีการแสดงผลส าหรับการ
ตั้งเวลาการรับประทานอาหารเช้า ดังภาพที่ 9 

ภาพที่ 9  แสดงผลการตั้งเวลารับประทานอาหารเช้า 

 5.3.1.3 การตั้งเวลารับประทานอาหารเช้า 
  ขั้นตอนที่ 1 กดสวิตช์ HR ตั้งเวลาหลักช่ัวโมง 0-23  
  ขั้นตอนท่ี 2 กดสวติช์ MIN ตั้งเวลาหลักนาที 0-59 

         ขั้นตอนที่ 3 กดสวิตช์ SET เลื่อนหน้าจอสู่การตั้ง
เวลารับประทานอาหารกลางวัน ดังภาพที่ 10 แต่ถ้ากด
สวิตช์ SEC จบการตั้งเวลา และกลับเข้าสู่โหมดการท างาน
เวลาปัจจุบัน 

ภาพที่ 10  แสดงการตั้งเวลารบัประทานอาหารกลางวัน 

 5.3.1.4  การตั้งเวลารับประทานอาหารกลางวัน 
 ขั้นตอนท่ี 1 กดสวิตช์ HR ตั้งเวลาหลักช่ัวโมง 0-23  
 ขั้นตอนท่ี 2 กดสวิตช์ MIN ตั้งเวลาหลักนาที 0-59  

        ขั้นตอนที่ 3 กดสวิตช์ SET เลื่อนหน้าจอสู่การตั้ง
เวลารับประทานอาหารเย็น ดังภาพที่ 11 แต่ถ้ากดสวิตช์ 
SEC จบการตั้งเวลาและกลับเข้าสู่โหมดการท างานเวลา
ปัจจุบัน 

ภาพที่ 11 การแสดงผลสู่หน้าต่างการต้ังเวลา
รับประทานอาหารเย็น 

5.3.1.5  การตั้งเวลานอน 
ขั้นตอนที่ 1 กดสวิตช์ HR ตั้งเวลาหลักช่ัวโมง 0-23  
ขั้นตอนที่ 2 กดสวิตช์ MIN ตั้งเวลาหลักนาที 0-59  
ขั้นตอนที่ 3 กดสวิตช์ SET เลื่อนหน้าจอสู่การ

ตั้งเวลารับประทานอาหารเช้า ดังภาพที่  12 แต่ถ้ากด
สวิตช์ SEC จะจบการตั้งเวลา และกลับเข้าสู่โหมดการ
ท างานเวลาปัจจุบัน 

ภาพที่ 12 การแสดงผลสู่หน้าต่างการต้ังเวลานอน 

ส าหรับหน้าจอแสดงการเตือนให้รบัประทานยา
จะมีการผลการแสดงเวลา และ ขอ้ความเตือนว่า 
 “<<< DRUG TIME>>>” ทุกเวลาของการรับประทาน
ยาที่ก าหนดไว้ ดังภาพที่ 13  

    
ภาพที่ 13 การแสดงผลการเตือนให้รับประทานยา 

 5.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              5.4.1  ประชากร คือ ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มี
การรับประทานยาเป็นประจ าทุกวันในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

    5.4.2  กลุ่ มตั วอย่ าง ได้ จากการสุ่ มแบบ
เจาะจง    
(Purposive Sampling)  ผู้ ป่ ว ย ที่ เ ข้ า รั บ บ ริ ก า ร ที่
โรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัด ฉะเชิงเทรา จ านวน 40 คน 
        5.5  เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบ
คุณภาพ 
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 5.5.1 เครื่องมือในการวิจัย 
     5.5.1.1  เครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่าย

ยาแบบอัตโนมัติ 
     5.5.1.2  แ บ บ ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ 

ของเครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติ 
           5.5.1.3  แบบประเมินความพึงพอใจ

ในการใช้งานเครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติ 
   5.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

        5.6.1  น าเครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยา
แบบอัตโนมัติและแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้นไป
ใช้กับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลพุทธโสธร 
จังหวัด ฉะเชิงเทรา จ านวน 40 คน 

       5.6.2 น าแบบสอบถาม มาตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลของแบบสอบถาม รวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมลูและแปรผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิต ิ
[6] 

  5.6.3 ระยะเวลาที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

6.  ผลการวิจัย  
         6.1  ผลการสร้างเครื่องตั้งเวลาเตือนและจ่ายยา
แบ บ อั ต โน มั ติ  เป็ น ก ารป ระยุ กต์ ค วาม รู้ ท าง ช่ าง
อุตสาหกรรมน ามาสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ เป็น
ประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาการลืมหรือรับประทานยาไม่ตรง
เวลาของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในการรับประทานยาใน 
แต่ละวัน เพื่อช่วยเตือนให้มีการได้ รับประทานยาได้ครบ 
และถูกต้องตามเวลาที่แพทย์ก าหนด ซึ่งช่วยส่งเสริมให้
การรักษาโรคต่าง ๆ ได้ผลดีขึ้น โดยมีคุณลักษณะดังนี้

    6.1.1  เครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบ
อัตโนมัติ สามารถช่วยเตือนการรับประทานยาได้ 

    6.1.2  ส่งเสริมการรักษาโรคให้ เกิดผลดี 
จากการรับประทานยาได้อย่างถูกต้อง

    6.1.3  คุณลักษณะของเครื่องตั้งเวลาเตือน
และจ่ายยาแบบอัตโนมัติท างานโดยการใช้วงจรไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท างาน 

    6.1.4  สามารถสร้างรายได้โดยการผลิต 
เพื่อการจ าหน่ายได้

ภาพที่ 14 เคร่ืองต้ังเวลาเตือนและจ่ายยาแบบอัตโนมัติ 

         การออกแบบระบบควบคุมการท างานเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษา BASIC 
Compiler ประกอบด้วย 

1. ซอฟท์แวร์ส่วนท่ีใช้เขียนโปรแกรม เรยีกว่า
“Code editor” หรือ “Code Designer” (Cdlite.EXE) 
และ MicroCode Studio หรือ Mcstudio ของบริษัท  
Machanique  

2. ซอฟท์แวร์ส่วนท่ีใช้แปล หรือ Compiler จาก
Code ที่เป็นรูปแบบของภาษาเบสิกเป็น Machine Code 
ในรูปแบบของ Intel Hex File คือ Pic Basic Pro  
Compiler (PBPW.EXE)  

3. ซอฟท์แวร์ส่วนท่ีใช้ Download หรือ
โปรแกรม Machine Code ลงในตัวชิพ Microcontroller 
ได้แก่ EPICW.EXE  

4. การโปรแกรมตัวชิพ (Programmer) ที่ เป็น
ฮาร์ดแวร์ 
         6.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องตั้ง
เวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติ 
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ตารางที่ 1  ผลการเก็บข้อมูลการรับประทานยาของผู้ป่วย 

การรับประทานยาของผู้ป่วย 
ก่อนใช้งานเคร่ืองเคร่ืองตั้งเวลาเตือนและจ่ายยาแบบอัตโนมัติ  

ผู้ป่วย 
จ านวน 
(คน) 

การลืม
รับประทานยา 
จ านวน (คน) 

ร้อยละ รับประทานยา
ไม่ตรงเวลา 
จ านวน (คน) 

ร้อยละ 

40 8 20 17 42.50 

การรับประทานยาไม่ตรงเวลาที่ก าหนด รวมคิดเป็นค่าร้อย 62.50 

การรับประทานยาตรงเวลาที่ก าหนด รวมคิดเป็นค่าร้อยละ  37.50 

การรับประทานยาของผู้ป่วย 
หลังใช้งานเคร่ืองเคร่ืองตั้งเวลาเตือนและจ่ายยาแบบอัตโนมัติ  

ผู้ป่วย
จ านวน 
(คน) 

การลืม
รับประทานยา 
จ านวน (คน) 

ร้อยละ รับประทานยา
ไม่ตรงเวลา
จ านวน (คน) 

ร้อยละ 

40 2 5 4 10 

การรับประทานยาไม่ตรงเวลาที่ก าหนด รวมคิดเป็นร้อยละ 15 

การรับประทานยาตรงเวลาที่ก าหนด รวมคิดเป็นร้อยละ 85 

         จากตารางที ่1 การทดสอบหาประสิทธิภาพในการ
ใช้เครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติเป็นเวลา 
โดยจัดท าแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานยา 
ก่อนใช้งานเครื่องเครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบ
อัตโนมัติ  ในประเด็นเรื่องการลืมรับประทานยา และการ
รับประทานยาไม่ตรงเวลา พบว่า การรับประทานยาของ
ผู้ป่วยก่อนใช้เครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติ 
มีการลืมรับประทานยาจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
และการรับประทานยาไม่ตรงเวลา จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.50  รวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 62.50 และ
หลังจากใช้เครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติ
เป็นเวลา พบว่ามีการลืมรับประทานยาจ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5  และการรับประทานยาไม่ตรงเวลา 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10  รวมทั้งหมดคิดเป็นร้อย
ละ 15 ดังนั้นจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าพ ติกรรมของ
ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้ป่วยมีการลืมรับประทาน
ยาและการรับประทานยาไม่ตรงเวลามีจ านวนลดลง ท าให้
ผู้ป่วยมีการรับประทานยาตามเวลาที่ก าหนด มีจ านวน
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 47.50 ส่งผลท าให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการรักษาโรค 
         6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน
เครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติ 

ตารางที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพท่ัวไป จ านวน  ร้อยละ 
1.เพศ 1) ชาย

2) หญิง
25 
15 

60 
40 

2.อายุ 1) น้อยกว่า 20 ปี
2) อายุ 20-30 ปี  
3) อายุ 31-40 ปี
4) อายุ 41-50 ปี
5) มากกว่า 50 ปี

2 
5 
8 
10 
15 

5 
12.50 

20 
25 

37.50 

3.อาชีพ 1) ข้าราชการ
2) พนักงานบริษัท
3) เกษตรกร
4) นักเรียน/นักศึกษา
5) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
6) อื่นๆ

3 
10 
10 
2 
15 
0 

7.50 
25 
25 
5 

37.50 
0 

รวม 40 100 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีจ านวน 40 คน แบ่งเป็น ชาย 25 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
และ หญิง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนอายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดคืออายุมากกว่า 50 ปีจ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.50 และน้อยที่สุดคือน้อยกว่า 20 ปี 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ในด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
มากที่สุด คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.50 และน้อยที่สุด คือ นักเรียน/นักศึกษา 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5 
ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานเครื่องตั้ งเวลาเตือน 
และจ่ายยาแบบอัตโนมัติ 

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

ค่า S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ลักษณะของการออกแบบ
และการติดต้ังเพื่อใช้งาน 

4.89 0.33 มากที่สุด 

2. ความปลอดภัยในการ
ท างาน 

4.19 0.70 มาก 

3. ความน่าใช้งานและความ
สวยงาม 

4.67 0.50 มากที่สุด 

4. วัสดุอุปกรณ์จัดท าชิ้นงาน
มีความเหมาะสม ประหยัด 

4.11 0.60 มาก 

5. ความแข็งแรง ทนทาน
และการดูแลรักษาสวยงาม 

4.85 0.54 มากที่สุด 

6. ชิ้นงานมีความคุ้มค่าต่อ
การลงทุน 

4.67 0.38 มากที่สุด 

7. ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

4.55 0.23 มากที่สุด 

8. การประหยัดพลังงาน 4.72 0.42 มากที่สุด 
9. ความสามารถของการ
ท างานตามขอบเขตที่ระบุไว้ 

4.78 0.44 มากที่สุด 

10  ความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อผลงาน 

4.52 0.36 มากที่สุด 
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รวม 4.58 0.45 มากท่ีสุด 

         จากตารางที่  3 พบว่าผู้ ใช้งานมีความพึงพอใจ 
ในเรื่องของลักษณะของการออกแบบและการติดตั้งเพื่อใช้
งานอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งคิดเป็น  = 4.89 และ S.D. = 
0.33 ด้านความปลอดภัยในการท างาน พบว่าผู้ใช้งาน 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น  = 4.19 และ 
S.D.= 0.70 ด้านความน่าใช้งานและความสวยงาม พบว่า
ผู้ใช้งานมีความ    พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น  
= 4.67 และ S.D. = 0.50 และ ด้านวัสดุอุปกรณ์จัดท า
ช้ินงาน มีความเหมาะสม ประหยัด พบว่าผู้ใช้งานมีความ
พึ งพอใจ อยู่ ในระดับมาก คิ ด เป็ น   =  4 .11 และ  
S.D. = 0.60 ด้านความแข็งแรง ทนทาน และการดูแล
รักษาสวยงาม พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดคิดเป็น  = 4.85 และ S.D. = 0.54 ด้านช้ินงาน
มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็น  = 4.85 และ S.D. = 0.54 
ด้านประสิทธิภาพในการท างาน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจอยู่ ในระดับมากที่ สุดคิด เป็น   = 4.55 และ  
S.D. = 0.23 ด้านการประหยัดพลังงาน พบว่าผู้ใช้งาน 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็น  = 4.72 
และ S.D. = 0.42 ด้านความสามารถของการท างานตาม
ขอบเขตที่ระบุไว้ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุดคิดเป็น  = 4.78 และ S.D. = 0.44 และความพึง
พอใจในภาพรวมต่อผลงาน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็น  = 4.52 และ S.D. = 0.36 
สรุปผลความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมด พบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุดคิดเป็น  = 4.58 และ S.D. = 0.45 
 
7.  สรุปผลการวิจัย 
         7.1 การสร้างเครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบ
อัตโนมัติ โดยคณะผู้วิจัยมีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
การวิจัยสรุปผลได้ดังนี้  
              7.1.1 ผลการสร้างเครื่องตั้งเวลาเตือน และ
จ่ายยาแบบอัตโนมัติจากการศึกษาหลักการและท ษ ี      
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ 1) ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2) วงจร
ควบคุมการท างาน 3) การท าโครงสร้าง เพื่อมาประยุกต์
สร้างเครื่องตั้ งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติ
สามารถใช้ท างานได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่
ก าหนดไว ้
             7.1.2 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ พบว่า
ผู้ป่วยก่อนใช้เครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติ  

มีการลืมรับประทานยา และการรับประทานยาไม่ตรง
เวลา คิดเป็นร้อยละ 62.50 ฉะนั้นมีผู้ป่วยที่มีพ ติกรรม
การรับประทานยาที่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 37.50 และ
หลังจากใช้เครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติ
เป็ น เวลา พบว่ามีการลืมรับประทานยา และการ
รับประทานยาไม่ตรงเวลา คิดเป็นร้อยละ 15 ฉะนั้นผู้ป่วย
ที่มีการรับประทานยาที่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 85 ดังนั้น
จากข้อมูลแสดงให้ เห็นว่าพ ติกรรมของผู้ป่วยมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยผู้ป่วยมีการลืมรับประทานยาและการ
รับประทานยาไม่ตรงเวลามีจ านวนลดลง ท าให้ผู้ป่วยใน
การรับประทานยาตามเวลาที่ก าหนด  มีจ านวนเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 47.50 ส่งผลท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
รักษาโรค 
                  7.1.3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน [7] เครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบ
อัตโนมัติ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
เพราะว่า เครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติที่
สร้างขึ้นสามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ        
มีระบบการท างานที่ดีปลอดภัยและประหยัดพลังงาน        
ค่าพลังงานที่ใช้ในการท างาน แรงดันไฟฟ้า 220 VAC 
กระแสไฟฟ้า 0.1 A  เฉลี่ย 0.53 ยูนิ ต  ต่อ 1 วัน อีกทั้ง
สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน โดยใช้ระบบควบคุมการ
ท างานด้วยระบบไฟฟ้าอิ เล็กทรอนิกส์  ซึ่ งท างานได้             
มีประสิทธิภาพ ส่งผลของการแก้ปัญหาผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
ในการรับประทานยาให้ถูกต้องตามเวลาที่ก าหนด ดังนั้น
สรุปได้ว่า เครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติ
เป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อการรับประทานยาเพื่อการ
รักษาโรค 
         7.2  ข้อเสนอแนะ 
              7.2.1  พบว่าด้านการออกแบบอุปกรณ์และ
ช้ินส่วนเครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติด้าน
การออกแบบชุดต้นก าลังจานจ่ายยาควรออกแบบและ
สร้างให้สามารถแยกจ่ายยาก่อนอาหารและหลังอาหาร  
              7.2.2  ควรมีระบบส ารองไฟฟ้ากรณีเกิดไฟฟ้า
ดับซึ่งจะไม่สามารถให้ชุดต้นก าลังจานจ่ายยาท างานได้  
              7.2.3  ระบบการตั้งโปรแกรมการจ่ายยาควรมี
เมนูและข้อความที่เป็นภาษาไทยเพื่อให้ง่ายในการใช้งาน  
   
8. อภิปรายผล 
         เครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติ  
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์และสามารถใช้งานส าหรับ
ผู้ป่ วยได้จริง ซึ่ งท างานได้มีประสิทธิภาพ  และช่วย
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แก้ปัญหาผู้ป่วยหรือผู้สู งอายุ ในการรับประทานยา 
ให้ถูกต้องตามเวลาที่ก าหนด ซึ่ งมีประโยชน์ต่อการ
รับประทานยาเพื่อช่วยในการรักษาโรค  เนื่องจากการ
รับ ป ระท าน ยาจะมี ข้ อบ่ ง ช้ี  แ ละวิ ธี ก ารก ากั บ ไว้ 
การรับประทานยาผิดเวลา หรือไม่ถูกช่วงกับที่ฉลากก ากับ
ยาก าหนด อาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต [8] เครื่อง
ตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติมีความสามารถใน
การจ่ายยาตามเวลาที่ก าหนด มีการแสดงเวลาที่บน
หน้าจอแสดงผลและมีการแจ้งเตือนแก่ผู้ป่วย เมื่อถึงเวลา
รับประทานยาต่อครั้ง เครื่องจะท าการจ่ายยาออกมา 
และมี เสีย งแจ้ งเตื อนแก่ผู้ ป่ วยทุ กครั้ ง เมื่ อถึ ง เวลา
รับประทาน [9] จากการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า
หลังจากผู้ป่วยใช้เครื่องตั้งเวลาเตือน  และจ่ายยาแบบ
อัต โนมั ติ  ท า ให้ มี การลืม รับประทานยา และการ
รับประทานยาไม่ตรงเวลา คิดเป็นร้อยละ 15 ดังนั้นจาก
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีการลืมรับประทานยาและ
การรับประทานยาไม่ตรงเวลามีจ านวนลดลง ท าให้ผู้ป่วย
ในการรับประทานยาตามเวลาที่ก าหนด ส่งผลท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการรักษาโรค  ผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานเครื่องตั้งเวลาเตือนและจ่ายยาแบบอัตโนมัติ 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เพราะว่า
สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ มีระบบการ
ท างานที่ดีปลอดภัย และง่ายต่อการใช้งานการออกแบบ
วงจรควบคุมมีการน าเทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา
ใช้อย่างเป็นระบบ สามารถออกแบบสร้าง  และจ าลองผล
การท างานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ท าให้เครื่องตั้งเวลา
เตื อ น  แ ล ะ จ่ า ย ย า แ บ บ อั ต โ น มั ติ ท า ง า น ไ ด้      
มีประสิทธิภาพ และส่งผลของการแก้ปัญหาผู้ป่วยหรือ
ผู้สูงอายุในการลืมรับประทานยาตามเวลาที่ก าหนด 
แ ล ะ จ า ก ก า ร อ อ ก แ บ บ ว ง จ ร ค ว บ คุ ม ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้ที่จะท าสิ่งประดิษฐ์เพื่อการวิจัยใน
เรื่องต่าง ๆ สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ใช้งานในชีวิตจริงได้  
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การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์  
Creating and Finding the Efficiency of Electric Motor Control Kits Online 

โสธร จันทร์ประมูล1* สมเดช เจริญสุข2 ภควัชร์ ใจรุ่ง3
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*1 2 3สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลัยเทคนคินครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
*1 2 3 Department of Electrical Technology, Nakhonnayok Technical College, Institutes of vocational
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บทคัดย่อ 
 การวิจั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุประสงค์ เพื่ อสร้ างและหา
ประสิทธิภาพของชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้
เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) สามารถน าไปใช้งาน
ได้อย่างสะดวกสบาย ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าใน
องค์กร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างชุด
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บอร์ด 
Generic ESP8266 Modules ซึ่งเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
โดยการควบคุมผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ไอโอเอส 
และแบบประเมินประสิทธิภาพของชุดควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้าออนไลน์ วิธีการด าเนินการเริ่มจากศึกษาเอกสาร                    
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ออกแบบโคร งสร้ า งของ ชุ ดควบคุ ม                          
สร้ างชุดควบคุม พัฒนาโปรแกรมควบคุม และท า                          
การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ จากนั้นให้ผู้ทดลองใช้งาน
ท าการตอบแบบสอบถาม เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย
ค่าสถิติร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
ออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยี  IoT ( Internet of Things) 
สามารถใช้งานได้โดยผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4G 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการกระจายสัญญาณของอุปกรณ์เช่ือมต่อ     
ไร้สายที่คลอบคลุมบริเวณสถานที่ติดตั้งชุดควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์ที่สร้างขึ้นมา                        
มี คุ ณภาพอยู่ ใ น ระดั บดี ม ากและ เ มื่ อทดสอบหา
ประสิทธิภาพ การท างานของชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
ออนไลน์สามารถท างานได้อย่างถูกต้องและแม่นย าร้อยละ 
100 สามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ 

ค าส าคัญ : ชุดควบคุม, มอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์ 

Abstract 
 This research aims to create and find out the 
efficiency of an online electric motor controller 
using IoT (Internet of Things) technology. It can be 
used comfortably. It saves electricity and has  
benefit the  operators of electric motor control in 
the  organization. The research tool was Generic 
ESP8266 modules, which is a microcontroller 
board. By controlling via Android, iOS and online 
electric motor controller performance evaluation 
form. The method of operation starts from 
studying the relevant documents. Design the 
structure of the control unit build a controller 
develop a driver and conducting experiments to 
determine the effectiveness Then let the trial 
user answer the questionnaire and bring the data 
to analyze with percentage statistics. The results 
showed that the online electric motor control 
unit using IoT (Internet of Things) technology can 
be operated via 4G internet signal depending on 
the distribution of wireless connected devices 
that cover the adjacent location. Set up the 
electric motor control unit. The built in online 
electric motor controller is of very good quality 
and when tested for performance The operation 
of the online electric motor controller can be 
performed with 100% accuracy and accuracy. 

Keyword: Control kits, Electric motor online 
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1. บทน า
ปัจจุบันผู้ปฏิบัติการควบคุมการท างานของมอเตอร์

ไฟฟ้าทั่วๆ ไปมักคุ้นเคยกับการควบคุมการท างานมอเตอร์
ไฟฟ้าจากสถานที่ติดตั้งมอเตอร์ด้วยการควบคุมการท างาน
ผ่านวงจรควบคุมด้วยรีเลย์  ท าให้ต้องเสียเวลา และ
ไม่สะดวกในการควบคุมการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า
ท าให้มีข้อจ ากัดระยะห่างระหว่างผู้ควบคุมการท างาน
มอเตอร์ไฟฟ้ากับชุดควบคุมการท างานมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย
วงจรรี เ ลย์  ปั จจุ บั นสมาร์ ท โฟนเข้ ามามี บทบาท
ใน ชี วิ ตป ร ะจ า วั น เ ป็ นอย่ า งม ากจึ ง มี ก า รพัฒน า
แอปพลิเคช่ันที่ท างานบนสมาร์ทโฟนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองกับความต้องการผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทางผู้วิจัยมีความสนใจที่
จะออกแบบโปรแกรมและสร้างชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
ออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีไร้สายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ามีความสะดวกสบาย ประหยัด
พลังงานไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพให้การควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้การควบคุมผ่านระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ และ ไอโอเอส 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างชุดควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้าออนไลน์
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการท างานของชุดควบคุม

มอเตอรไ์ฟฟ้าออนไลน ์

3. วิธีการด าเนินการวิจัย

    3.1 สร้างชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้
เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ดังข้ันตอนต่อไปนี ้ ภาพที ่1 ขั้นตอนการสร้างชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

ออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 

   จากภาพที ่1 ขั้นตอนการสร้างชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
ออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี  IoT (Internet of Things) 
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

3.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุด
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี IoT 
(Internet of Things) ได้แก่  

1) NodeMCU (โหนด เอ็มซียู) คือ บอร์ดคล้าย
Arduino ที่สามารถเช่ือมต่อกับ WiFi ได้, สามารถเขียน
โปรแกรมด้วย Arduino IDE ได้เช่นเดียวกับ Arduino 
และบอร์ดก็มีราคาถูกมากๆ เหมาะแก่ผู้ที่คิดจะเริ่มต้น

ศกึษาข้อมลูที่เก่ียงข้อง 

เร่ิมต้น 

 สิน้สดุ 

  ออกแบบชดุควบคมุ 

ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ 

สร้างชดุควบคมุ 

ปรับปรุงแก้ไข 

เทียบกบั 

เกณฑ์

ผา่น 

ไมผ่า่น 
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ศึกษา  หรื อทดลอง ใ ช้ ง าน เกี่ ย วกับ  Arduino, IoT, 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่การน าไปใช้จริงในโปรเจคต่างๆ 
ก็ตาม เพราะราคาไม่แพงภายในบอร์ดของ NodeMCU 
ประกอบไปด้วย ESP8266 (ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่
สามารถเช่ือมต่อ WiFi ได้) พร้อมอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น พอร์ต micro USB ส าหรับจ่ายไฟ/
อัปโหลดโปรแกรม, ชิพส าหรับอัปโหลดโปรแกรมผ่านสาย 
USB, ชิพแปลงแรงดันไฟฟ้า และขาส าหรับเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ภายนอก เป็นต้น  

2) ไวไฟ (Wi-Fi) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมที่
ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรอื
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยใช้คลื่นวิทยุ ค า ๆ 
นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance ที่ได้ให้ค า
นิยามของวายฟายว่าหมายถึง “ชุดผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่
สามารถท างานได้ตามมาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบไร้สาย (แลนไร้สาย)  ซึ่ งอยู่บนมาตรฐาน IEEE 
802.11” อย่างไรก็ตามเนื่องจากแลนไร้สายที่ทันสมัยส่วน
ใหญ่จะขึ้นอยู่กับมาตรฐานเหล่านี้  ค าว่า “ไวไฟ” จึง
น ามาใช้ในภาษาอังกฤษทั่วไปโดยเป็นค าพ้องส าหรับ 
“แลนไร้สาย” เดิมทีวายฟายออกแบบมาใช้ส าหรับ
อุปกรณ์พกพาต่าง ๆ และใช้เครือข่าย LAN เท่านั้น แต่
ปัจจุบันนิยมใช้ Wi-Fi เพื่อต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยอุปกรณ์
พกพาต่าง ๆ เช่นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องเล่นเกมส์ 
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต กล้องดิจิทัลและเครื่องเสียง
ดิจิทัล สามารถเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ผ่านอุปกรณ์ที่
เรียกว่าแอคเซสพอยต์หรือ ฮอตสปอต และบริเวณที่ระยะ
ท าการของแอคเซสพอยต์ครอบคลุมอยู่ที่ประมาณ 20 ม.
ในอาคาร แต่ระยะนี้จะไกลกว่าถ้าเป็นท่ีโล่งแจ้ง  

3) Relay คือ สวิทช์ตัด-ต่อวงจรแบบอิเลคทรอนิกส์
โดยใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า จะท างานเมื่อมีการ
จ่ายไฟไปตามก าหนดท าให้เกิดวงจรเปิด เมื่อไม่มีการ
จ่ายไฟจะท าให้เกิดวงจรปิดท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้รีเลย์
เป็นสวิทช์นั้นไม่ท างาน  

4) อินเวอร์เตอร์ คืออุปกรณ์จะแปลงไฟกระแสสลับ
(AC) จากแหล่งจ่ายไฟท่ัวไปท่ีมีแรงดันและความถี่คงที่ ให้
เป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ จากนั้น
ไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลับที่สามารถ
ปรับขนาดแรงดันและความถี่ได้โดยวงจรอินเวอร์เตอร์ 

วงจรทั้งสองนี้จะเป็นวงจรหลักที่ท าหน้าที่แปลงรูปคลื่น 
และผ่านพลังงานของอินเวอร์เตอร์โดยทั่วไปแหล่งจ่ายไฟ
กระแสสลับมีรูปคลื่นซายน์ แต่เอาท์พุตของอินเวอร์จะมี
รูปคลื่นแตกต่างจากรูปซายน์ นอกจากนั้นยังมี ชุดวงจร
ควบคุมท าหน้าที่ควบคุมการท างานของวงจรคอนเวอร์
เตอร์และวงอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของ 
3-phase Induction motor   

5) Arduino IDE คือ โปรแกรมส าหรั บ ใ ช้ เ ขี ยน
โปรแกรม , คอมไพล์ และอับโหลดโปรแกรมลงบอร์ด 
Arduino หรือบอร์ดตัวอื่นๆ ที่คล้ายกัน เช่น Generic 
ESP8266 modules, NodeMCU หรือ WeMos D1 เป็นต้น  

6) ศึ กษา  โ ป ร แกรม  Blynk คื อ  Application
ส าเร็จรูปส าหรับงาน IoT มีความน่าสนใจคือการเขียน
โปรแกรมที่ง่าย ไม่ต้องเขียน App เองสามารถใช้งานได้
อย่าง Real time สามารถเช่ือมต่อ Device ต่างๆเข้ากับ 
Internet ได้ อย่ า ง ง่ ายดาย  ไม่ ว่ า จะ เป็ น  Arduino, 
Esp8266, Esp32, Nodemcu,Rasberry pi น ามาแสดง
บ น  Application ไ ด้ อ ย่ า ง ง่ า ย ด า ย  แ ล้ ว ที่ ส า คั ญ 
Application Blynk ไม่เสียค่าใช้จ่าย และ รองรับในระบบ 
IOS และ Android อีกด้วย  

3.1.2.  ออกแบบโครงสรา้งชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
ออนไลน์โดยใช้เทคโนโลย ี IoT (Internet of Things) 

ภาพที ่2 โครงสร้างชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์
โดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 

 จากรูปภาพที่2 แสดงโครงสร้างชุดควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 
ประกอบด้วย 1) Device controller ซึ่งมีอุปกรณ์ประกอบ
ท างานได้แก่ หมายเลข 1 คือ Relay 8 Channel 1 ตัว 
หมายเลข 2 คือ Noude MCU 2) 4G Router Wireless 
4G LTE KASDA KW9621B N300 3) Smart Phone  

Device Controller 

1 

2 IoT 

3 
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 3.1.3 สร้างชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์
โดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things)  

ภาพที ่3 ภาพชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช ้
เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 

 3.1.4 พัฒนาโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
ออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี  IoT (Internet of Things) 
พัฒนามาจากโปรแกรม App Blynk โปรแกรม Arduino 
IDE และท าการเ ช่ือมต่อกับสมาร์ทโฟนโดยผ่านสัญ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต 4G เพื่อเป็นตัวส่งสัญญาณให้กับอา
ดู ย โน่  NoudeMCU ที่ ท าการ เ ช่ือมต่ อกับสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วจะรับค าสั่งและท าการสั่งงาน
ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  โดยมีรายละเอียดของโปรแกรม
ดังภาพที่ 4 และชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้
เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ดังภาพท่ี 5 

ภาพที ่4 ภาพโปรแกรมชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
ออนไลน์และการแจ้งเตือนสถานการณ์ท างานผ่าน LINE

โดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 

ภาพที ่5 ภาพชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้ 
เทคโนโลย ีIoT (Internet of Things) ทีเ่สร็จสมบูรณ์แล้ว 

3.2 ก าหนดผู้ประเมินคุณภาพชุดควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ าออนไลน์ โดยใ ช้ เทคโนโลยี  IoT (Internet of 
Things) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและระบบไฟฟ้า เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 คน 
     3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่1) แบบประเมิน
คุณภาพชุดควบคุม  2) แบบบันทึกข้อมูลการทดสอบ
รับสัญญาณอินเทอร์ เน็ต  (IoT) 3) แบบบันทึกข้อมูล
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การทดสอบชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้
เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.1 แบบประเมินคุณภาพชุดควบคุมเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ต
ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้
ประเมิน ตอนท่ี2 รายการประเมินคุณภาพแบ่งเป็น 3 ด้าน 
คือด้านระบบฮาร์ดแวร์ ด้านระบบซอฟแวร์ และด้าน
ระบบการควบคุม และตอนที่3 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

3.3.2 แบบบันทึ กข้ อมู ลการทดสอบรั บ -ส่ ง
สัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ส าหรับบันทึกผลประกอบด้วย 1) 
ระยะทาง   2) ผลการทดสอบ 3) ระยะเวลาที่ตอบสนอง 

3.3.3 แบบบันทึกผลการทดสอบชุดควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of 
Things) ใช้ส าหรับทดสอบการท างานตามค าสั่งในการเปิด
ปิดหลอดไฟประกอบด้วย 1) ครั้งท่ี 2) ค าสั่ง 3) สถานะ 4) 
ผลการทดสอบ 

3.4 รวบรวมวเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผลด าเนินการดังนี ้
3.4.1 การหาคุณภาพของชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

ออนไลน์ด าเนินการโดยอธิบายการพัฒนาและสาธิตการ
ท างานให้ผู้เช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้
พิจารณาและประเมินผลด้วยแบบประเมินคุณภาพท่ีสร้าง
ขึ้นจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาเฉลี่ยและค่าความ
แบ่งเบนมาตรฐาน แล้วสรุปผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ได้
กับเกณฑ์ที่ก าหนด     หากค่าเฉลี่ยมีค่าไม่ต่ ากว่าระดับ
มากจึงถือว่าชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้
เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ที่พัฒนาขึ้นมามี
คุณภาพ 

3.4.2 การหารประสิทธิภาพการท างานชุดควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of 
Things) ด าเนินการโดย 

1) ทดสอบการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเริ่มต้น
ทดสอบที่ระยะห่าง 20 เมตร และท าการเพิ่มระยะห่าง
ครั้งละ 10 เมตรจนไม่สามารถรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ 

2) ทดสอบชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์โดย
ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) โดยทดลองสั่ง
ควบคุมการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์ติดต่อกัน
จ านวน 10 ครั้งด้วยการสั่งมอเตอร์หมุน FORWORD  
REVERSE  และปรับความเร็วจ านวน 10 ครั้ง ตามล าดับ 
บันทึกผลการทดสอบในแบบบันทึกผลการทดสอบแล้วน า

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละของการท างานตาม
ค าสั่ง โดยค่าร้อยละที่ได้จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 จึงถือว่าชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้
เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) มีประสิทธิภาพ 

4. ผลของการวิจัย
4.1 ผลการประเมินคุณภาพชุดควบคุมมอเตอร์

ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 
ตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพชุดควบคุม 

ล าดับท่ี ด้านการประเมิน �̅� 𝑺.𝑫. ระดับคุณภาพ 
1 ด้านระบบฮาร์ดแวร์ 4.40 0.55 ดี 
2 ด้านระบบซอฟต์แวร์ 3.60 0.55 ดี 
3 ด้านระบบการควบคุม 4.20 0.45 ดี 

โดยภาพรวม 4.07 0.51 ดี 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพชุดควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี IoT มีคุณภาพในระดับดี
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีระดับดีทุกด้าน เช่นกัน 

ตารางที่ 2  จากผลการหาประสิทธิภาพการท างานชุด
ควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าออนไลน์ โดยใ ช้
เทคโนโลยี IoT  (Internet of things) 

ระยะห่าง
(เมตร)

ผลการ
ตอบสนอง 

ระยะเวลาในการ
ตอบสนอง 

20 ใช้งานได้ น้อยกว่า 1 วินาที 
30 ใช้งานได้ น้อยกว่า 1 วินาที 

40 ใช้งานได้ น้อยกว่า 1 วินาที 

50 ใช้งานได้ น้อยกว่า 1 วินาที 

60 ใช้งานได้ น้อยกว่า 1 วินาที 

70 ใช้งานได้ น้อยกว่า 1 วินาที 

80 ใช้งานได้ น้อยกว่า 1 วินาที 

90 ใช้งานได้ น้อยกว่า 1 วินาที 

100 ใช้งานได้ น้อยกว่า 1 วินาที 

มากกว่า 100 ใช้งานได้ 1 วินาที 
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จากตารางที่ 2 ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้
เทคโนโลยี  IoT สามารถรับสัญญาณอินเทอร์ เน็ตได้
ระยะห่างมากกว่า 100 เมตร ภายใต้อุปกรณ์เราท์เตอร์ 
4G 1 ตัว โดยใช้4G Router Wireless 4G LTE KASDA 
KW9621B N300 ท าหน้าที่เช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

 4.2 การทดสอบชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์
โดยใช้เทคโนโลยี IoT โดยทดลองสั่งควบคุมการท างาน
ของมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์ เป็นจ านวน 10 ครั้ง 

ตารางที ่3  ผลการทดสอบชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า   
 ออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี IoT โดยทดลองสั่ง   

   ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์ติดต่อกัน 

ล าดับ
ที่

ค าสั่ง สถานะ ผลการ
ทดสอบ 

1 FORWORD 
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

2 REVERSE 
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

3 FORWORD 
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

4 REVERSE 
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

5 FORWORD 
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

6 REVERSE 
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

7 FORWORD 
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

8 REVERSE 
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

9 FORWORD 
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

10 REVERSE 
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

คิดเป็นร้อยละ 100 

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
ออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี IoT โดยทดลองควบคุมการ
ท างานของมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์ติดต่อกันจ านวน 10 
ครั้งด้วยการสั่งมอเตอร์หมุน FORWORD  REVERSE  ชุด
ควบคุมสามารถท างานตามค าสั่งได้ถูกต้องร้อยละ 100 
 4.3 ผลการทดสอบชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์
โดยใช้เทคโนโลยี IoT โดยทดลองสั่งปรับความเร็วของ
มอเตอร์ จ านวน 10 ครั้ง 
ตารางที่ 4  ผลการทดสอบชุดควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้า  

 ออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี IoT โดยทดลอง   
 สั่งปรับความเร็วของมอเตอร์ จ านวน 10 ครั้ง 

ล าดับ
ที่

ค าสั่ง สถานะ ผลการ
ทดสอบ 

1 ปรับความเร็วมอเตอร ์
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

2 ปรับความเร็วมอเตอร ์
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

3 ปรับความเร็วมอเตอร ์
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

4 ปรับความเร็วมอเตอร ์
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

5 ปรับความเร็วมอเตอร ์
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

6 ปรับความเร็วมอเตอร ์
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

7 ปรับความเร็วมอเตอร ์
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

8 ปรับความเร็วมอเตอร ์
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

9 ปรับความเร็วมอเตอร ์
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

10 ปรับความเร็วมอเตอร ์
STOP 

ON 
OFF 

ผ่าน
ผ่าน 

คิดเป็นร้อยละ 100 

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
ออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยี  IoT โดยทดลองสั่ งปรับ
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ความเร็วของมอเตอร์ จ านวน 10 ครั้งชุดควบคุมสามารถ
ท างานตามค าสั่งได้ถูกต้องร้อยละ 100 

                          
5. สรุปผลวิจัย

 จากทดสอบชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้
เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ได้โดยผ่านระบบ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต 4G ขึ้นอยู่กับการกระจายสัญญาณ
ของอุปกรณ์เช่ือมต่อไร้สายที่คลอบคลุมบริเวณสถานที่
ติดตั้งชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์ ชุดควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้าออนไลน์ที่สร้างขึ้นมามีคุณภาพอยู่ ในระดับดี  
และเมื่อทดสอบหาประสิทธิภาพสามารถควบการท างาน
ของมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์สามารถท างาน
ตามค าสั่งได้ถูกต้องร้อยละ 100 

6. อภิปรายผลการวิจัย

  ผลการวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์วิจัยที่ตั้ง
ไว้สามารถควบคุมการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย
สมาร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ และไอโอเอ
สผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4G โดยใช้ทฤษฎี
อินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง (Internet of things) 
และเมื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ การท างานของชุดควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์สามารถท างานได้อย่างถูกต้องและ
แม่นย าร้อยละ 100 และสอดคล้องกับบทความวิจัยของ 
ดร.มหศักดิ์  เกตฉ่ า (2563) เทคโนโลยี  Internet of 
things (IoT) หรือ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง หมายถึง การที่
สิ่งต่างๆถูกเช่ือมโยงทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต โดย
ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ได้ทุกที่ทุกเวลา 

7. ข้อเสนอแนะ

  7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
 เนื่องจากความรวดเร็วในการสั่งงานขึ้นอยู่กับระดับ
ความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งตัวส่งและตัวรับ
ว่าเร็ว แค่ไหน หากสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่ าอาจท าให้สั่ง
การช้าไปด้วยดังนั้นควรมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีระดับ
ความแรง 

 7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
     ควรพัฒนาชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้
เทค โน โลยี  IoT (Internet of Things) โ ดยการ เพิ่ ม
อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับอุปกรณ์ที่สั่งงานไป ท างานได้
จริงหรือไม่เพื่อง่ายต่อการควบคุม 

8 . เอกสารอ้างอิง  
กอบเกียรติ  สระอุบล. พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม 

Arduino และ Raspberry PI. กรุงเทพมหานคร 
:  ส านักพิมพ์อินเตอร์ มีเดีย, 2561.ดอนสัน  ปงผาบ. 
ภาษาซี  และ Arduino. กรุ งเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์ ส.ส.ท, 2560. 
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       จ ากัด (มหาชน), 2560. 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
มือถือหยอดเหรียญอัตโนมัติ แนวคิดเพื่อความสะดวกต่อ
การใช้งาน ลดเวลาและตอบสนองต่อผู้ที่ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น 
โดยจากการใช้เทคโนโลยีประเภทสมาร์ทโฟนมีการใช้งาน
อย่างแพร่หลายและมีผู้ใช้จ านวนมาก จึงท าให้พลังงานไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะ
สร้างเครื่องชาร์จพลังงานไฟฟ้าขึ้นมา ให้ใช้ตามพื้นที่
สาธารณะหรือภายในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ผู้วิจัย                 
จึงได้พัฒนาและออกแบบวงจร Arduino พร้อมที่ชาร์จ
แบตเตอรี่มื อถือต่างๆของโทรศัพท์ ในแต่ละรุ่น เพื่ อ                    
ความสะดวกต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 
ได้ใช้งานตามพื้นที่สาธารณะและภายในวิทยาลัยเทคนิค
ขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ ใช้บริการเครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญอัตโนมัติในวิทยาลัยเทคนิค
ขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญอัตโนมัติและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจผู้ใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอด
เหรียญอัตโนมัติ ผลการวิจัยพบว่า เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
มื อถือหยอดเหรียญอัตโนมัติสามารถใช้งานชาร์ท
แบตเตอรี่มือถือได้เทียบเท่ากับการชาร์ทด้วยไฟฟ้าบ้าน
ตามปกติ และผู้ใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอด
เหรียญอัตโนมัติมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ :  เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
มือถือ, อุปกรณ์หยอดเหรียญอัตโนมัติ

ABSTRACT 
     The objective of this research were :  1) to create the 
automatic coin-operated mobile battery charger; 
and 2) to facilitate the operation, reduce the 
time and better respond the users. 

The sample group in this study was selected 
by purposive random sampling method. The 
samples consisted of 20 students at Khonkan 
Technical College. Tools for the research were 
consisted 1 ) the efficient assessment form and  
2) the questionnaires of students’ satisfaction on
the automatic coin-operated mobile battery 
charger. 

The statistics for analyzing the data were 
mean and standard deviation. The results of the 
study were as follows: 1 )  the automatic coin-
operated mobile battery charger is efficient; 2) 
the students’ satisfaction on the automatic coin-
operated mobile battery charger is at the highest level 

. 
Key words: Mobile battery charger, charger, 
mobile charger 

1. บทน า
1.1 สืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีประเภทสมาร์ท

โฟนมีการใช้งานแพร่หลายและจ านวนมาก จึงท าให้การใช้
พลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ  จึงมีแนวความคิดที่
จะสร้างเครื่องชาร์จพลังงานไฟฟ้าขึ้นมา เพื่อใช้ตามพื้นที่
สาธารณะ  ภายในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  จึงออกแบบ
วงจร Arduino พร้อมที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือต่างๆของ
โทรศัพท์แต่ละรุ่นเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานในการ
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ชาร์จแบตเตอรี่ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน ให้ผู้ที่อาจจะเกิด
ปัญหาจากแบตเตอรี่ไม่เพียงพอนั้นได้ใช้งานตามพื้นที่
สาธารณะและวิทยาลัยต่อไป  
1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพื่อจัดท าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอด 
เหรียญอัตโนมัติ 

1.2.2 เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน ลดเวลาและ
ตอบสนองต่อผู้ที่ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

3.1.1 ผู้ใช้งานมีความปลอดภัย และสะดวกรวดเร็ว 
ทันเวลา 

3.1.2 มีความพึงพอใจอุปกรณ์ระดับดีมาก 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าวิจัย 
     1.4.1 สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
     1.4.2 สามารถชาร์จแบตเตอรี่ แก้ปัญหาเบื้องต้นได้ 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 1.5.1 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จ านวน 20 คน 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยครั้งนี้มีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามแนวทางหลักวิชาการและให้ปฏิบัติงานประสบ
ความส าเร็จตามกระบวนการจนกระทั้งได้เป็นช้ินงาน 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญอัตโนมัติ ต้องใช้
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้แก่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการประกอบ
ติดตั้งเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญอัตโนมัติ
ดังนี ้
     2.1  บอร์ดArduino 

Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็น
บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนา
แบบ Open Source  ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ ง่าย 
สามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือ
โปรแกรมต่อได้อีกด้วยความง่ายของบอร์ด Arduino  

        

 ภาพที ่1 บอร์ด Arduino Uno R3 

3. การด าเนินงานการวิจัย
การด าเนินงานเพื่อที่จะให้งานวิจัยท่ีได้ก าหนดไว้

ล าดับขั้นตอน ดังแสดงแผนการด าเนินงานในรูปแบบของ
ผังงาน (Flowchart) ภาพที่ 2 

          ภาพที่ 2 แสดงล าดับขัน้ตอนการท างาน 

ภาพที่ 3 การติดต้ังอุปกรณ์ 
     ส าหรับการอ่านขั้นตอนการท างานของ Arduino 
เพื่ อส่ งผ่ านข้อมู ลการท างาน ไปยั งบอร์ด  Arduino 
ในการนับเวลาและส่งผ่านพลังงานในการชาร์จตามแบบ
วงจรตามที่เราได้เขียนมาเฉพาะในการควบคุมการรับส่ง
จ่ายไฟในการชาร์จแบตเตอรี่มือถือตามจ านวนเงินที่ท า
การหยอดเหรียญลงไปนั้นเอง 
    3.2  ออกแบบตู้หยอดเหรียญในการท างาน 
     เพื่อให้การท างานวิจัยนี้ส าเร็จตามจุดประสงค์ ในการ
ออกแบบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญ
อัตโนมัติได้ท าตามขั้นตอนที่ได้ศึกษาไว้ทั้งหมดและได้
ออกแบบตู้ควบคุมการท างาน เราได้ท าการประกอบตัว
หยอดเหรียญและได้เจาะเพื่อท าการยึดให้ติดกับบอร์ด
อะคริลิกดังแสดงใน  
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ภาพที่ 4   ติดต้ังอุปกรณ์ภายนอก 

4.  ผลการวิจัย
จากการออกแบบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอด

เหรียญอัตโนมัติ โดยได้ท าการทดสอบชาร์จแบตเตอรี่มือ
ถือสามารถท างานได้ตามฟังก์ช่ันที่ก าหนดและได้ท าการ
ทดสอบการท างานเพื่อความถูกต้อง ซึ่ งมีผลทดลอง
ดังต่อไปนี้ 
     4.1  ผลการทดสอบการชาร์จแบตเตอร่ีมือถือ 
ผลการทดสอบการชาร์จแบตเตอรี่มือถือโดยใช้เหรียญ    
1 บาท 2 บาท 5 บาท และเหรียญ  10 บาท โดย
ก าหนดให้ 1บาทเท่ากับระยะเวลาการชาร์จ 3 นาที และ
เพิ่มจ านวน ตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการชาร์จแบตเตอรี่มือถือ 

ค่าเงินเหรียญ/
บาท 

ระยะเวลาการ
ชาร์จ/นาที 

เปอร์เซ็นต์
แบตเตอรี่ทีไ่ด้จาก

การชาร์จ 
1 3 นาที 1-2% 
2 6 นาที 3-4% 
5 15 นาที 9-10% 
10 30 นาที 19-20% 

รูปภาพที่ 5  กราฟแสดงอัตราการชาร์จต่อนาที 

4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่องานวิจัยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญ
อัตโนมัติโดยให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ได้
ทดลองการใช้งาน รวม 20  คน  โดยใช้เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่มือถือแบบหยอดเหรียญอัตโนมัติ มีดังน้ี ก าหนด
ความพึงพอใจจ านวน 5 ระดับ ได้แก่ 

5 หมายถึงระดับ ความพึงพอใจระดับ ดีมาก 
4 หมายถึงระดับ ความพึงพอใจระดับ ดี 
3 หมายถึงระดับ ความพึงพอใจระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึงระดับ ความพึงพอใจระดับ พอใช้ 
1 หมายถึงระดับ ความพึงพอใจระดับ ควรปรับปรุง 

การก าหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อวิเคราะห์ผลแบ่งเป็น 5 ระดับ  
ดังนี้ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

4.50-5.00 ระดับ ความพึงพอใจระดับ ดีมาก 
3.50-4.49 ระดับ ความพึงพอใจระดับ ดี 
2.50-3.49 ระดับ ความพึงพอใจระดับ ปานกลาง 
1.50-2.49 ระดับ ความพึงพอใจระดับ พอใช้ 
1. 00-1.49 ระดับ ความพึงพอใจระดับ ควรปรับปรุง

เมื่อพิจารณาเป็นข้อพบว่ามี 9 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
มาก เรียงค่าความเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ มีความสะดวก
ต่อการใช้งาน = 4.8 อุปกรณ์ เหมาะสมต่อการใช้งาน      
= 4.8 มีความเรียบง่าย สวยงาม = 4.7 มีความสะดวกใน
การเคลื่อนย้าย = 4.7 มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 
= 4.7 มีความสะดวกในการบ ารุงรักษา = 4.6 มีความ
สะดวกในการจัดเก็บ  = 4.6 มีการเลือกวัสดุอุปกรณ์ 
ที่มีความแข็งแรง = 4.6 มีความเหมาะสมต่อการออกแบบ = 4.6

5. สรุปผล
ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  มี ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า น ต่ า ง ๆ

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะออกแบบการท างานและ
โครงสร้าง มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และ
ข้อ เสนอแนะหลั งจากท าการทดสอบ เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดท าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ 2. เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน ลดเวลาและ
ตอบสนองต่อผู้ที่ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น 
     สามารถใช้งานในวิทยาลัยได้จริง  ท างานได้ ใน
ขอบเขตที่ก าหนดไว้ซึ่งการทดสอบการท างานของเครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญอัตโนมัติปรากฏว่าการ
ท างานไม่พบข้อผิดพลาด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
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ดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอด
เหรียญอัตโนมัติท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.1 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
     จากการด าเนินการออกแบบการท างานและโครงสร้าง 
ผลการทดสอบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญ
อัตโนมัติผู้ จัดท าได้พบปัญ หาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานพร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยสรุปได้
ดังนี ้
     5.1.1 ในการออกแบบและทดลองต่อวงจรควบคุมครั้ง
แรก เครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
Relay ไม่สามารถหน่วงเวลาตามที่ เราได้ เขียนแบบ
โปรแกรม Arduino ได้ 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
  ในการพัฒนาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอด
เหรียญอัตโนมัติ ให้สามารถท างานและใช้งานได้ดีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ผู้จัดท ามีข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาดังต่อไปนี ้
 5.2.1  ประหยัดพื้นที่ ในการติดตั้ งตามที่วิทยาลัย 
เนื่องจากตัวเครื่องตามท้องตลาดเป็นเครือ่งขนาดใหญแ่ละ
เครื่อง 1 เครื่องสามารถชาร์จมือถือได้เพียง 1 เครื่อง 

       - 

6. เอกสารอ้างอิง
การใช้งานจอ LCD TFT ร่วมกับ ESP32. (2556). ค้นเมื่อ 
      17 ธันวาคม 2563, จาก  
       https://www.ioxhop.com/article/109 
 การใช้งานโมดูลขยายสญัญาณ HX711. (2560). ค้นเมื่อ 
      26 ธันวาคม 2563 
 เขียนโปรแกรมภาษา C. (2557). ค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 
       2563, จาก 
       https://benzneststudios.com/blog/c- 
       programming/c-programming-basic-1/ 
บุญเรือง วังศิลาบัตร,(2559). วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และ  

   กระแสสลับ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัย เรื่องการพัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญ
และธนบัตรนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและวิเคราะห์
ความพึงพอใจของผู้ทดสอบใช้อุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญ
และธนบัตร โดยงานวิจัยนี้เป็นเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ตามขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ปัญหา การสร้าง
เครื่องมือ ก าหนดกลุ่มประชากร การด าเนินการทดลอง
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญและ
ธนบัตร แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ทดสอบใช้
อุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญและธนบัตร กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ผลการวิจัย พบว่า อุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสใน
เหรียญและธนบัตรออกแบบและสร้างตามขั้นตอน มี
คุณภาพการใช้งานดีมากสามารถฆ่าเช้ือได้ 100% ขนาด
เล็ก พกพาได้ รวมถึงมีความปลอดภัย และการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญ
และธนบัตร โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายร้อยละ 50 
และเพศหญิงร้อยละ  50 ส าหรับช่วงอายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในช่วง  25-30 ปี มากที่สุดคือร้อยละ  30 
รองลงมาคือช่วง  20-25 ปี และ  30-35 ปี คือร้อยละ  25 
และช่วง 35-40 ปี ร้อยละ  20 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสใน

เหรียญและธนบัตร อยู่ในระดับมากที่สุด( X  =4664 , 
S.D.= 0643 ) แสดงว่าการพัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสใน
เหรียญและธนบัตร สามารถใช้งานได้จริง และสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ค าส าคัญ : อุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัส, เหรียญและธนบัตร, เช้ือโรค 

Abstract 
     The purposes of the study were: 1) to develop 
the disinfection machine for coins and banknotes; 
2) to study the efficiency of disinfection machine
for coins and banknotes; and 3) to examine the 
users’ satisfaction on disinfection machine for 
coins and banknotes. 
     The sample group in this study was selected 
by purposive random sampling method. 
     The samples consisted of 100 people. Tools 
for the research were consisted of the efficient 
assessment form and questionnaires of people’ 
satisfaction on the disinfection machine for coins 
and banknotes. 
     The statistics for analyzing the data were 
mean and standard deviation. The results of the 
study were as follows: the disinfection machine 
for coins and banknotes can kill virus diseases on 
the surface of coins and banknotes. The people’s 
satisfaction on the disinfection machine for coins 
and banknotes is at the highest level. 

Key words: coins and banknotes, disinfection 
machine 
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1. บทน า
ปั จ จุ บั น อ ง ค์ ก า ร อน า มั ย โ ล ก  ( World Health

Organization : WHO) ได้ระบุว่าโรคติดต่อเ ช้ือไวรัส                         
โคโรนา 2019 หรือ โควิท 19 ได้เข้าสู่การระบาดใหญ่         
ทั่วโลก (Pandemic) แล้วหลังจากมีการติดต่อระหว่าง
บุคคล กระจายในหลายพื้นที่ท้ังจากการใกล้ชิดและสัมผัส 
ถูกสารคัดหลั่งของผู้ติดเช้ือ จึงมีโอกาสสูงที่จะได้รับเช้ือ
หากไปสัมผัสสิ่งของที่ผ่านมือผู้มีเช้ือไวรัสไม่ว่าจะเป็นมือ
จับประตู ราวบันได ปุ่มลิฟต์ หนังสือพิมพ์ รวมถึงเหรียญ 
หรือธนบัตร 
     จากบทความวิจัยใน Journal of Hospital Infection 
ของ Healthcare Infection Society ได้ศึกษาอายุของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่สามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวของ
สิ่งของต่างๆ ได้แตกต่างกัน อาทิ วัสดุที่เป็น ไม้ แก้ว และ
กระดาษจะมีชีวิตเฉลี่ยอยู่ได้ประมาณ 4-5 วัน และอยู่บน
พลาสติกได้นานที่สุด 9 วัน ขึ้นอยู่กับความช้ืน อุณหภูมิ 
และสภาพแวดล้อม 
    ส าหรับธนบัตรไทยผลิตจากกระดาษใยฝ้าย100% 
และผ่านการเคลือบด้วยฟิล์มบางๆ ก่อนจะน ามาพิมพ์
ลวดลายและสีตามชนิดราคาฟิล์มนี้มีคุณสมบัติ เป็น
พลาสติกประเภทหนึ่ง หากมีเช้ือไวรัสเกาะอยู่บนพื้นผิว
ธนบัตร ก็คาดการณ์ได้ว่า น่าจะมีชีวิตอยู่ได้สูงสุดประมาณ 
9 วัน 
    จากความส าคัญและที่มาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัส
ในเหรียญและธนบัตร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการ
แพร่กระจายเช้ือไวรัสโควิท 19 โดยการใช้หลอดรังสี
อัลตราไวโอเลตหรือรังสี ยูวี ในรูปแบบของ ยูวี ในรูปแบบ
ของ ยูวีซี ในการฆ่าเชื้อไวรัสในเหรียญและธนบัตรต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
16 เพื่อการศึกษาออกแบบและสรา้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ

ไวรัสในเหรียญและธนบัตร 
     26 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์          

ฆ่าเช้ือไวรสัในเหรยีญและธนบัตร 
     36 เพื่อศึกษาความความคิดเหน็ของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อการใช้งานอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรสัในเหรียญและธนบัตร 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญและธนบัตร

ขึ้นเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
ในพื้นที่  โดยการออกแบบระบบการท างานให้ เป็น
อัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมหลอดยูวี  36 วัตต์ ใน
รูปแบบยูวีซี ให้ท างาน 90 วินาที เพื่อก าจัดเช้ือไวรัส
บนพ้ืนผิววัตถุ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
(Covid-19) ให้น้อยลง 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย
461  ศึกษาข้อมูลและเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในอุปกรณ์

ฆ่าเช้ือไวรสัในเหรยีญและธนบัตร 
     462 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
     463 พัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรสัในเหรียญและธนบัตร 
     464 ทดสอบอุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญและ 
 ธนบัตร 
      465 ทดลองใช้และจัดเก็บข้อมูล 
      466 วิเคราะห์ข้อมูล 

5. ผลการวิจัย
จากการออกแบบได้อุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญ

และธนบัตร โดยใช้หลักการน าแสงยูวี  ในรูปแบบยูวีซี 
มาฆ่าเช้ือไวรัสที่อยู่บนผิวของเหรียญและธนบัตร โดยมี
ขนาดลิ้นชัก กว้าง 40 ซม6 ยาว 44 ซม6 สูง 10 ซม6 
ประกอบด้วย หลอดรังสี ยูวี T5 6W จ านวน 6 หลอด 
สวิตซ์เปิด-ปิด จ านวน 1 ตัว บอร์ด Arduino Uno จ านวน 
1 แผง เซ็นเซอร์ จ านวน 1 ชุด โซลิสเตทรีเลย์ จ านวน 
2 ตัว 
       ค่าประสิทธิภาพจากการทดลองใช้งานอุปกรณ์
ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญและธนบัตร ทั้งหมด 10 ครั้ง 
พบว่าหลอด UV ท างานตามเง่ือนไข 10 ครั้ง คิดเป็น 
ร้อยละ 100 เซ็นเซอร์ท างานตามเง่ือนไข 9 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 90  และอปุกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญและธนบัตร
สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้จริง 
        จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์
ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญและธนบัตร จ าแนกออกเป็นรายข้อ
ดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไปของงานวิจัย 1.1 สามารถท างาน
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ( X =4690, S6D=60631)ระดับ
ความพึงพอใจ  มากที่ สุ ด  1.2 สามารถพัฒนาไปสู่
เ ชิงพานิชย์ได้  ( X =4665, S6D=60649 ) ระดับความ
พึงพอใจ มากที่สุด 2.ความเหมาะสมของโครงงานในด้าน 
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การออกแบบและเลือกใช้วัสดุ  2.1 รูปแบบมีความ
เหมาะสม ( X =4645, S6D=6065) ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด  2.2 เทคนิคในการออกแบบระบบท างาน
เหมาะสมและปลอดภัย ( X =4645, S6D=6065)       
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด    2.3 เลือกใช้วัสดุในการ
ผลิตประหยัดเหมาะสมกับงาน  ( X =4670, S6D=60647) 
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 3.คุณค่าของงานวิจัย 
3.1 ประโยชน์การใช้งานด้านการประกอบอาชีพหรือ   
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   ( X =4675, S6D=60644)  
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 3.2 ความคุ้มค่าของ
งานวิจัย ( X =4650, S6D=60651) ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 3.3 ความปลอดภัยในด้านการส่งผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ( X =4695, S6D=60622) ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด รวม  ( X =4667, S6D=60643) ระดับความ                     
พึงพอใจ มากที่สุด  

ภาพที ่1 อุปกรณ์ฆา่เชื้อไวรสัในเหรียญและธนบตัร 

6. สรุปผลการวิจัย
อุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญและธนบัตร พบว่าจาก

การทดลองใช้งานอุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญและ
ธนบัตรทั้งหมด 10 ครั้ง พบว่าหลอด UV ท างานตาม
เงื่อนไข 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 เซ็นเซอร์ท างานตาม
เง่ือนไข 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 และลิ้นชักเก็บเงิน
ท างานตามเง่ือนไข 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 โดยการ
ออกแบบระบบการท างานให้เป็นอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์
ควบคุมหลอดยูวี 36 วัตต์ ในรูปแบบยูวีซี ให้ท างาน 90 
วินาที ต่อครั้ง และอุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญและ
ธนบัตร  สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้จริง 

7. อภิปรายผลการวิจัย
เมื่ออุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญและธนบัตร เริ่ม

ท างานแล้ว สามารถฆ่าเช้ือไวรัสบนพื้นผิวของเหรียญและ
ธนบัตรได้ โดยระบบจะท างานอัตโนมัติเมื่อ เซ็นเชอร์
เริ่มท างานและปิดลิ้นชักหลอดยูวีจะท างานเป็นเวลา  
90 วินาที เมื่อครบลิ้นชักเก็บเงินจะถูกเปิดออกอัตโนมัติ 
โดยในการฆ่าเช้ือด้วยหลอดยูวีพบว่าสอดคล้องกับงานวจิยั 
การใช้กล่องฆ่าเช้ือไวรัสด้วยหลอดยูวี 4W ที่วางขาย
ตามท้องตลาดสามารถฆ่าเช้ือไวรัสเหรียญและธนบัตร 
ได้จริง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

8. ข้อเสนอแนะ
861 ลดระยะเวลาในข้ันตอนการฆ่าเช้ือไวรัสด้วย

หลอดยูวีให้น้อยลงกว่า 90 วินาที 
    8 62 รั งสี  ยู วี  ถู กผิ วหนั ง  จะท า ให้ ผิ วหนั ง ไหม้  
และก่อมะเร็ง ห้ามน าไปใช้กับคนโดยตรงจะท าให้เกิด
อันตรายได้ 

 8.3 ออกแบบให้อุปกรณ์ท างานอัตโนมัติทุกข้ันตอน 

9. เอกสารอ้างอิง
ประจิน พลังสันติกุล 6( 2549 ) การประยุกต์ใช้งาน 
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ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 
Environment Monitoring and Control for Gros Michel Banana plantation 

Via Smart Device 

 สุรเดช ศิริ1* พีระพงษ์ จันเขียว2 ลือชา เทียนหอม3 
 Surades Siri1* Peerapong Junkiaw2 Luecha Theanhom3 

*1 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

*1 2 Department of Electronics, Samutprakan Technical College, Institutes of Vocational Education:
Central Region 3 

   3 Department of Electronics, Pathumthani Technical College, Institutes of Vocational Education:  
Central Region 3

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อม
แปลงเพาะปลู กกล้ วยหอมผ่ านสมาร์ทดี ไวซ์  ครั้ งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมและ
ติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอม 2) หา
คุณภาพของระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลง
เพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 3) ศึกษาความพึง
พอใจของเกษตรกรที่มีต่อระบบควบคุมและติดตาม
สภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกร
ที่เพาะปลูกกล้วยหอมในเขตพื้นท่ีต าบลระแหง อ าเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จ านวนทั้งสิ้น 20 คน โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินคุณภาพระบบ
ควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วย
หอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมี
ต่อระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลกู
กล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ สถิติที่ ใช้ในงานวิจัย คือ 
ค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลง
เพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ สามารถแสดงผล
ข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่น ความเร็วลม ทิศทางลม 
อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณน้ าฝน ผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และควบคุม
การให้น้ าและปุ๋ ยภายในแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมได้             
อย่างอัตโนมัติ 2 คุณภาพของระบบควบคุมและติดตาม

สภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 
โดยภาพรวมมีคุณภาพระดับ ดีมาก (  = 4.64, S.D. = 0.65) 
3) ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อระบบควบคุมและติ ดตาม
สภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 
โดยภาพรวมมีคุณภาพระดับ มากที่สุด (  = 4.76, S.D. = 0.50)  

ค าส าคัญ : ระบบควบคุมและติดตาม, กล้วยหอม, สมาร์ทดี
ไวซ์ 

Abstract 
 The purposes of the study were: 1) to study 
and develop the Environment Monitoring and 
Control System for Gros Michel Banana Plantation 
via Smart Device 2) to examine the efficiency of 
the Environment Monitoring and Control System 
for Gros Michel Banana Plantation via Smart 
Device. 3)  to investigate the farmers’ satisfaction 
towards the Environment Monitoring and Control 
System for Gros Michel Banana Plantation via 
Smart Device. 
     The sample group in this study was selected 
by purposive random sampling method. The 
samples consisted of 20 farmers from Rahang 
Subdistrict, Lat Lum Kaeo District, Pathumthani 
province. 
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     Tools for the research were consisted a 
quality assessment and the questionnaires of 
farmers’ satisfaction for the Environment 
Monitoring and Control System for Gros Michel 
Banana Plantation via Smart Device. 
     The statistics for analyzing the data were 
mean and standard deviation. The results of the 
study were as follows: 1 )  It can show the 
environmental information such as wind speed, 
wind direction, temperature and relative 
humidity, rainfall through electronic devices. 2) 
The quality of the Environment Monitoring and 
Control System for Gros Michel Banana Plantation 
via Smart Device is at the highest level 3) The 
farmers’ satisfaction on the Environment 
Monitoring and Control System for Gros Michel 
Banana Plantation via Smart Device is at the 
highest level. 

Keyword : The Environment monitoring and control, 
Gros Michel Banana, Smart device 

1. บทน า
กล้วยหอม ถือเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกส าคัญของ

ประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง ปัจจุบันความต้องการกล้วยหอม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ รับประทานง่าย ทานได้ทุกเพศทุกวัย และราคา   
ไม่แพง เป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวไทยและต่างประเทศ 
จากสถิติการส่งออกกล้วยหอมของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่น 
ในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีปริมาณการส่งออก 1,257,056 
กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 42,822,262 บาท ซึ่งไทยได้โควตา
ส่งออกกล้วยหอมไปญี่ปุ่นปีละ 8,000 ตัน แต่การส่งออก
กลับท าได้เพียงปีละ 3,000-4,000 ตัน เท่านั้น เนื่องจากไม่
สามารถผลิตได้ตามคุณภาพที่ญี่ปุ่นก าหนดได้ (ธนาคาร
กรุงเทพ, online 2563) 
 แม้ในปัจจุบันจะมีการผลิตกล้วยหอมส่งออกญี่ปุ่นใน
รูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และรูปแบบบริษัทเอกชนท่ีเข้า
มาท าตลาดกล้วยหอมเกรดส่งออกและเกรดพรีเมียมส่งขาย
ตามห้างร้าน และร้านค้าช้ันน าในประเทศ แต่ผลผลิตที่
ออกสู่ตลาดยังคงไม่เพียงพอ เนื่องจากการปลูกกล้วยหอม
ซ้ าในพื้นที่เดิมนาน ๆ จะมีปัญหาเรื่องขนาดผลเล็ก เครือสั้น 
จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ปลูกหมุนเวียนเรื่อยไป 

และสถานท่ีปลูกต้องวางระบบให้ดีเพราะอุปสรรคที่ส าคัญ
ที่ท าให้กล้วยหอมไม่ได้คุณภาพส่งออกก็คือลมแรง หาก
พื้นที่ปลูกนั้นมีลมแรงจะท าให้ใบฉีกขาด ผลผลิตไม่ได้
มาตรฐาน ต้นหักโค่นและผลลาย 
 จากความส าคัญ และปัญ หาที่ กล่ าวมาข้ างต้ น 
คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบควบคุมและ
ติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่าน
สมาร์ทดี ไวซ์ ขึ้ น  โดยน าเอาเทคโนโลยี  Embedded 
System และ Microcontroller เข้ ามาบริหารจัดการ
ภายในแปลงเพาะปลูกกล้วยหอม เพื่อเปลี่ยนจากแปลง
เพาะปลูกกล้วยหอมธรรมดาให้กลายเป็นแปลงเพาะปลูก
กล้ วยหอมอั จฉริย ะ  (Smart Farm หรื อ  Intelligent 
Farm) ที่มีความสามารถในการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงต่าง 
ๆ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ท างานด้วยระบบอัตโนมัติ 
ซึ่งสามารถตรวจวัดค่าปริมาณน้ าฝน ความเร็วลม ทิศทาง
ลม อุณหภูมิ ความช้ืนในอากาศ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลใช้
เป็นส่วนหนึ่ งในการพิจารณาสภาพแวดล้อมในการ
เพาะปลูกกล้วยหอมครั้งต่อไป และเกษตรยังสามารถดู
ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงผลผ่านทางสมาร์ทดีไวซ์ (Smart 
Device) ที่มีการเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ 
ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูก
กล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ ยังช่วยให้เกษตรกรควบคุมการ
ให้น้ าและปุ๋ยภายในแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมได้อย่าง
อั ต โน มั ติ  ท า ให้ เกิ ด ค วาม สะด วก  รวด เร็ ว  แ ล ะ
ประหยัดเวลาในการดูแลแปลงเพาะปลูกกล้วยทอมทอง ซึ่ง
ถือว่าเป็นการบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ เกษตรกรประหยัด
ค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการลดต้นทุนของเกษตรกรต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมและติดตาม

สภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอม 
 2.2 เพื่อหาคุณภาพของระบบควบคุมและติดตาม
สภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 
 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อ
ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูก
กล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลง

เพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ สามารถแสดงผล
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ข้อมูลสภาพแวดล้อมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 3.2 ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลง
เพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์มีคุณภาพในระดับ 
มากขึ้นไป (  ≥ 3.51) 
 3.3 ความพึงพอใจของของเกษตรกรที่มีต่อระบบ
ควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูก       
กล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ที่สร้างขึ้น มีความพึงพอใจใน
ระดับมากขึ้นไป 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนาระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อม

แปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ คณะผู้วิจัยได้มี
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

4.1 ตัวแปรต้น 
 ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลง

เพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 
4.2 ตัวแปรตาม 
 4.2.1 คุณภาพของระบบควบคุมและติดตาม

สภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 
 4.2.2 ความพึงพอใจที่มีต่อระบบควบคุมและ

ติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่าน
สมาร์ทดีไวซ์ 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1 การพัฒนาระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อม

แปลงเพาะปลูกกล้วยหอม 
 คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์

ความต้องการของระบบ เพื่อศึกษาค้นคว้าเครื่องมือต่าง ๆ 
ที่ใช้งานในการพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
โดยน าไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 มาใช้งานเพื่อควบคุม
และติดต่อสื่อสารระหว่างเซ็นเซอร์ต่าง ๆ และใช้เครือข่าย
ไร้สายลอรา (LoRa) ช่วงความถี่ 433 MHz มาใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่ อรับ -ส่งข้อมูลในพื้นที่บริ เวณแปลง
เพาะปลูก ซึ่งแบ่งส่วนประกอบของระบบควบคุมและ
ติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมออกเป็น 
3 ส่วน ได้แก ่

5.1.1 ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อม 
ในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมจะใช้ชุด

เซ็นเซอร์สถานีตรวจอากาศที่ประกอบไปด้วย เซนเซอร์วัด
ปริมาณน้ าฝน ยี่ห้อ Misol รุ่น WH-SP-RG, เซนเซอร์วัด

ทิศทางลม ยี่ห้อ Misol รุ่น WH-SP-WS01, เซนเซอร์วัด
ความเร็วลม ยี่ห้อ Misol รุ่น WH-SP-WS01, เซนเซอร์วัด
อุณหภูมิและความช้ืน AM2315 ซึ่งจะรับ-ส่งข้อมูลเชื่อม
กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 และส่งข้อมูลทั้งหมดไป
ยังส่วนควบคุมหลักผ่านเครือข่ายไร้สายลอรา (LoRa) 
ช่วงความถี่ 433 MHz 

5.1.2 ชุดควบคุมหลัก 
ชุดควบคุมหลักจะท าหน้าที่ เป็นหน่วย

ประมวลผลกลาง โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เป็น
หัวใจส าคัญในการท างาน มีการรับ-ส่งข้อมูลสภาพแวดล้อม
จากส่วนที่ 1 เพื่อน าไปเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการพิจารณาการปลูกกล้วยหอม นอกจากนี้ยังเป็น
ส่วนที่ท าหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิดการให้น้ า-ปุ๋ยในแปลง
เพาะปลูกกล้วยหอม โดยการรับ-ส่งข้อมูลจากส่วนที่ 3 
ผ่านเครือข่ายไร้สายลอรา เพื่อตรวจสอบค่าความช้ืนในดิน
และค่าความสมบูรณ์ของดิน (NPK) 

 5.1.3 ระบบตรวจสอบค่าความช้ืนและความ
สมบูรณ์ของดิน (NPK) 

เซ็นเซอร์ที่ ใช้ในส่วนที่ 3 คือ โมดูล Soil 
Moisture Sensor เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ส าหรับตรวจสอบค่า
ความช้ืนในดิน และโมดูลเซ็นเซอร์วัดปุ๋ยในดิน (NPK 
Meter) ส าหรับวัดค่าความสมบูรณ์ของดิน โดยจะรับ-ส่ง
ข้อมูลเช่ือมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 และส่ง
ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังชุดควบคุมหลักผ่านเครือข่ายไร้สายลอรา 

ภาพที่ 2  การออกแบบระบบควบคุมและติดตาม
สภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่าน 

สมาร์ทดีไวซ์ 
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5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ 

เกษตรกรที่ เพ าะปลู กกล้ วย หอมทองและ เข้ ารั บ             
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ในเขตพื้นที่ต าบลระแหง อ าเภอ     
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จ านวนทั้งสิ้น 70 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ 
เกษตรกรที่ เพ าะปลู กกล้ วยหอมทองและ เข้ ารั บ             
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ในเขตพื้นที่ต าบลระแหง อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
โดยการเลือกกลุ่ มตั วอย่ างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) 

5.3 เครื่องมือการวิจัย 
 5.3.1 ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อม

แปลงเพาะปลูกกล้วยหอมทองผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 
 5.3.2 แบบประเมินคุณภาพระบบควบคุมและ

ติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมทองผ่าน
สมาร์ทดีไวซ์ 

5.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
ควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วย
หอมทองผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 

5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) โดยน าผลการประเมินคุณภาพของระบบ
ควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วย
หอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ ที่ได้จากแบบสอบถามแบบปลายปิด 
เทียบกับเกณฑ์การประเมินและการแปลความหมาย ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายความว่า ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนา
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์การใช้

เทคโนโลยี Embedded System และ Microcontroller 
ส าหรับการบริหารจัดการภายในแปลงเพาะปลูกกล้วยหอม
มาท าการพัฒนาระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อม
แปลงเพาะปลูกกล้วยหอม ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อม  ส่วนที่ 2 ชุด
ควบคุมหลัก และส่วนที่ 3 ระบบตรวจสอบค่าความช้ืนและ

ความสมบูรณ์ ของดิน (NPK)  โดยที่ส่วนประกอบทั้ ง 
3 ส่วนจะติดต่อกันผ่านเครือข่ายไร้สายลอรา (LoRa)  ซึ่งจะ
ควบคุมและแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ จากชุดควบคุมหลักผ่าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ที่เช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและจะส่งข้อมูลปริมาณน้ าฝน ความเร็วลม 
ทิศทางลม อุณหภูมิ ความช้ืนในอากาศไปยัง Firebase 
โดยน าส่วนท่ี 3 ไปติดตั้งในแปลงเพาะปลูกกล้วยหอม เพื่อ
ใช้ส าหรับตรวจสอบค่าความชื้นในดินและค่าความสมบูรณ์
ของดิน เมื่อค่าความช้ืนในดินและค่าความสมบูรณ์ของดิน
มีค่าตรงกับที่ก าหนดไว้ ระบบจะควบคุมการเปิด-ปิดระบบ
น้ าและปุ๋ยอัตโนมัติ 

ภาพที่ 3  การติดต้ังระบบตรวจสอบค่าความชื้นและ
ความสมบูรณ์ของดิน ในแปลงเพาะปลูกกล้วยหอม 

 ในส่วนของการแสดงผล คณะผู้จัดท าได้พัฒนา
แอปพลิเคชันขึ้นมาบนแพลตฟอร์ม Kodular ที่สามารถ
ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ 
Android โดยที่แอปพลิเคชันจะรับค่าข้อมูลปริมาณน้ าฝน 
ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ  ความช้ืนในอากาศ         
ที่ตรวจวัดได้มาจาก Firebase ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเรียลไทม์ 
โดยที่ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนโทรศัพท์ 
ที่ใช้กับระบบปฏิบัติการ Android ก็จะสามารถตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมและควบคุมการเปิด-ปิดการให้น้ าและปุ๋ยใน
แปลงเพาะปลูกกล้วยหอมได้อย่างอัตโนมัติ 
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ภาพที่ 4  หน้าจอภาพการแสดงผลบนโทรศัพทม์ือถอื 

6.2 ผลการทดลองใช้ 
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองใช้และศึกษาระบบ

ควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอม
ผ่านสมาร์ทดีไวซ์ โดยแยกเป็นการศึกษาคุณภาพของนวัตกรรม
จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน และศึกษาความ
พึงพอใจจากการสอบถามเกษตรกรที่เพาะปลูกกล้วยหอม    
และเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในเขตพื้นที่ต าบล
ระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จ านวนทั้งสิ้น 
20 คน จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบ
กับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบควบคุมและ 
ติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอม 
ผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 

รายการประเมิน S.D. แปลผล 
ด้านแอปพลิเคชัน 
1. แอปพลิเคชันมีการออกแบบให้
ใช้งานง่าย 

4.33 0.58 มาก 

2. ข้อมูลที่แสดงบนแอปพลิเคชัน
มีความถูกต้อง 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3. การใช้งานหน้าแอปพลิเคชันท า
ได้ง่าย 

4.67 0.58 มากที่สุด 

4. หน้าแอปพลิเคชันมีการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

4.67 0.58 มากที่สุด 

ด้านชุดควบคุม 
1. หน้าจอแสดงผลมีความเหมาะสม
ต่อการใช้งาน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2. เซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดค่า
ท างานได้ถูกต้อง แม่นย า 

4.00 0.00 มาก 

3. มีความคงทนต่อการใช้งานและ
สภาพแวดล้อม 

4.33 0.58 มาก 

4. ชุดควบคุมสามารถตดิต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ง่าย 

4.67 0.58 มากที่สุด 

ด้านการใช้งาน 
1. ท างานได้ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ระบบมีความสอดคล้องกับ
การท างานจริง 

4.67 0.58 มากที่สุด 

3. มีความปลอดภัยทางโครงสร้าง
และไฟฟ้า 

4.67 0.58 มากที่สุด 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

รายการประเมิน S.D. แปลผล 
4. ใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั ตอบโจทย์
การเกษตรยุค 4.0 

4.67 0.58 มากที่สุด 

ด้านภาพรวมของระบบ 
1. ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกร 

4.67 0.58 มากที่สุด 

2. เป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
เหมาะกับการใช้งาน 

4.67 0.58 มากที่สุด 

3. สามารถน านวัตกรรมไปต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ 

4.67 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.65 มากที่สุด 

 จากตารางที่  1 พบว่า คุณภาพในภาพรวมของระบบ
ควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอม
ผ่านสมารท์ดีไวซใ์นภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 4.64, 
S.D. = 0.65) พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคุณภาพสูงสุด
อยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 5.00, S.D. = 0.00)  มีจ านวน 3 
ข้อ ได้แก่ ข้อมูลที่แสดงบนแอปพลิเคชันมีความถูกต้อง, หน้า
จอแสดงผลมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน และท างานได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ส่วนข้อที่คุณภาพต่ าสุดอยู่ที่  
ระดับ มาก (  = 4.00, S.D. = 0.00) ได้แก่ เซนเซอร์ที่ใช้ใน
การวัดค่าท างานได้ถูกต้อง แม่นย า 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อระบบ 
ควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลง 
เพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 

รายการประเมิน S.D. แปลผล 
1. ระบบมขีนาดเหมาะสม แข็งแรง
ทนทานต่อสภาพแวดล้อม 

4.78 0.44 มากที่สุด 

2. สะดวกในการติดตั้งและง่ายต่อ
การบ ารุงรักษา 

4.89 0.33 มากที่สุด 

3. มีความปลอดภัยในการใช้งาน
ทั้งส่วนของโครงสร้างและด้าน
ระบบไฟฟ้า 

4.78 0.44 มากที่สุด 

4. แอปพลิเคชันใช้งานง่าย และ
สะดวกในการติดตั้ง 

4.89 0.33 มากที่สุด 

5. แอปพลิเคชันแสดงผลข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 

4.89 0.33 มากที่สุด 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

รายการประเมิน S.D. แปลผล 
6. ระบบมีความสอดคล้องกับ
การท างานจริง 

4.89 0.33 มากที่สุด 

7. รองรับการใช้งานได้กับ
ระบบปฏิบัติการ Android และ ios 

4.33 0.50 มาก 

8. ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรในการเพาะปลูก 

4.67 0.50 มากที่สุด 

9. สามารถน าค่าต่าง ๆ ที่ได้ไปใช้
เป็นข้อมูลในการเพาะปลูก 

4.44 0.53 มาก 

10. ลดอัตราต้นทุนการผลิต
คุ้มค่าต่อการลงทุนติดตั้งระบบ 

4.67 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.76 0.50 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อระบบควบคุม
และติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่าน
สมาร์ทดีไวซ์ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 4.76,    
S.D. = 0.50) พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุดอยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 4.89, S.D. = 0.33) 
มีจ านวน 4 ข้อ ได้แก่  สะดวกในการติดตั้ งและง่ายต่อ      
การบ ารุงรักษา, แอปพลิเคชันใช้งานง่าย และสะดวก         
ในการติดตั้ง, แอปพลิเคชันแสดงผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว และ ระบบมีความสอดคล้องกับการท างานจริง 
ส่วนข้อที่ความพึงพอใจต่ าสุดอยู่ที่ระดับ มาก (  = 4.33, 
S.D. = 0.50) ได้แก่ รองรับการใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ 
Android และ ios 

7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ผลการพั ฒ น าระบ บ ควบ คุ ม และติ ด ต าม

สภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 
 ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลง

เพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ ส่วนท่ี 1 ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อม  ส่วนท่ี 2 ชุด
ควบคุมหลัก และส่วนท่ี 3 ระบบตรวจสอบค่าความช้ืนและ
ความสมบูรณ์ของดิน (NPK)  โดยทั้ง 3 ส่วนจะติดต่อสื่อสาร
กันผ่านเครือข่ายไร้สายลอรา (LoRa) และสามารถสื่อสาร
ด้วยระยะห่างกันไกลประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยจะส่ง
ข้อมูลปริมาณน้ าฝน ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ 
ความช้ืนในอากาศไปยั ง Firebase ที่ เป็ นฐานข้อมู ล
เรียลไทม์ ซึ่งเกษตรกรสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ จากอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน
แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้น 
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 7.2 คุณภาพของระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อม
แปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 
 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาคุณภาพของระบบควบคุมและติดตาม
สภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 
จากการสอบถามผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน โดยแบ่งหัวข้อค าถาม
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านแอปพลิเคชัน  ด้านชุดควบคุม  ด้าน
การใช้งาน  และด้านภาพรวมของระบบ ซึ่งพบว่า คุณภาพใน
ภาพรวมของระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลง
เพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์อยู่ ในระดั บ ดีมาก          
(  = 4.64, S.D. = 0.65)  พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
คุณภาพสูงสุดอยู่ในระดับ ดีมาก (  = 5.00, S.D. = 0.00)  
มีจ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อมูลที่แสดงบนแอปพลิเคชัน       
มีความถูกต้อง, หน้าจอแสดงผลมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 
และท างานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ส่วนข้อที่คุณภาพ
ต่ าสุดอยู่ที่ระดับ ดี (  = 4.00, S.D. = 0.00)  ได้แก่ เซนเซอร์
ที่ใช้ในการวัดค่าท างานได้ถูกต้อง แม่นย า  
 7.3 ความพึงพอใจของของเกษตรกรที่มีต่อระบบ
ควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูก       
กล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 
 คณะผู้วิจัยได้หาค่าความพึงพอใจที่มีต่อระบบควบคุม
และติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่าน
สมาร์ทดีไวซ์ จากการสอบถามเกษตรกรที่เพาะปลูกกล้วย
หอมทองและเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ในเขตพื้นที่
ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จ านวน 
20 คน พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อระบบควบคุม
และติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่าน
สมาร์ทดีไวซ์ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด     (  = 
4.76, S.D. = 0.50) พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความ
พึงพอใจมากที่สุดอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (  = 4.89, S.D. = 
0.33)  มีจ านวน 4 ข้อ ได้แก่ สะดวกในการติดตั้งและง่าย
ต่อการบ ารุงรักษา, แอปพลิเคชันใช้งานง่าย และสะดวกใน
การติดตั้ง, แอปพลิเคชันแสดงผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว และ ระบบมีความสอดคล้องกับการท างานจริง 
ส่วนข้อท่ีความพึงพอใจต่ าสุดอยู่ที่ระดับ มาก  (  = 4.33, 
S.D. = 0.50) ได้แก่ รองรับการใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ 
Android และ ios 

8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ผลการประเมินพบว่า ระบบควบคุมและติดตาม

สภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 
สามารถแสดงผลข้อมูลปริมาณน้ าฝน ความเร็วลม ทิศทางลม 

อุณหภูมิ ความช้ืนในอากาศ ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ 
Android และควบคุมการเปิด-ปิดการให้น้ าและปุ๋ยอัตโนมัติ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สกรณ์ บุษบง (2563) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์  ที่พัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วย   
สมองกลฝังตัวผ่าน NETPIE ซึ่งมีความสอดคล้องกันในด้าน
ของการอ านวยความสะดวกให้ เกษตรกร ช่วยลดเวลา
ในการท างานท าการเกษตร และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 8.2 ผลการประเมินพบว่า ระบบควบคุมและติดตาม
สภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 
สามารถควบคุมการการเปิด-ปิดการให้น้ าและปุ๋ยอัตโนมัติ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิมาภรณ์ มงคลพิทักษ์ (2559) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่
พัฒนาระบบอัตโนมัติและตรวจสอบการท างานส าหรับ
เกษตรอัจฉริยะ ซึ่งมีความสอดคล้องกันในด้านของควบคุม
ให้ระบบท าการรดน้ าแปลงเพาะปลูกแบบอัตโนมัติตาม
เง่ือนไข โดยมีการใช้ความสัมพันธ์ของความช้ืนที่วัดได้มา
ก าหนดการรดน้ าในแปลงเพาะปลูกและมีการตรวจจับ
ความช้ืนของดิน 
 8.3 ผลการประเมินพบว่า ระบบควบคุมและติดตาม
สภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 
สามารถควบคุมการการเปิด-ปิดการให้น้ าอัตโนมัติผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นราธิป ทองปาน (2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ที่พัฒนาระบบรดน้ าอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย  
ซึ่งมีความสอดคล้องกันในด้านของระบบสามารถรดน้ า
อัตโนมัติจากการสั่งเปิด-ปิดวาล์วน้ า และเกษตรกรมีความ
พึงพอใจที่มีต่อการใช้ระบบรดน้ าอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
เซนเซอร์ไร้สายโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 

9. ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อม

แปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ ในการท าวิจัย
ครั้งต่อไปสามารถท าได้ใน 2 แนวทาง คือ 
 9.1 ควรพัฒนาด้านอุปกรณ์เซนเซอร์ โดยใช้เซนเซอร์ 
ที่มีความแม่นย ามากขึ้น เพื่อให้การอ่านค่าที่ถูกต้องและ
แม่นย ามากยิ่งขึ้น 
 9.2 ควรพัฒนาระบบในการส่งต่อข้อมูลจากอุปกรณ์
ล อ ร า เข้ า สู่ อิ น เท อ ร์ เ น็ ต ผ่ า น ล อ ร า เก ต เ ว ย์ 
(LoRa Gateway) ไปยังลอราแวน (LoRaWAN) เพื่อให้
สามารถส่งต่อข้อมูลได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนา
โต๊ะคร่องเตียงควบคุมแบบไร้สายและศึกษาประสิทธิภาพ
ภาพการท างาน โดยผู้วิจัยได้จัดสร้างโต๊ะคร่อมเตียงที่มี
โครงสร้างใกล้เคียงกับมาตรฐานการใช้งานทั่วไป โดยจะ
ให้สามารถควบคุมการสั่งงานการเคลื่อนท่ีแบบไร้สายด้วย
รีโมทคอนโทรล โดยใช้ส่วนควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Arduino ร่วมกับโมดูลรับส่งสัญญาณไร้สายบลูทูธ รุ่น 
HC-05 และ HC-06 และน าไปหาประสิทธิภาพระยะห่าง
ในการควบคุมสั่งการเคลื่อนที่ทิศทางต่าง ๆ ด้วยรีโมท
คอนโทรลและจ านวนน้ าหนักที่สามารถบรรทุกได้ ทดสอบ
จ านวน 10 ครั้ง และน าไปประเมินความเหมาะสมด้าน
การใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในชุมชนใกล้เคียงกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางบริบูรณ์ ต าบลบาง
บริบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 20 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพโต๊ะคร่อมเตียงควบคุม
แบบไร้สาย ระยะห่างที่สามารถควบคุมการท างานได้ดี
ที่สุด คือ 7 เมตร และการบรรทุกน้ าหนักภาชนะอาหารที่
รองรับได้ดีที่สุด คือ 7 กิโลกรัม ผลการประเมินความ
เหมาะสมด้านการใช้งานโต๊ะคร่อมเตียงควบคุมแบบไร้
สาย มีค่าเฉลี่ย 4.69 อยู่ ในระดับมากที่สุด ปัจจุบัน
น าไปใช้ในสถานพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรี และขยาย
ต่อเชิงธุรกิจได้ 

ค ำส ำคัญ : โต๊ะคร่อมเตียง การควบคุมแบบไร้สาย                  
การพัฒนา 

Abstract 
       The purposes of the study were: 1) to 

create and develop the wireless control overbed 
table 2) to examine the efficiency of the wireless 
control overbed table 3) to assess the suitable 
the wireless control overbed table. 

 The sample group in this study was selected 
by purposive random sampling method. The 
samples consisted of 20 people from 
Bangboriboon subdistrict, Muang district, 
Prachinburi province. 
     Tools for the research were consisted of an 
efficient assessment form and suitable 
assessment form for  wireless control overbed 
table 
     The statistics for analyzing the data were 
mean and standard deviation. The results of the 
study were as follows: 1 )  the efficient  wireless 
control overbed table shows that the best 
distance control is at 7 meters and the best food 
carriage  is 7 kilograms. The suitable usage of 
Wireless Control Overbed Table is at the highest 
level. 

keywords:  Overbed Table, Wireless Control, 
Development 

1. บทน ำ
ปัจจุบันเทคโนโลยีในมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในหลายๆ 
ด้านเพื่อให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสะดวกสบาย
มากขึ้น  โดยหนึ่ งในเทคโนโลยีที่พัฒนาไปนั้น  ก็คือ 
น าหลักการยศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคน เครื่องจักร  แล้วท าการออกแบบ หรือ
ปรับระบบ ให้เกิดความสะดวกสบาย ความปลอดภัย
เหมาะสมกับบุคคล และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ในการปฏิบัติงาน โต๊ะคร่อมเตียงเป็นอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่พักฟื้นร่างกายส่วนใหญ่จะใช้
ส าหรับวางภาชนะอาหารส าหรับผู้ป่วย โดยจะให้ผู้ดูแล
หรือพยาบาล เข็นไปให้ผู้ป่วยที่อยู่บนเตียง เพราะฉะนั้น
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ผู้ป่วยที่นอนพักฟื้นร่างกายในโรงพยาบาลหรือที่บ้านนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ดูแล ด้วย
เหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและจัดสร้างโต๊ะคร่อมเตียงไร้
สายควบคุมแบบไร้สาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
ท างานและความเหมาะสมด้านการใช้งาน เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ป่วยพักฟื้นร่างกายโดยสามารถ
ควบคุมสั่งงานการท างานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลให้
เคลื่อนที่ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา และ 
ฐานรองภาชนะขึ้นลงตามความต้องการของผู้ป่วยเองได้ 
จะท าให้ผู้ป่วยได้มีกิจกรรมในช่วงเวลาการพักฟื้นร่างกาย
และช่วยลดภาระการดูแลของญาติ  ๆและพยาบาลได้อีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อสร้างและพัฒนาโต๊ะคร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สาย
2. ศึกษาประสิทธิภาพการท างานของโต๊ะคร่อมเตียง

ควบคุมแบบไร้สาย 
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านการใช้งานโต๊ะ

คร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สาย 

3. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ตัวแปรต้น คือ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมการ

ใช้งาน ตัวแปรตาม คือ โต๊ะคร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สาย
     การพัฒ นาโต๊ ะคร่อม เตี ย งควบคุมแบบไร้สาย                       
ได้แนวคิดในการจัดสร้างและพัฒนา ดังนี้ 

1. การยศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคน เครื่องจักร สิ่งแวดล้อม และระบบ แล้วท า
การออกแบบ หรือปรับระบบ สิ่งแวดล้อม หรือเครื่องจักร
เหล่านั้น ให้ เกิดความสะดวกสบาย ความปลอดภัย
เหมาะสมกับบุคคล และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ใน
การปฏิบัติงาน [1]  

2. โต๊ะคร่อมเตียง หรือ Overbed Table คือ โต๊ะ
ส าหรับวางอาหารของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ โต๊ะคร่อมเตียง
นั้นสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระและสะดวก เพราะมี
ล้อท่ีขาของโต๊ะคร่อมเตียง สามารถล็อกล้อได้ ในเรื่องของ
พื้นที่ใช้สอย ขนาดพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณของหน้าโต๊ะ
นั้นมีขนาดอยู่ที่ 38×76 เซนติเมตร ที่วางอาหาร เป็นลาย
ไม้ หุ้มขอบยาง เพื่อป้องกันขอบบาด สามารถคร่อมได้ทั้ง
เตียง 2 ไกร์ และ 3 ไกร์ มีขนาดและระดับความสูง
มาตรฐานพอดีกับเตียงคนป่วย ปรับสูง-ต่ า ได้ประมาณ 
76 - 120 ซม. [2] 

ภำพที่ 1 โต๊ะคร่อมเตียง 

3. สัญ ญ าณ  Bluetooth คื อ  ระบบ สื่ อ ส ารของ
อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์แบบสองทางแบบไร้สาย ด้วย
คลื่ น วิ ท ยุ ระ ย ะสั้ น  (Short-Range Radio Links) ใ ช้
สัญญาณวิทยุความถี่สูง 2.4 GHz (กิ๊กกะเฮิร์ซ) ระยะท า
การของสัญญาณ Bluetooth จะอยู่ที่ 5-10 เมตร [3] 

4. ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ สมองกลฝังตัวขนาด
เล็ก เป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ถูกซ่อนอยู่ภายใน
เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า กลไกขนาดเล็กที่ควบคุม
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเพิ่มความชาญฉลาด หรือ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องมือ ระบบสมองกล
ฝังตัวประกอบด้วย HARDWARE และ SOFTWARE ที่
ท างานร่วมกัน   มี ช่ือ เรียกอย่ างอื่นอี ก  เช่น  smart 
devices  (อุปกรณ์น าสมัย) , intelligent  (ระบบชาญ
ฉลาด , ระบบปัญ ญ าประดิ ษฐ์ ) หรือ  automated  
equipment (ผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ) เป็นต้น [4] 

ภำพที่ 2 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno 

744



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

4. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย
 4.1 การออกแบบโครงสร้างและจัดสร้างด้วย 

สแตนเลส มีขนาดใกล้เคียงกับโต๊ะคร่อมเตียงที่มีใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน แต่จะเพิ่มขนาดขึ้นเพื่อรองรับกับอุปกรณ์ทั้งหมด
ให้สามารถท างานได้ ขนาด กว้าง 55 เซนติเมตร ยาว 80 
เซนติเมตร มีความสูงปกติก่อนยกที่วางภาชนะอาหาร
ขนาด 100 เซนติเมตร และ มีความสูงเมื่อยกท่ีวางภาชนะ
อาหารสูงสุดขนาด 160 เซนติเมตร  

ภำพที่ 3 โครงสร้ำงส่วนประกอบ 

 4.2 การออกแบบส่วนประกอบของวงจรการท างาน 
จัดเตรียมอุปกรณ์วงจรที่ใช้ในการควบคุมประกอบไปด้วย
บอร์ดควบคุมท่ีรีโมทคอนโทรลคือ Arduino Uno จ านวน 
1 บอร์ด โมดูลบลูทูธตัวส่ง HC-05 จ านวน 1 ตัว และ
สวิตช์กดติดปล่อยดับ 6 ตัว ในส่วนของโครงสร้างใช้บอร์ด 
Arduino Mega จ านวน 1 บอร์ด โมดูลบลูทูธตัวรับ HC-
06 จ านวน 1 ตัว บอร์ดขับมอเตอร์แบบดีซี 3 บอร์ด 
มอเตอร์ขับเคลื่อนสกู๊ตเตอร์ดีซี 12 โวลต์ 2 ตัว มอเตอร์
เกียร์ 12 โวลต์ ส าหรับยกฐานวางภาชนะอาหารขึ้นลง  

ภำพที่ 4 ส่วนประกอบของชุดรีโมทคอนโทรล 

ภำพที่ 5 ส่วนประกอบของชุดภำครับสัญญำณควบคุม
และชุดขับเคลื่อน 

ภำพที่ 6 ชุดรีโมท และ ชุดวงจรควบคุมกำรเคลื่อนที ่

ภำพที่ 7 โต๊ะคร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สำย 
ที่เสร็จสมบูรณ์ 
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4.3 การทดสอบหาประสิทธิภาพการท างาน 
 4.3.1. ระยะห่างในการควบคุมการท างานโต๊ะ

คร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สาย ที่ท างานได้ไกลที่สุด โดย
น าไปทดสอบพื้นที่ที่เป็นพื้นกระเบื้องมันเรียบ ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 12 เมตร โดยทดสอบการท างานทุกค าสั่ง คือ 
เดินหน้าถอยหลัง เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ยกระดับฐานวาง
ภาชนะอาหารขึ้นลง ที่ระยะห่าง 4 ระยะ คือ 3 เมตร 5 
เมตร 7 เมตร และ 11 เมตร เพื่อทดสอบหาระยะการ
ท างานท่ีดีที่สุด 

 4.3.2 น้ าหนักที่ฐานวางภาชนะอาหารของโต๊ะ
คร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สายรองรับได้ โดยทดสอบการ
ท างานทุกค าสั่งคือ เดินหน้าถอยหลัง เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา 
ยกระดับฐานวางภาชนะอาหารขึ้นลง ที่ ระยะห่างที่
เหมาะสมที่สุด โดยน้ าหนักที่น ามาทดสอบ คือ น้ าตาล
ทรายขาวถุงน้ าหนัก 1 กิโลกรัม จ านวน 10 ถุง โดยการ
วางครั้งละ 1 ถุงและเพิ่มจ านวนข้ึนท่ีละ 1 ถุง จนครบ 10 
ถุง หรือ 10 กิโลกรัม เพื่อหาน้ าหนักที่เหมาะสมของฐาน
วางภาชนะอาหารรองรับได้ 

4.4 การประเมินความเหมาะสมด้านการใช้งาน 
 น าโต๊ ะคร่อม เตี ยงควบคุมแบบไร้สายไป ให้

ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบางบริบูรณ์ ต าบลบางบริบูรณ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 20 คน  ตามรายการความ
เหมาะสม จ านวน 8 รายการ ดังนี้ 1) มีความสะดวกใน
การใช้งาน 2) มีความสวยงาม 3) มีความปลอดภัย  
4 ) ขน าด มี ค วาม เห ม าะส ม  5 ) มี ค วาม น่ าส น ใจ  
6) มีความคุ้มค่าของผลงาน 7) สามารถน าไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 8) สามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

5. ผลกำรวิจัย
5.1 ระยะในการควบคุมการท างานโต๊ะคร่อมเตียง

ควบคุมแบบไร้สาย ที่ระยะห่าง 4 ระยะ จ านวน 10 ครั้ง 
ปรากฏดังตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1 ผลการทดสอบระยะในการควบคุมการท างาน 

ความหมาย o คือ ท างานต่อการกดปุ่ม 1 ครั้ง 
        x คือ ไม่ท างานต่อการกด 1 ครั้ง 

จากตารางที่ 1 ระยะห่างในการควบคุมโต๊ะคร่อมเตียง
ควบคุมแบบไร้สาย ทั้ง 4 ระยะ คือ 3 เมตร 5 เมตร 7 
เมตร และ 11 เมตร ได้ทดสอบจ านวนระยะทางละ 10 
ครั้ง ผลปรากฏว่า ระยะห่างท่ีไกลที่สุดที่ยังสามารถท างาน
ได้ครับท้ัง 10 ครั้ง คือ ระยะห่างที่ 7 เมตร 
 5.2 น้ าหนักที่ฐานวางภาชนะโต๊ะคร่อมเตียงควบคุม
แบบไร้สายรองรับได้มากที่สุดและยังสามารถควบคุมการ
ท างานได้ที่ระยะห่าง 7 เมตร ปรากฏดังตารางที่ 2 

ตำรำงที่ 2 ผลการทดสอบน้ าหนักที่รองรับได้ 

ความหมาย o คือ ท างานต่อการกดปุ่ม 1 ครั้ง 
  x คือ ไม่ท างานต่อการกด 1 ครั้ง 

 จากตารางที่ 2 น้ าหนักที่ฐานรองภาชนะโต๊ะคร่อม
เตียงควบคุมแบบไร้สาย จะสามารถรับน้ าหนักได้สูงสุด 
และยังสามารถควบคุมการท างานได้ทุกค าสั่ง จะรับ
น้ าหนักอยู่ท่ี 7 กิโลกรัม
 5.3 การประเมินความเหมาะสมด้านการใช้งานโต๊ะ
คร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สาย มีรายการความเหมาะสม 
จ านวน 8 รายการ ปรากฏดังตารางที่ 3 
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ตำรำงที่ 3 ผลประเมินความเหมาะสมด้านการใช้งานโต๊ะ   
 คร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สาย 

 จากตารางที่ 3 ผลประเมินความเหมาะสมด้าน
การใช้งานโต๊ะคร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สาย จ านวน 
20 คน พบว่าค่าเฉลี่ยรายการความเหมาะสม 1) มีความ
สะดวกในการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.70 ระดับความเหมาะสม 
มากที่สุด 2) มีความสวยงาม ค่าเฉลี่ย 4.65 3) มีความ
ปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 4.60 ระดับความเหมาะสม มากที่สุด 
4) ขนาดมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.70 ระดับความ
เหมาะสม มากที่สุด 5) มีความน่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 4.85 
ระดับความเหมาะสม มากที่สุด 6) มีความคุ้มค่าของ
ผลงาน ค่าเฉลี่ย 4.80 ระดับความเหมาะสม มากที่สุด   
7) สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ค่าเฉลี่ย 4.70
ระดับความเหมาะสม มากที่สุด 8) สามารถน าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์ได้ ค่าเฉลี่ย 4.55 ระดับความเหมาะสม มาก
ที่สุด และ ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมโดยรวม มีค่าเท่ากับ 
4.69 ระดับความเหมาะสม มากที่สุด 

6. สรุปผลวิจัย
6.1 โต๊ะคร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สายที่จัดสร้างและ

พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมการท างานระยะไกลได้ด้วยรีโมท
คอนโทรล 
 6.2 ประสิทธิภาพการท างานของโต๊ะคร่อมเตียงควบคุม
แบบไร้สาย ด้านระยห่างในการควบคุม พบว่า ที่ระยะห่างที่
ท างานดีที่สุด คือ 7 เมตร ด้านน้ าหนักที่ฐานรองภาชนะ
สามารถรับน้ าหนักสูงสุดที่ท างานได้ดีที่สุด คือ 7 กิโลกรัม 
  6.3 ความเหมาะสมด้านการใช้งานโต๊ะคร่อมเตียงควบคุม
แบบไร้สาย ค่าเฉลี่ยโดยรวม มีค่าเท่ากับ 4.69 ระดับความ
เหมาะสม มากที่สุด 

7. อภิปรำยผลกำรวิจัย
 การใช้งานโต๊ะคร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สายจึง

เหมาะสมกับห้องขนาดที่ไม่เกินระยะการท างานได้ดีที่สุด คือ 
7 เมตร ซึ่งปกติโต๊ะคร่อมเตียงที่ใช้งานปัจจุบันมีระยะไม่ไกล
จากเตียงผู้ป่วยอยู่แล้ว น้ าหนักของสิ่งของหรือภาชนะอาหาร 
รองรับ ได้ สู งที่ สุ ดและยั งสามารถท างานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ คือ 7 กิโลกรัม ซึ่งเป็นน้ าหนักที่มากพออยู่แล้ว 
ถ้าเปรียบเทียบกับจานและภาชนะอาหารของผู้ป่วยที่มี
น้ าหนักไม่มากนัก ดังนั้น โต๊ะคร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สาย 
จึงสามารถน าไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจ าวันร่วมกับผู้ป่วย
ได้ 

8. ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากระบบกลไกการท างานของโต๊ะคร่อมเตียง

ควบคุมแบบไร้สาย ในส่วนของการยกเลื่อนขึ้นลงของฐาน
วางภาชนะอาหาร ใช้แบบเฟืองขับขึ้นลง ท าให้มีเสียงดัง
ขณะยกเลื่อนขึ้นลง ในการออกแบบจัดสร้างต่อไป ควรจะ
ใช้ระบบโช้คอัพหรือระบบแกนไฮดรอลิกในการยกเลื่อน
ขึ้นลงฐานวางภาชนะอาหาร เพื่อความเงียบและความ
นุ่มนวล    
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องชั่งน ้าหนักใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น 
Design and Development of Weight Scales on Web Application 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและ
พัฒนา เครื่องช่ังน้้าหนักใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน                  
เพื่อประมวลผลค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และอัตราการเผา
ผลาญพลังงานในแต่ละวัน (BMR) 2) เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องช่ังน้้าหนัก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เช่ียวชาญ จ้านวน 
5 ท่าน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลูกเหล็กมาตรฐาน 
ขนาดน้้ าหนั กลู กละ  5 กิ โลกรั ม  จ้ าน วน  16  ลู ก                      
แบบประเมินประสิทธิภาพ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่า
ร้อยละความผิดพลาดของการช่ังน้้าหนัก ท้าการทดสอบ
กับน้้าหนักทดสอบ 2 ช่วงน้้าหนัก ทดสอบช่วงละ 10 ครั้ง 
ผลการวิจัยและทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องช่ังน้้าหนัก
ใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน ช่วงที่ 1 มีค่าร้อยละของ
ความผิดพลาดของน้้าหนัก 0.20 และช่วงที่ 2 มีค่าร้อยละ
ของความผิดพลาดของน้้าหนัก 0.15 และร้อยละความ
ผิดพลาดเฉลี่ย 0.17 ปรากฏว่าค่าร้อยละความผิดพลาดไม่
เกิน  0 .25 และในการทดสอบการใช้งานผ่ าน เว็บ
แอพพลิเคช่ัน จากการทดสอบทั้ง 2 ช่วงพบว่าเครื่องช่ัง
น้้าหนักสามารถใช้งานได้ทั้ง 10 ครั้ง มีประสิทธิภาพ                   
ร้อยละ 100 สามารถน้าผลงานไปต่อยอดเชิงธุรกิจต่อไปได้ 

ค้าส้าคัญ : เครื่องช่ังน้้าหนัก, เว็บแอพพลิเคชั่น, ดัชนีมวลกาย, 
 อัตราการเผาผลาญพลังงานในแต่ละวัน 

Abstract 
  The purpose of this research were: 1) to 
design and development of the weighing scales 
on web applications ; and 2) to examine and find 
the efficiency of the weighing scales on web 
applications.  
     The sample were standard 16 steel balls 
weighing 5 kg. The research instruments were 
quality assessment form on the weighing scales 
on web applications. 
     The statistics for analyzing the data was 
percentage. The results of the study were as 
follows: the 2 time tests were 100 percent 
efficiency with 10 usages 

Keywords : Weighing scales , Web application, 
 BMI, BMR 

1. บทน้า
ปัจจุบันสถานการณ์โรคอ้วนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในสัดส่วน 
1 ต่อ 3 คน ในปี พ.ศ. 2563  มีผู้ที่เป็นโรคอ้วน 2,200 ล้าน
คนทั่วโลก และในประเทศไทยก็มีอัตราเพิ่มสูงมากขึ้นเช่นกัน 
จากสถิติผู้ป่วยโรคอ้วนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2563 พบว่ามี
คนอ้วนเป็นจ้านวนมากถึง 16 ล้านคน เป็นหญิงมากกว่าชาย
ถึง 2 เท่าตัว ซึ่งค่าเฉลี่ยความอ้วนของคนไทยอยู่ในล้าดับที่ 2 
ในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งนับเป็น
ปัญหาใหญ่ของประเทศ และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลท้าให้คนไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

PI310 
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ไขมันในเลือดสูง และโรคอื่น ๆ ถึง 4.8 ล้านคน และเสียชีวิต
จากการโรคดังกล่าวไปมากกว่า 200 คน/วัน (โรงพยาบาล
ราชวิถี, 2563) 
      การกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นั้นเป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้า
ให้มีสุขภาพดี แต่หากได้รับปริมาณอาหารมากเกินความ
จ้าเป็นของร่างกาย ก็จะเกิดการสะสมไขมันตามส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายก็จะมีความเสี่ยงที่ จะเป็นโรคต่ าง ๆ อาทิ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้อเข่าเสื่อม โรคหลอดเลือด
สมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งองค์การ
อนามัยโลกได้ให้นิยามโรคอ้วนไว้ว่า ภาวะร่างกายที่มีการ
สะสมของไขมันตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเกินกว่าปกติ จน
เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่ส่งผล
ต่อสุขภาพจนอาจเป็นสาเหตุท้าให้เสียชีวิตได้ ปัจจุบันคน
อ้วนถือเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค เพราะความอ้วน
ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมไม่แข็งแรง ส่งผลต่อสมรรถนะในการ
ท้างาน การใช้ชีวิต บางคนอ้วนมากจนช่วยเหลือตัวเองได้
น้อย เคลื่อนตัวไปไหนมาไหนล้าบาก หรือบางคนอ้วนมากจน
ขยับตัวไม่ได้เลย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)  
 จากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น จึงได้ด้าเนินการวิจัยเพื่อ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องช่ังน้้ าหนักใช้งานผ่ านเว็บ
แอพพลิเคช่ัน ท่ีสามารถหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และ     
หาอัตราการเผาผลาญพลังงานในแต่ละวัน (BMR)  ที่สามารถ
เลือกดูเมนูอาหารที่เหมาะสมกับน้้าหนักเพื่อให้ผู้บริโภค
ประหยัดเวลาในการเลือกหาเมนูอาหารที่ต้องการ และ               
ท้าการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องช่ังที่ออกแบบ
พัฒนาให้ใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคช่ัน 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องช่ังน้้าหนักใช้งาน

ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น 
 2.2 เพื่อทดสอบและหาประสิทธิภาพของเครื่องช่ัง
น้้าหนักใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน 

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 เครื่องช่ังน้้าหนักใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน รับ

ค่าน้้าหนักได้ไม่เกิน 200 กิโลกรัม มีค่าความผิดพลาดของ
การชั่งน้้าหนักไม่เกินร้อยละ 0.25 ประมวลผลหาค่าดัชนี 

มวลกายและอัตราการเผาผลาญพลังงานในแต่ละวัน 
    3.2 สามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน ได้ร้อยละ 100 

4. วิธีการด้าเนินการวิจัย
4.1 ขั นตอนการออกแบบวงจรของเคร่ืองชั่งน ้าหนัก

ใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น 
4.1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

หลักการ วิธีการสร้างเครื่องช่ังน้้าหนักใช้งานผ่านเว็บ
แอพพลิเคช่ัน และรายระเอียดทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่จ้า
เป็นมาใช้ในการออกแบบ ตลอดจน ศึกษาผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์จากผลงานวิชาการอื่น และจาก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

4.1.2 ด้าเนินการออกแบบเครื่องช่ังน้้าหนักใช้
งานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ันให้มีรูปแบบที่เหมาะสมส้าหรับ
ให้บริการใช้งาน แสดงดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1  โครงสร้างเคร่ืองชั่งน ้าหนักใช้งานผ่าน 
เว็บแอพพลิเคชั่น 

4.1.3 ด้าเนินการสร้างเครื่องช่ังน้้าหนักใช้งาน
ผ่านเว็บแอพพลิเคช่ันตามแบบโครงสร้างที่ได้ท้าการ
ออกแบบตามหลักการและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งมี
องค์ประกอบของวงจรควบคุมการท้างานแสดงดังภาพท่ี 2 
และภาพที่ 3 
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ภาพที่ 2 บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองชั่งน ้าหนกั 
ใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น 

 

  

ภาพที ่3  รายละเอียดวงจรไฟฟ้าของระบบ 

ภาพที ่3 มีส่วนประกอบส้าคัญหลัก ๆ โดยสามารถ
แบ่งได้ 3 ส่วนดังนี ้ 
           4.1.3.1 ส่วนอินพุต ได้แก่ โหลดเซลล์ขนาด 200 
กิโลกรัม และโมดูลขยายสัญญาณ HX711(การใช้งาน
โมดูลขยายสัญญาณ  HX711 , 2560) ท้ าหน้ าที่ รับ
สัญญาณจากโหลดเซลล์ เพื่อท้าการแปลงค่าเป็นสัญญาณ 
Digital 24 Bit (กอบเกียรติ สระอุบล, 2561) 
           4.1 .3 .2  ส่ ว น ป ร ะ ม ว ล ผ ล  มี อุ ป ก ร ณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ซึ่งจะท้าหน้าท่ีรับค่าจากตัว
ขยายสัญญาณ HX711 เพื่อประมวลผล 
          4.1.3.3  ส่วนเอาท์พุต แสดงค่าน้้าหนักในการช่ัง
เป็นเวลา 5 วินาที จากนั้นแสดง QR-CODE ผ่านจอ TFT 
LCD 3.5 นิ้ ว เป็นเวลา 10 วินาที  เพื่ อให้สแกน QR-
CODE ซึ่งข้อมูลน้้าหนักจะส่งขึ้นไปยังเว็บแอพพลิเคช่ัน 
จากนั้นระบบจะให้ผู้ใช้งานกรอก ส่วนสูง และอายุ เพื่อ
ประมวลผล  BMI และค่า BMR พร้อมแนะน้าเมนูอาหาร 

4.1.4 ด้าเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพของ 
เครื่องช่ังน้้าหนักใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน 
4.1.5 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

4.2 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
4.2.1 ประชากร คือ ลูกเหล็กมาตรฐาน ขนาด

น้้าหนักลูกละ 5 กิโลกรมั จ้านวน 16 ลูก 
4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุม่แบบเจาะจง  

( Purposive Sampling ) ลูกเหลก็มาตรฐาน ขนาด
น้้าหนักลูกละ 5 กิโลกรมั และท้าการทดสอบ 2 ช่วง
น้้าหนัก คือ 50 กิโลกรัม และ 80 กิโลกรมั ท้าการทดสอบ
ช่วงละ 10 ครั้ง 

4.3 เคร่ืองมือในการวิจยัและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ือง 
4.3.1 เครื่องมือในการวิจัย 

4.3.1.1 เครื่องช่ังน้้าหนักใช้งานผ่านเว็บ
แอพพลิเคชั่น 

4.3.1.2 แบบประเมินคณุภาพของเครื่องช่ัง
น้้าหนักใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน  

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4 .4 .1  น้ า เค รื่ อ ง ช่ั งน้้ าห นั ก ใ ช้ งาน ผ่ าน เว็ บ

แอพพลิเคช่ัน ท้าการทดสอบการช่ังน้้าหนักเทียบกับ
เครื่องช่ังที่ได้มาตรฐาน 

4.4.2 น้าข้อมูลที่ได้จาการชั่งน้้าหนักมาท้าการ 
วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลโดยใช้โปรแกรมทางสถติิ 

 
5. ผลการวิจัย 
     5.1 ผลการสร้างเคร่ืองชั่งน ้าหนักใช้งาน 
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น 

    5.1.1 ตัวเครื่อง 

 
 
ภาพที่ 4  เคร่ืองชั่งน ้าหนักใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น 
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 เครื่องช่ังน้้าหนักใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น สร้างขึ้น
มีคุณสมบัติดังนี้ 

5.1.1.1 มีขนาด กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 50 
เซนติเมตร  สูง 120 เซนติเมตร มีหน้าจอแสดงผล LCD 
(การใช้งานจอ LCD TFT ร่วมกับ ESP32, 2563) แสดงค่า
น้้ าหนั ก  และแสดง QR-CODE เพื่ อ ใช้ งานผ่ าน เว็บ
แอพพลิเคชั่น  

5.1.1.2 ตั วเครื่ องช่ังน้้ าหนักใช้งานผ่ าน เว็บ
แอพพลิเคชั่น สามารถรับน้้าหนักได้ไม่เกิน 200 กิโลกรัม 

      5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของเคร่ือง 
ตารางที่ 1  แสดงการทดสอบการช่ังน้้าหนักของลูก

เหล็กมาตรฐาน ขนาดน้้าหนักลูกละ 5 กิโลกรัม ท้าการ
ทดสอบ 2 ช่วงน้้าหนัก คือ 50 กิโลกรัม และ 80 กิโลกรัม 
ท้าการทดสอบช่ัง ช่วงละ 10 ครั้ง (N=10) และท้าการ
ทดสอบเปรียบเทียบกับเครื่องชั่งน้้าหนักยี่ห้อ KROTRON 
รุ่น NCFN 

  
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบน้้าหนักของเครื่องช่ัง   
             น้้าหนักกับน้้าหนักมาตรฐาน (N=10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ช่ัง

น้้าหนัก 
(ครั้งท่ี) 

น้้าหนักมาตรฐาน 
50 กิโลกรัม 

น้้าหนักมาตรฐาน 
80 กิโลกรัม 

เครื่อง 
KROTRON 
รุ่น NCFN 

เครื่อง
ที่

สร้าง 

เครื่อง 
KROTRON 
รุ่น NCFN 

เครื่อง
ที่

สร้าง 
1 50.01 49.92 80.01 79.86 
2 50.01 49.84 80.00 79.86 
3 50.00 49.96 80.01 79.88 

4 50.01 49.88 80.00 79.86 
5 50.00 49.89 80.00 79.89 
6 50.01 49.94 80.00 79.89 

7 50.01 49.89 80.01 79.92 

8 50.01 49.98 80.01 79.88 

9 50.00 49.84 80.00 79.90 

10 50.01 49.86 80.00 79.85 

ค่าเฉลี่ย 50.00 49.90 80.00 79.88 

ร้อยละ
ความ

ผิดพลาด 
0.20 0.15 

ค่าเฉลี่ย
ของ
ความ

ผิดพลาด 

0.17 
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ตารางที่ 2  การทดสอบการใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน 

น้้าหนัก 

(ก.ก.) 

การแสดงผล
คิวอาร์โค้ด 

ผลการสแกน
คิวอาร์โค้ดใน

มือถือ 

50 10 10 

80 10 10 

ค่าเฉลี่ย 100.00 100.00 

ตารางที่  2  แสดงการทดสอบการใช้งานผ่ าน เว็บ
แอพพลิเคช่ัน โดยน้าโทรศัพท์มือถือท้าการสแกนคิวอาร์
โค้ ดที่ หน้ าจอของเครื่องช่ังน้้ าหนักใช้งานผ่ าน เว็บ
แอพพลิเค ช่ัน โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ช่วง 
ทดสอบช่วงละ 10 ครั้ง จากการทดสอบทั้ง 2 ช่วงพบว่า
เครื่องช่ังน้้าหนักสามารถใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน                   
ได้ทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100  

6. สรุปผลการวิจัย
การออกแบบและพัฒนาเครื่องช่ังน้้าหนักใช้งานผ่าน

เว็บแอพพลิเคช่ัน มีความผิดพลาดการช่ังน้้าหนักไม่เกิน
ร้อยละ 0.25 ซึ่งได้ด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ คือ 
 6.1 ออกแบบและพัฒนาเครื่องช่ังน้้าหนักใช้งานผ่าน
เว็บแอพพลิเคช่ัน มีส่วนประกอบหลักแบ่งได้ 3 สว่น คือ  
           6.1.1 ส่วนอินพุต ได้แก่ โหลดเซลล์ขนาด 200 
กิโลกรัม และโมดูลขยายสัญญาณ HX711 ท้าหน้าที่รับ
สัญญาณจากโหลดเซลล์เพื่อท้าการแปลงค่าเป็นสัญญาณ 
Digital 24 Bit  
           6 .1 .2  ส่ ว น ป ร ะ ม ว ล ผ ล  มี อุ ป ก ร ณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ซึ่งจะท้าหน้าท่ีรับค่าจากตัว
ขยายสัญญาณ HX711 เพื่อประมวลผล 

6.1.3  ส่วนเอาท์พุต แสดงค่าน้้าหนักในการช่ัง
เป็นเวลา 5 วินาที และจากนั้นแสดง QR-CODE ผ่านจอ 
TFT LCD 3.5 นิ้ ว  เป็ น เ ว ล า  10 วิ น า ที  เพื่ อ ให้
โทรศัพท์มือถือสแกน QR-CODE ซึ่งข้อมูลน้้าหนักจะส่ง

ขึ้นไปยังเว็บแอพพลิเคช่ัน จากนั้นระบบจะให้ผู้ใช้งาน
กรอก ส่วนสูง และอายุ  เพื่อประมวลผล  BMI และ
ค่า BMR พร้อมแนะน้าเมนูอาหารได้อย่างถูกต้อง 

6.2 การทดสอบช่ังน้้าหนักมาตรฐาน 2 ช่วงน้้าหนัก 
คือ ช่วงน้้าหนัก 50 กิโลกรัม มีความผิดพลาดของน้้าหนัก
อยู่ที่ร้อยละ 0. 20 และช่วงน้้าหนัก 80 กิโลกรัม มีความ
ผิดพลาดของน้้าหนักอยู่ท่ีร้อยละ 0. 15  

6.3 การทดสอบการใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน 
พ บ ว่ า เค รื่ อ ง ช่ั งน้้ าห นั ก ส าม ารถ ใช้ งาน ผ่ าน เว็ บ
แอพพลิเคช่ันได้ทั้ง 2 ช่วงน้้าหนัก  ซึ่งแสดงว่าเครื่องช่ัง
น้้าหนักใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน ท้างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 100 

7. อภิปรายผลการวิจัย
 เครื่องช่ังน้้าหนักใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน พบว่า 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ สามารถท้างานได้ตาม
ขอบเขตและมีประสิทธิภาพตามที่คาดหวังไว้ คือ รับค่า
น้้าหนักได้ไม่เกิน 200 กิโลกรัม มีค่าความผิดพลาดของ
การช่ังน้้าหนักไม่เกินร้อยละ 0.25 และแสดงคิวอาร์โค้ด
เพื่อให้ผู้ ใช้บริการท้าการสแกนด้วยโทรศัพท์มือถือ 
เพื่อประมวลผลหาค่าดัชนีมวลกายและอัตราการเผา
ผลาญพลังงานในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 100  

การทดสอบช่ังน้้าหนักเครื่องช่ังน้้าหนักใช้งานผ่านเว็บ
แอพพลิเคช่ัน เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องช่ังน้้าหนักยี่ห้อ 
KROTRON รุ่น NCFN ที่ได้ผลิตออกมาให้บริการแก่ลูกค้า
ทั่วไปแล้ว พบว่ามีความแตกต่าง ของค่าท  ่ีช่ังได้ทั้ง 2 ช่วง
น้้าหนัก คือ ช่วงน้้าหนัก 50 กิโลกรัม มีความผิดพลาดของ
น้้าหนักอยู่ที่ร้อยละ 0.20 และช่วงน้้าหนัก 80 กิโลกรัม มี
ความผิดพลาดของน้้าหนักอยู่ที่ ร้อยละ 0.15 และมีค่า
ความผิดพลาดเฉลี่ย 0.17 ซึ่งมีค่าความแตกต่างของความ
ผิดพลาดที่น้อยมาก ท้าให้มีความน่าเชื่อถือต่อการน้าไปใช้
งานได้ 
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8. ข้อเสนอแนะ
ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องช่ังน้้าหนักใช้งาน

ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ให้สามารถท้างาน และใช้งานได้ดีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ดังต่อไปนี้ 
 8.1 การออกแบบและพัฒนาเครื่องช่ังน้้าหนักใช้งาน
ผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน ควรมีการทดสอบกับน้้าหนักมาก
ขึ้นอีกช่วงหนึ่ง คือ มากกว่า 100 กิโลกรัม เพื่อให้เป็น    
การบริการที่รองรับผู้ที่มีน้้าหนักมากขึ้น  

8.2 ควรปรับปรุงให้มีเมนูการใช้งานของเครื่องให้มากขึ้น 
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อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดน ้าอัตโนมัติส้าหรับการเกษตรใชัพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้ 
Development of an Automated On-Off Mobility-device Using Solar Energy for 

Agricultures  

ศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้า1* สยาม ปั่นธรรม2 นงรักษ ์ ปัญสุภารักษ์3 ปราณทิพย์ ชนวีร์จารุณัฐ4 
Saksit Klawkla1* Siam Puntum2 Nongrak Pansuparak3 Pranthip Chonweejarunat4 
*1 2 3 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส ์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

 *1 2 3 4 Department of Electronics Technology, Chanthaburi technical college, Institute of Vocational
Education: Eastern  

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์

ควบคุมการเปิดปิดน้้าอัตโนมัติส้าหรับการเกษตรใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้และประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรชาวสวน
ทุ เรียน  จ้ านวน 5 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุมการเปิด
ปิดน้้าอัตโนมัติส้าหรับการเกษตรใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบบันทึกผลการท้างานและแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้ทดลองใช้งาน โดยแบบบันทึกผลการท้างานจะ
บันทึกผลทดลองควบคุมการเปิดปิดวาล์วน้้าและทดลอง
กับเซนเซอร์ความดัน โดยทดลองให้มีการเปิดระบายน้้า
ออกจากท่อ  ซึ่งอุปกรณ์จะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง
โทรศัพท์มือถือผ่าน Line Notify เมื่อมีน้้าไหลออกจากท่อ 
โดยท้าการบันทึกผลการทดลอง จ้านวน 5 ครั้ง น้าค่าที่ได้ใน
แต่ละข้อมาหาค่าร้อยละ  และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้ทดลองใช้งาน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ มีข้อค้าถาม จ้านวน 6 ข้อ คือ ด้านการออกแบบที่
สวยงาม ด้านความสะดวกในการใช้งาน ด้านการเลือกใช้
วัสดุ ด้านความคุ้มค่าต่อการลงทุน ด้านความปลอดภัย 
และด้านประสิทธิภาพในการท้างาน  น้าข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้งานมาวิเคราะห์
ข้อมูล  และน้าเสนอค่าสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า อุปกรณ์ควบคุม
การเปิดปิดน้้าอัตโนมัติส้าหรับการเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์มีอุปกรณ์ประกอบด้วย 3  ส่วน   ได้แก่  1 ) 
เซนเซอร์ตรวจจับความดันน้้า 2) ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Nodemcu esp8266  3 ) มอ เตอ ร์ เปิ ดปิ ด วาล์ วน้้ า 
สามารถควบคุมการเปิดปิดวาล์วน้้าได้ และสามารถส่ง 

ข้ อ ค ว าม แ จ้ ง เตื อ น ผ่ า น  Line Notify อ อ ก ไป ยั ง
โทรศัพท์มือถือเมื่อมีน้้าไหลออกจากท่อได้ ใช้งานง่าย 
ราคาต้นทุนต่้า มีความปลอดภัยในการใช้งานและมีความ
พึ งพ อ ใจ ข อ งผู้ ใ ช้ ง าน โด ย ร วม อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ม าก 
(  = 4.53, SD = 0.51)   

ค้าส้าคัญ : อุปกรณ์ควบคุมการเปดิปิดน้้าอัตโนมัต,ิ 
 พลังงานแสงอาทิตย์,  เคลื่อนที่ได ้

Abstract 
     The objective of this research were :  1) to 
develop  the automatic water control device 
with mobile solar energy for agriculture; and 2) 
to examine the users’ satisfaction on the 
automatic water control device with mobile 
solar energy for agriculture.
     The sample group in this study was selected 
by purposive random sampling method. The 
samples consisted of 5  durian farmers in 
Chanthaburi province.  Tools for the research 
were consisted of ;1 ) experimental record; and 
2) the questionnaires of farmers’ satisfaction on
the automatic water control device with mobile 
solar energy for agriculture. 
     The statistics for analyzing the data were 
mean and standard deviation. The results of the 
study were as follows: 1) the automatic water 
control device with mobile solar energy for 
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agriculture is efficient; and 2)  the farmers’ 
satisfaction on the automatic water control 
device with mobile solar energy for agriculture is 
at the highest level. 

Keywords : Automatic water control device, 
  Solar energy,  Mobile 

1. บทน้า
ปัจจุบันราคาผลผลิตทุเรียนมีราคาสูงท้ารายได้ให้กับ

เกษตรกรที่ปลูกเป็นจ้านวนมาก  มีความต้องการของ
ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ท้าให้เกษตรกรทั่ว
ประเทศมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น  ส้าหรับการ
ปลูกทุเรียนนั้น  น้้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญ  เข็มชาติ เชยชม
(2562) ต้องมีแหล่งน้้าให้พอเพียงต่อจ้านวนต้นทุเรียน                 
ที่ปลูก ถ้าสวนใดมีน้้าน้อยก็ต้องประหยัดน้้า เพราะทุเรียน
ต้องการใช้น้้าเพื่อบ้ารุงต้นทุเรียนเพื่อให้ได้ผลผลิตจ้านวน
มากและมีคุณภาพดี ได้ราคาสูง การให้น้้าส้าหรับต้น
ทุเรียนแบ่งออกเป็นหลายระยะและต้องมีการควบคุมดังนี้ 
ระยะก่อนออกดอก หลังออกดอก หางแย้ เป็นลูก ซึ่ งใน
แต่ระยะมีปริมาณไม่เท่ากัน จากการสังเกตระบบการให้
น้้าในสวนทุเรียนปัจจุบันจะใช้ระบบการต่อท่อหลักเป็น
ท่อ PVC ขนาด 2 - 3 นิ้ว  จากเครื่องสูบน้้าที่อาจเป็น
มอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์  เพื่อกระจายน้้าไปยังต้น
ทุเรียนโดยผ่านประตูน้้า  ส่วนใหญ่มักใช้ขนาด 2 นิ้ว
แบ่งเป็นช่วง ๆ หลังจากผ่านประตูน้้าแล้วจะลดขนาดท่อ
เพื่อเข้าสู่หัวสปริงเกอร์ (sprinkler) เพื่อเหวี่ยงน้้าเป็นฝอย
ให้กับต้นทุเรียนได้ทั่วถึง  ในการให้น้้าแต่ละครั้งชาวสวน
จะต้องเดินตรวจดูและสังเกตว่ามีสปริงเกอร์ตัวใดไม่หมุน 
มีการอุดตันหรือหลุดออกจากท่อ  ต้องท้าการแก้ไขให้
ท้างานได้ตามปกติ ซึ่งการเปิดปิดวาล์วน้้าแต่ละสาย
จะต้องเดินไปเปิดและปิดเป็นระยะ ๆ ตามจ้านวนสาขา
ที่จ่ายน้้า  จึงเป็นการเสียเวลาเป็นอย่างมาก    
    จากปัญหาดังกล่าว  คณะผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะ
พัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดน้้าอัตโนมัติส้าหรับ
การเกษตรใช้พลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้ ขึ้นมาเพื่อ
เพิ่มความสะดวกและลดเวลาในการเข้าไปเปิดปิดวาล์วน้้า  
สามารถตรวจสอบการรั่วและอุดตันของท่อ  โดยใช้

เทคโนโลยีทางด้านอิ เล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยตั ว
ตรวจจับความดันในท่อ เพื่อส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังชาวสวนโดยใช้โทรศัพท์สั่งการ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดน้้าส้าหรับ

การเกษตรใชัพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้ 
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์

ควบคุมการเปิดปิดน้้าอัตโนมัติส้าหรับการเกษตรใช้    
พลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้ 

3. วิธีการด้าเนินการวิจัย
3.1 ในการสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการเปิด

ปิดน้้าอัตโนมัติส้าหรับการเกษตรใชัพลังงานแสงอาทิตย์
เคลื่อนที่ได้  ได้ด้าเนินงานตามขั้นตอน  ดังนี้ 

3.1.1  ศึกษาพื้นที่ของสวนทุเรียนและขนาด
ประตูน้้าของกลุ่มตัวอย่าง ศึกษาข้อมูล เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการ  วิธีการสร้างเครื่องมือท่ีใช้
ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดน้้าอัตโนมัติ
ส้าหรับการเกษตร    

3.1.2   ด้าเนินการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมการ
เปิ ดปิ ดน้้ าอั ต โนมัติ ส้ าห รับการเกษตรใชัพลั งงาน
แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้  ให้มีรูปแบบเหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ตามข้อมูลที่ได้ศึกษา
ค้นคว้ามา และจากค้าปรึกษาของผู้เช่ียวชาญ  ดังแสดง
ภาพที่ 1  

ภาพที่ 1  ภาพแบบร่างการจัดวางอุปกรณ์ควบคุมการ  
 เปิดปิดน ้าอัตโนมัติส้าหรับการเกษตร 
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 จากนั้นด้าเนินการออกแบบโครงสร้างการวางท่อ
และระบบการจ ัด เก ็บพล ังงานไฟฟ ้าที ่ผล ิต ได ้จาก
แสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าและ
จัดเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ ดังแสดงใน ภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ภาพโครงสร้างการวางท่อและชุดผลิต 
กระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยใช้ 

แผงโซล่าเซลล์ 
 

 3.1.3  ด้าเนินการสร้างอุปกรณ์ควบคุมการเปิด
ปิดน้้าอัตโนมัติส้าหรับการเกษตรใชัพลังงานแสงอาทิตย์
เคลื่อนที่ได้ ตามแบบร่างที่ได้ออกแบบไว้  ท้าการทดลอง 
ทดสอบ  ปรับปรุง  จนกระทั่งตัวอุปกรณ์ฯ สามารถ
ท้างานและใช้งานได้ 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพการประกอบตามแบบร่าง 

 3.1.4  น้าไปทดลองใช้ และเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
โดยทดลองควบคุมการเปิดปิดน้้าอัตโนมัติ ดังภาพที่ 4 
และภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ภาพการทดสอบการท้างานของอุปกรณ์ฯ 
 

 
 

ภาพที่ 5  ภาพการทดลองเปิดปิดวาล์วน ้าผ่าน 
แอป Blynk 

 

 3.1.5  ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ให้ค้าแนะน้า  เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข 
 3.1.6   การทดลองการท้ างานของอุปกรณ์
ควบคุมการเปิดปิดน้้าอัตโนมัติส้าหรับการเกษตร ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้  โดยทดลองทดลอง
เชื่อมต่อ Nodemcu esp8266 กับ App Blynk  โดยการ
เปิดเครื่องทิ้งไว้ 24 ช่ัวโมง เพื่อดูเสถียรภาพการเช่ือมต่อ  
จากนั้นทดสอบกับเซนเซอร์ความดัน  โดยการทดลองให้มี
การเปิดระบายน้้าออกจากท่อเพื่อตรวจสอบการส่ง

756



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5    
5 th National Conference on Vocational Innovation and Technology 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line notify  และทดสอบการเปิด
ปิดวาล์วน้้าว่าสามารถท้างานได้ทุกครั้งหรือไม่   

        3.1.7  ประเมินคุณภาพจากการทดลองใช้งาน
อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดน้้าอัตโนมัติส้าหรับการเกษตร
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้ 

3.2 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  มีดังนี ้
       3.2.1  ประชากร คือ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน

ในจังหวัดจันทบุรี    
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง   คือ  เกษตรกรชาวสวน

ทุเรียน  ต้าบลสีพยา อ้าเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี จ้านวน 
5  คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบบันทึกผลการ
ท้างาน  โดยทดลองควบคุมการเปิดปิดวาล์วน้้า และ
ทดลองกับเซนเซอร์ความดัน  โดยทดลองให้มีการเปิด
ระบายน้้าออกจากท่อ  ซึ่งจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง
โทรศัพท์มือถือผ่าน Line notify  เมื่อมีน้้าไหลออกจาก
ท่อ  และแบบประเมินความพึงพอใจการใช้อุปกรณ์
ควบคุมการเปิดปิดน้้าอัตโนมัติส้าหรับการเกษตรใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้ โดยผู้ใช้งาน โดยแบบ
ประเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ 
ของลิ เคิร์ท (Likert)  มีข้อค้าถาม  จ้านวน 6 ข้อ คือ   
ด้านการออกแบบที่สวยงาม   ด้านความสะดวกในการ                 
ใช้งาน  ด้านการเลือกใช้วัสดุ   ด้ านความคุ้มค่าต่อ                       
การลงทุน  ด้านความปลอดภัย  และด้านประสิทธิภาพใน
การท้างาน 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล   เก็บข้อมูลโดยใช้แบบ
บันทึกผลการท้างาน   โดยทดลองควบคุมการเปิดปิดน้้า
ในสถานที่ทดลอง  ด้านความพึงพอใจเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม  โดยสอบถามจากผู้ทดลองใช้งาน 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล   ใช้ข้อมูลจากแบบบันทึกผล
การท้างานมาหาค่าร้อยละ    และใช้ข้อมูลที่ ได้จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้งานมาวิเคราะห์
ข้อมูล  และน้าเสนอค่าสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  มีดังนี ้

3.5.1  ค่าเฉลี่ย โดยใช้สตูร 

ΣX
X  = 

N

เมื่อ   X   คือ   ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ΣX  คือ   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

N คือ   จ้านวนข้อมูล 

3.5.2  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร

S.D.      
 

 1nn

XXn
22



 

เมื่อ S.D.    คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n    คือ จ้านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
X    คือ ค่าของคะแนนแต่ละคน 

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการพัฒนาและผลการทดลองอุปกรณ์ควบคุม

การเปิดปิดน้้าอัตโนมัติส้าหรับการเกษตรใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้ 

 4.1.1  ผลการพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิด
น้้าอัตโนมัติส้าหรับการเกษตรใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เคลื่อนที่ได้ 

ภาพที่ 6 ภาพอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดน ้าอัตโนมัติ
ส้าหรับการเกษตรใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เคลื่อนที่ได้ 

757



 
 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
 

 
 
 

ภาพที่ 7 ภาพหน้าจอควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Blynk 
 

 4.1.2 ผลการทดลองอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิด
น้้าอัตโนมัติส้าหรับการเกษตรใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เคลื่อนที่ได้  มีดังนี้  
 1) ผลการทดลองเช่ือมต่อ Nodemcu 
esp8266 กั บ  App Blynk โด ยการ เปิ ด เครื่ อ งทิ้ ง ไว้                     
24 ช่ัวโมง  พบว่า  ระบบยังคงเชื่อมต่อกันโดยตลอด   
 2)  ผลการทดลองการควบคุมการเปิดปิด
วาล์วน้้ า และผลการทดลองกับ เซนเซอร์ความดัน                          
โดยการทดลองให้มีการเปิดระบายน้้าออกจากท่อ  ซึ่งจะ
ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือผ่าน Line 
notify  เมื่อมีน้้าไหลออกจากท่อ   ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ผลการทดลองการท้างานของอุปกรณ์ควบคุม

การเปิดปิดน้้าอัตโนมัติส้าหรับการเกษตรใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั งท่ี ควบคุมการเปิด
ปิดวาล์วน ้าได้ 

ส่งข้อความแจ้ง
เตือนไปยัง

โทรศัพท์มือถือ
ผ่าน Line 

notify  เมื่อมี
น ้าไหลออกจาก

ท่อได้ 

1   

2   

3   

4   

5   

คิดเป็นร้อยละ 111 111 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการทดลองควบคุมการเปิดปิดวาล์ว
น้้า โดยท้าการทดลอง 5 ครั้ง อุปกรณ์สามารถท้างานได้                
ทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการทดลองกับเซนเซอร์
ความดัน โดยการทดลองให้มีการเปิดระบายน้้าออก                 
จากท่อ 5 ครั้ง พบว่าอุปกรณ์ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน 
Line notify  ออกไปยังโทรศัพท์มือถือได้ทุกครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 2.4 ผลการประเมินความพึ งพอใจของผู้ ใช้งาน
อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดน้้าอัตโนมัติส้าหรับการเกษตร
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้  จ้านวน 5 คน ได้ผล    
ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดน้้าอัตโนมัติ
ส้าหรับการเกษตรใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เคลื่อนที่ได้     

 
รายการ ค่าเฉลี่ย ค่า 

SD 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านการออกแบบ 4.40 0.55 มาก 

ด้านการใช้งานท่ี
สะดวก 

4.60 0.55 มากที่สุด 

ด้านการเลือกใช้
วัสด ุ

4.20 0.45 มาก 

ด้านความคุม้ค่า
ต่อการลงทุน 

4.80 0.45 มากที่สุด 

ด้านความ
ปลอดภัย 

4.60 0.55 มากที่สุด 

ด้านประสิทธิภาพ
ในการท้างาน 

4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.51 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 2   พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานของอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดน้้าอัตโนมัติ
ส้าหรับการเกษตรใช้พลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้       
โดยผู้ทดลองใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ด้านความคุ้มค่าต่อ                     
การลงทุนมีความเห็นด้วยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.80 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาด้านการใช้งานที่สะดวก ด้าน
ความปลอดภัย  และด้านประสิทธิภาพในการท้างาน     
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.60 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  และล้าดับสุดท้าย
ด้านการเลือกใช้วัสดุ มีค่าเฉลี่ยที ่4.20 ซึ่งยังอยู่ในระดับมาก 

 

5. สรุปผลการวิจัย  
1.5 ผลการพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดน้้า

ส้าหรับการเกษตรใชัพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้  
 ผลการทดลองเช่ือมต่อ  Nodemcu esp8266 

กับ  App Blynk โดยการเปิด เครื่องทิ้ งไว้  24 ช่ัวโมง  
พบว่า ระบบยังคงเช่ือมต่อกันโดยตลอด  ผลการทดลอง
ควบคุมการเปิดปิดวาล์วน้้า โดยท้าการทดลอง 5 ครั้ง 
พบว่า อุปกรณ์สามารถท้างานได้ทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ 
100 ผลการทดลองกับเซนเซอร์ความดันโดยการทดลอง
ให้มีการเปิดระบายน้้าออกจากท่อ 5 ครั้ง พบว่าอุปกรณ์
ส่ งข้ อค วามแจ้ งเตื อนผ่ าน  Line notify ออก ไปยั ง
โทรศัพท์มือถือได้ทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

5.2 ผลการประเมินความพึ งพอใจของผู้ ใช้งาน
อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดน้้าอัตโนมัติส้าหรับการเกษตร
ใชัพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้   

 ผู้ทดลองใช้งานมีความพึงพอใจ มีค่าระดับ                  
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.53 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

6.1 จากการพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดน้้า
ส้าหรับการเกษตรใชัพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้   
เนื่องจากอุปกรณ์นี้ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์    
ท้าให้มีพลังงานเลี้ยงวงจรตลอด 24 ช่ัวโมง และสามารถ
เคลื่อนย้ายไปยังต้าแหน่งที่ต้องการได้ง่าย และเมื่อเกิด
เหตุท่อน้้าแตกหรือหัวสปริงเกอร์หลุด อุปกรณ์ตรวจจับ
ความดันได้จะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line notify  ไป
ยังโทรศัพท์มือถือ ท้าให้ผู้ใช้งานรับทราบถึงปัญหาของ
ระบบน้้า เกิดความคุ้มค่าทั้งในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของ
ระบบน้้า  

6.2 จากประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งาน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.53    โดยมี
ประเด็นด้านความคุ้มค่าต่อการลงทุน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.80  
มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด  เนื่องมาจากการวางแผนและ
ออกแบบที่ดี  มีความปลอดภัยในการใช้งาน ส่งผลให้                   
ผู้ทดลองใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

  
7. ข้อเสนอแนะ  
 7.1  ควรพัฒนาให้แผงโซลาร์เซลล์สามารถหมุนรับ
แสงได้มากท่ีสุด เพื่อจัดเก็บพลังงานให้ใช้ได้ยาวนานขึ้น 
   7.2 สามารถน้าไปพัฒนาต่อให้อุปกรณ์ควบคุมการ
เปิ ดปิ ดน้้ าอั ต โนมัติ ส้ าหรับการเกษตร ใช้พลั งงาน
แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้สามารถเช่ือมต่อกับ Server  อื่น ๆ  
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นอกจาก blynk  และสามารถติดต่อกับ sensor ได้หลายชนิด  
และแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ 
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การพัฒนาชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 110cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์  
Development of a Fingerprint scanner for the 110cc Motorcycle, Gear System 

 
บุษกร พิชิตกุล1* ปรินดา ปานเพชร2 

Bussakorn Pichitkul1* Parinda Phanphech2 
*1 2 สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลัยเทคนคิฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวภาคกลาง 3     
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและหา
ประสิทธิภาพของชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 
100cc ควบคุ มด้ วยระบบ เกี ยร์ ว่ าสามารถสตาร์ท
รถจักรยานยนต์รุ่นต่าง ๆ ที่มีไดร์สตาร์ทได้จริงตาม
วัตถุป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้  คื อ  ติ ดตั้ ง ชุ ด สแกนนิ้ วสตาร์
มอเตอร์ไซค์เข้ากับรถจักรยานยนต์รุ่นต่าง ๆ ที่มีไดร์สตาร์ท
ได้และป้องกันการเกิดการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ได้ และ
หาความพึงพอใจการใช้งานของชุดสแกนนิ้วสตาร์ท
มอเตอร์ไซค์ รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาใน
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จ านวน 30 คน ได้จากการสุ่ม
แ บ บ เจ า ะ จ ง  เค รื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใน ก า ร วิ จั ย  ได้ แ ก่ 
แบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่าชุด
สแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์มีคุณลักษณะตามที่ผู้วิจัย
ต้องการ ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และจากการประเมิน
ประสิทธิภาพ พบว่า สามารถติดตั้งเข้ากับรถจักรยานยนต์
รุ่นต่าง ๆได้ โดยวัดจากผลการทดสอบการใช้งานของชุด
ส แ ก น นิ้ ว ส ต า ร์ ท ม อ เต อ ร์ ไ ซ ค์  โด ย ต่ อ เข้ า กั บ
รถจักรยานยนต์รุ่นต่าง ๆ ที่มีไดร์สตาร์ทได้ ส่วนการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์อยู่ในระดับมาก (  = 
4.23, S.D = .427) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นวัตกรรมสามารถช่วยลดการถูกโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
มี ความพึ งพอใจมากเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ 
นวัตกรรมมีความสะดวกต่อการใช้งาน ส่วนข้อค าถาม
ช้ินงาน นวัตกรรมมีความคุ้มค่าการลงทุน กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.04, S.D = .699) 
สามารถน าไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้ 
 

ค าส าคัญ : ชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์, รีเลย์,   
              ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
Abstract 
     The purposes of this research were: 1) to 
design and construct the Finger Scan Kit for 110 
cc Motorcycle controlled gear system; 2) to find 
out the efficiency of the Finger Scan Kit for 110 
cc Motorcycle controlled gear system; and 3) to 
examine the users’ satisfaction on the Finger 
Scan Kit for 110 cc Motorcycle controlled gear 
system. 
     The sample group in this study was selected 
by purposive random sampling method. The 
samples consisted of 30 teachers and students 
from Chachoengsao Technical College.  Tools 
for the research were consisted the 
questionnaires of students’ and teachers’ 
satisfaction on the Finger Scan Kit for 110 cc 
Motorcycle controlled gear system. 
     The statistics for analyzing the data were 
mean and standard deviation. The results of the 
study were as follows: 1 )  The students’ and 
teachers’ satisfaction on the Finger Scan Kit for 
110 cc Motorcycle controlled gear system is at 
the high level. 
 
Keywords : Motorcycle finger scan kit,    
                 Relay,  Microcontroller 
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1.  บทน า 
     ปั จจุบั นการสตาร์ท รถอาจมี การพัฒ นาไปถึ ง                   
การสตาร์ทเพียงปลายนิ้ วสัมผัสด้วยปุ่ม Push Start                    
กันแล้ว แต่ก็ยังมีรถยนต์อีกส่วนมากที่ยังใช้วิธีสตาร์ทด้วย
กุญแจอยู่ หลายคนมองว่าการ สตาร์ทรถ เป็นเรื่องไม่
ส าคัญแต่หากท าผิดวิธีบ่อยครั้ง ก็จะสร้างความเสียหาย
ให้แก่รถได้ 
 กุญแจรถยนต์สมัยใหม่มีหน้าที่มากกว่าการเปิด
วงจรไฟฟ้าแต่ยังรวมไปถึงท าหน้าที่ เป็นสวิทช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ให้ติดขึ้นมา กุญแจและเครื่องรับส่งสัญญาณที่
เรียกกันว่ารีโมทคอนโทรลมีหน้าท่ีส าคัญ และมีการท างาน
ที่ซับซ้อนเกินกว่าให้เขี้ยวของลูกกุญแจสอดรับลงตัวกับ
ร่องในตัวแม่กุญแจเท่านั้น กุญแจและรีโมทคอนโทรล
จ านวนมากที่ใช้คลื่นทั้งชนิดคลื่นแสงและคลื่นวิทยุเป็น
ตัวรับและส่งสัญญาณเปิดการท างาน ดังนั้น การดูและ
รั กษ ากุญ แจและรี โมท คอน โท รลจึ งต้ อ งมี ค วาม
ละเอียดอ่อนมากขึ้น 
 คณะผู้จัดท าการสร้างชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์
ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ ส าหรับผู้ที่ใช้งาน
ชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะใช้ป้องกันไม่ให้
มิจฉาชีพลักทรัพย์สินของผู้ใช้งาน และน าไปประยุกต์
ดัดแปลงใช้ได้จริง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการโดน
ขโมยรถจักรยานยนต์ได้และผู้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การใช้งาน ซึ่งงานวิจัยต่างๆในด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
และสามารถสร้างใช้งานได้จริงในอนาคต 
 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 2.1  เพื่อออกแบบและสร้างชุดสแกนนิ้วสตาร์ทรถ
มอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ 
 2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดสแกนนิ้วสตาร์ทรถ
มอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ 
 2.3  เพื่อหาความพึงพอใจของชุดสแกนนิ้วสตาร์ทรถ
มอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ 
 
3.  สมมตฐิานการวิจัย  
 3.1  ชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc 
ควบคุมด้วยระบบเกียร์ที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     3.2  ชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc 
ควบคุมด้วยระบบเกียร์ที่สร้างขึ้นมีความพึงพอใจในระดับที่ดี  

4.  วิธีการด าเนินการวิจัย  
        4.1  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

เริ่มต้น

ศึกษาแนวคิด ท ษ ีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

สร้างเคร่ืองมือส าหรับใช้ในการวิจัย

ทดลองใช้และหา
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุง

น าเคร่ืองมือไปทดลองเก็บข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล

จบ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

 

แผนภาพที่ 1  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 

             4.1.1  ศึ กษ าแน วคิ ด  ท ษ ี  งาน วิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างชุดสแกนนิ้วสตาร์ท
มอเตอร์ไซค์ และเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านขนาด ราคา และ
รายละเอียดทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่จ าเป็นมาใช้ในการ
ออกแบบชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ ตลอดจนศึกษา
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์จาก
เอกสาร ต ารา และจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
             4.1.2  ด าเนินการออกแบบชุดสแกนนิ้วสตาร์ท
มอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ให้มี
รูปแบบเหมาะสม โดยเข้ากับรถจักรยานยนต์ 
             4.1.3  ด าเนินการสร้างชุดสแกนนิ้วสตาร์ท
มอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ ตาม
แบบโครงสร้างของรถจักรยานยนต์ โดยศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบรถจักรยานยนต์ และค าแนะน าของครูที่ปรึกษา 
             4.1.4  ด าเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพของ
ชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วย
ระบบเกียร์ 
             4.1.5  น าชุดสแกนนิ้ วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์
ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์สร้างขึ้น ไปทดลอง
ใช้ 
             4.1.6  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 
     4.2  ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานชุดแสกนนิ้ว
มือสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ 
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 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของครูอาจารย์
และนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราที่มี
ความคิดเกี่ยวกับชุดสแกนนิ้วมือสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ 
จ านวน 11 ข้อ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี ้
             4.2.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจ 
             4.2.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความ                    
พึงพอใจ 
             4.2.3  ร่างแบบประเมินความพึงพอใจของครู
อาจารย์และนัก เรียนนักศึ กษาในวิทยาลัย เทคนิค
ฉะ เชิ ง เท รา  จ ากการ ใช้ งาน ชุด แสกน นิ้ ว ส ต าร์ ท
มอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   มีข้อค าถาม
จ านวน 11 ข้อ แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการ
ออกแบบ ด้านการเลือกใช้วัสดุ  ด้านการท างานของ
ผลิตภัณฑ์  และด้านคุณค่าของชุดแสกนนิ้ วสตาร์ท
มอเตอร์ไซค์ โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วง
คะแนนและความหมาย ดังนี้ 
             ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับน้อยท่ีสุด 
             ระดับ 2 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับน้อย 
             ระดับ 3 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
             ระดับ 4 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับมาก 
             ระดับ 5 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 4.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
             4.3.1  ประชากร คือ ครูอาจารย์และนักเรียน
นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
             4.3.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ค รู อ า จ า ร ย์ แ ล ะ นั ก เรี ย น
นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จ านวน 30 คน      
     4.4  เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่อง 
             4.4.1  เครื่องมือในการวิจัย  
                 4.4.1.1  ชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์
ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ 
                 4.4.1.2  แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้งานชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์      

     4.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              4.5.1  น าชุดสแกนนิ้วมือสตาร์ทมอเตอร์ไซค์
ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจที่สร้างขึ้นไปใช้กับครูอาจารย์และนักเรียน
นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราจ านวน 30 คน          
              4.5.2  น าแบบสอบถาม มาตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม 
รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลโดยใช้โปรแกรม
ทางสถิติ 
              4.5.3  ระยะเวลาที่ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
5.  ผลการวิจัย  
     5.1  ผลการสร้างชุดแสกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์
ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์  
           สามารถใช้ชุดสแกนน้ิวสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 
100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ เป็นอุปกรณ์ป้องกันการ
โจรกรรม โดยป้องกันไม่ให้การสตาร์ทโดยตรงต้องผ่านตัว
สแกนนิ้วมือก่อน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
              5.1.1  ชุดแสกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 
100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์  สามารถป้องกันการ
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
              5.1.2  ชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 
100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์สามารถใช้ได้เฉพาะเจ้าของ
รถและบุคคลในครอบครัว 
              5.1.3  ใช้บอร์ด Arduino ในการสั่งชุดสแกน
นิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบ
เกียร์ โดยมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน  
              5.1.4  เห ม า ะ ส ม ส า ห รั บ ติ ด ร ถ ย น ต์
จักรยานยนต์ 110cc ขึ้นไป               
     5.2  ผลการทดสอบการท างานของชุดสแกนนิ้ ว
สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ 
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ตารางที่ 1  ผลการทดสอบการใช้งานของชุดสแกนนิ้ว
สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุม
ด้ ว ย ร ะ บ บ เ กี ย ร์  โ ด ย ต่ อ เ ข้ า กั บ
รถจักรยานยนต์รุ่นต่าง ๆ ที่มีไดร์สตาร์ท 

รุ่นมอเตอร์ไซค ์ วิธีการติดต้ัง การใช้งาน 

wave110 ติดตั้งได้ง่าย สตาร์ทตดิได้ 

Wave125 ติดตั้งได้ง่าย สตาร์ทตดิได้ 

Click150 ติดตั้งได้ง่าย สตาร์ทตดิได้ 

Demon 150 
ติดตั้งค่อนข้างล าบาก  

(เพราะว่าไม่มชี่องเก็บสัมภาระ) 
สตาร์ทตดิได้ 

          

จากตารางที่ 1 พบว่า ชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์
ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ สามารถใช้งานได้ดี
และสามารถติดตั้งเข้าได้กับรถจักยานยนต์รุ่นต่าง ๆ ที่มี
ไดร์สตาร์ท  
     5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานชุด
สแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วย
ระบบเกียร์ 
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึง 
              พอใจท่ีมีต่อชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ 
 ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย  ค่า  S.D. ความหมาย 

ด้านการออกแบบนวัตกรรม 

1. นวัตกรรมมีความสะดวกต่อ
การใช้งาน 

 

4.40 

 

.606 

 

มาก 

2. นวัตกรรมมีรูปทรง ขนาดที่
เหมาะสมและสวยงาม  

4.30 .580 มาก 

3. นวัตกรรมมีการออกแบบวาง
อุปกรณ์มีความเหมาะสม 

4.30 .707 มาก 

ด้านการเลือกใช้วัสดุในการ
จัดท านวัตกรรม 

4. วัสดุอุปกรณ์จัดท าชิ้นงานของ
นวัตกรรมมีความเหมาะสม 

 

 

4.10 

 

 

.735 

 

มาก 

5. ชิ้นงาน นวัตกรรมมีความ
คงทนใช้งานได้ระยะเวลานาน 

4.20 .728 มาก 

6. ชิ้นงาน นวัตกรรมมีความ
คุ้มค่าการลงทุน 

4.04 .699 มาก 

ด้านการท างานของชุดสแกน
นิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ 

7. นวัตกรรมสามารถช่วยลด
การถูกโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ 

 

 

 

4.48 

 

 

 

.580 

 

 

 

มาก 

8. นวัตกรรมใช้งานง่าย สะดวก
ต่อการใช้งานสามารถน าไปใช้
ได้จริง 

4.12 .773 มาก 

ด้านผลการใช้งาน 

9. นวัตกรรมสามารถ มองเห็น
ได้ชัดเจน 

 

4.08 

 

.804 

 

มาก 

10. นวัตกรรมมีความปลอดภัย
ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน 

4.18 .661 มาก 

11. โดยภาพรวมท่านมีความพึง
พอใจในผลงานนวัตกรรมนี้ 

4.36 .631 มาก 

รวม 4.23 .427 มาก 
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ตารางที่ 3  ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  
              ที่มีต่อชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด   
        100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

1. ค รู อ าจ ารย์ วิ ท ย าลั ย เท ค นิ ค
ฉะเชิงเทรา 

10 คน 40 

2. นักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

20 คน 60 

          

 จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 พบว่า โดยรวมกลุ่ม
ตั วอย่ า งมี ค วาม พึ งพ อ ใจต่ อ ชุ ดสแกน นิ้ วส ต าร์ท
มอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ อยู่ใน

ระดับมาก (  = 4.23, S.D = .427) และเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อค าถามพบว่านวัตกรรมสามารถช่วยลดการถูก
การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ได้ มีความพึงพอใจมากเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือ นวัตกรรมมีความสะดวกต่อการ
ใช้งาน ส่วนข้อค าถามช้ินงาน นวัตกรรมมีความคุ้มค่าการ
ลงทุน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุดแต่อยู่ใน

ระดับมาก (  = 4.04, S.D = .699) 

6.  สรุปผลการวิจัย 
 6.1  ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดสแกนนิ้ว
สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ 
           ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสแกนนิ้ว
สตาร์ทมอเตอร์ไซค์โดยมีสามารถติดตั้งชุดสแกนนิ้ว
สตาร์ทมอเตอร์ไซต์ได้ที่มีประสิทธิภาพที่ดี  โดยสามารถ
ติดตั้งได้กับรถจักรยานยนต์รุ่นต่างๆที่มีไดร์สตาร์ท ถ้า
รถจักรยานยนต์มีช่องเก็บสัมภาระที่มีขนาดเล็กจะมีการ
ติดตั้งค่อนข้างล าบาก ถ้ารถจักรยานยนต์ที่มีช่องเก็บ
สัมภาระที่มีขนาดตั้งแต่ ความกว้าง 6 ซม . ยาว 20 ซม. 
สู ง  13  ซม . ขึ้ น ไป การติ ด ตั้ ง ชุ ด สแกนนิ้ วส ตาร์ท
มอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ มีการ
ติดตั้งท่ีสะดวกสบายเเละง่ายมากขึ้น 
 6.2  ผลการวิจัยและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุด
สแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วย
ระบบเกียร์ 

     กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดสแกนนิ้วสตาร์ท
มอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ ระดับ
มาก (  = 4.23, S.D = .427) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่านวัตกรรมนี้ สามารถลดการถูก โจรกรรม
รถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้น มีความพึงพอใจมากเป็นอันดับ
แรก รองลงมาคือ นวัตกรรมมีความสะดวกต่อการใช้งาน 
ส่วนข้อค าถามช้ินงาน นวัตกรรมมีความคุ้มค่าการลงทุน
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุดแต่อยู่ในระดับมาก         
(  = 4.04, S.D = .699) 
 
7.  อภิปรายผล 
     การสร้างชุดสแกนนิ้ วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ ขนาด 
100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ พบว่า สามารถท างานได้
ตามขอบเขตและมีประสิทธิภาพ สามารถติดตั้งใช้งานได้
กับรถจักรยานยนต์รุ่นต่าง ๆ ที่มี ไดร์สตาร์ทได้และ
สามารถลดการเกิดการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้
เพราะผู้วิจัยได้ศึกษา โดยการส ารวจและวิเคราะห์ อีกทั้ง
ยังได้รับความอนุเคราะห์จากครูที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญช่วย
ตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์และเครื่องมือ จ านวนหลายท่าน
แล้วปรับปรุงแก้ไขจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้งานสามารถติดตั้งใช้งานได้
กับรถจักรยานยนต์รุ่นต่าง ๆที่มีไดร์สตาร์ทได้และสามารถ
ลดการเกิดการโจรกรรมรถจักยานยนต์ได้ 
     7.1  การที่ประสิทธิภาพของชุดสแกนนิ้วสตาร์ท
มอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ทั้งนี้เพราะการสร้างชุดสแกนนิ้ว
สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ 
ผ่านกระบวนการพัฒนาท่ีเป็นระบบตามขั้นตอน ก่อนท่ีจะ
สร้างและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้มปีระสทิธิภาพ และมี
การทดลอง ทดสอบและเก็บข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และมา
พัฒนาปรับปรุงจนได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพ  
     7.2  การที่ชุดสแกนนิ้วสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ขนาด 
100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ มีประสิทธิภาพในการ
ติดตั้งใช้งานได้กับรถจักรยานยนต์รุ่นตา่ง ๆ ที่มีไดร์สตาร์ท
ได้และสามารถลดการเกิดการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
เมื่อเทียบกับการใช้สวิตซ์สตาร์ทรถแบบทั่วไป ท่ีต้องเสียง
กับการโดนโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
     7.3  การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของครู
อาจารย์และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ที่มีต่อชุดสแกนนิ้วสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc 
ควบคุมด้วยระบบเกียร์ อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเป็น
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เพราะผู้วิจัยได้ออกแบบและเลือกใช้วัสดุเหมาะสมต่อการ
ใช้งาน และผ่านการทดสอบหาประสิทธิภาพตามขั้นตอน
การวิจัยเป็นอย่างดี 
  
8.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
         ส าม ารถน าผลการวิจั ย ไป ใช้ ในการอ้ า งอิ ง
เปรียบเทียบผลงานทางงานวิจัยอ่ืนๆได้ 
 
9.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
         9.1  ล ด ข น าด ข อ ง ชุ ด ส แ ก น นิ้ ว ส ต าร์ ท ร ถ
มอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์ให้มี
ขนาดเล็กลง 
         9.2  เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น เช่น 
การแจ้งเตือนส่งต าแหน่งของรถเมื่อมีการโจรกรรม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การสร้างแอพพลิเคชันเพื่อการขึ้นทะเบียน
บัณฑิ ตของสถาบั นการอาชีวศึ กษาภาคกลาง 3 มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อสร้างตัวต้นแบบแอพ
พลิเคชันส่าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 2) เพื่อศึกษาผลการประเมิน
คุณภาพด้านการสร้างแอพพลิเคชันเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจการใช้ต้นแบบแอพพลิเคชันส่าหรับการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ได้แก่  นักศึกษาปริญญาตรี  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ช้ันปีที่ 2 จ่านวน 50 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการด่าเนินงานวิจัยได้แก่ 1) โปรแกรม Adobe XD 
CC 2018 ส่าหรับออกแบบระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 2) แบบประเมิน
คุณภาพด้านการออกแบบระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของการใช้งาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) แอพพลิเคชันเพื่อการขึ้นทะเบียน
บัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถเข้าถึงการ
ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความแม่นย่าในการ
แสดงผลข้อมูลอย่างปัจจุบัน และสถาบันสามารถเรียก 

 
 

ตรวจสอบข้อมูล การรายงานข้อมูลได้รวดเร็ว 2) ผลการ
ประเมินคุณภาพด้านการออกแบบอยู่ ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.24 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.07 
 
ค าส าคัญ : ตัวต้นแบบ, แอพพลิเคชัน, การขึ้นทะเบียน  
                 บัณฑิต 
 
ABSTRACT 
     The purposes of the study were: 1) to create 
the prototype of application with Adobe Program 
for graduated registration Vocational Education in 
Central Region 3; 2) to study the  result of quality 
assessment  for creating the prototype of 
application for graduated registration Vocational 
Education in Central Region3; and 3) to examine 
the result of the students’ satisfaction for creating 
the prototype of application for graduated 
registration Vocational Education in Central 
Region 3.  
     The sample group in this study was selected 
by purposive random sampling method. The 
samples consisted of 50 students of the Bachelor 
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degree in Vocational Education in Central Region 
3. Tools for the research were consisted of 1 ) 
Adobe XD CC 2 0 1 8  Program for design. 2 )  the 
quality design assessment form and 3 )  the 
questionnaires of students’ satisfaction.  
  The statistics for analyzing the data were 
mean and standard deviation. The results of the 
study were as follows:1The specialists’ 
satisfaction on the prototype of application for 
graduated registration Vocational Education in 
Central Region 3 is at the high level; and 2 )  the 
students’ satisfaction on the prototype of 
application for graduated registration Vocational 
Education in Central Region 3 is at the high level. 

Keywords : Prototype, Application,  Graduated  
                 Registration 
 
1.  บทน า  
 ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มี
การจัดท่าระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา พ.ศ.2554 โดยข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูล
เฉพาะกิจด้านต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลผู้ส่าเร็จการศึกษาด้วย 
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการด่าเ นินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์
และมีระบบฐานข้อมูลกลางด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถน่ามาใช้ประโยชน์ในการ
ก่าหนดนโยบาย แผนงานและการส่งเสริมการด่าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา                 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   กระบวนการในการขึ้นทะเบียนบัณฑิตจึง เป็น
กระบวนการที่ส่าคัญที่จะท่าให้สถาบันสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลของนักศึกษาได้อย่างครบถ้วนและได้รับข้อมูลของ
นักศึกษาที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด นอกจากนี้
กระบวนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตยังเป็นกระบวนการส่าคัญ
ที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาทุกคนต้องด่าเนินการอย่างละเอียดถี่
ถ้วน ดังนั้น ข้อมูลที่ได้รับจึงมีประสิทธิภาพส่าหรับการ
น่าไปใช้ในอนาคต และช่วยให้สถาบันสามารถปรับปรุง
ข้อมูลของนักศึกษาที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลทะเบียน
นักศึกษาให้มีความเป็นปัจจุบัน 

 จากการด่าเนินงานการขึ้นทะเบียนบัณฑิตพบว่า 
กระบวนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพนั้น ควร
มีช่องทางที่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด่าเนินการผ่าน
เว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน เนื่องจากสอดรับกับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยจึงร่วมมือกับส่านักอาชีวบัณฑิต
สะสมองค์ความรู้และน่ามาพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อให้
นักศึกษาได้ด่าเนินการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้สะดวก
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้ร่วมกันพัฒนาตัว
ต้นแบบแอพพลิเคชันส่าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของ
สถาบันการอาขีวศึกษา ภาคกลาง 3เพื่อเป็นตัวต้นแบบ
ส่าหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันให้กับนักศึกษาในอนาคต 

2.  วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 2.1 เพื่อออกแบบตัวต้นแบบแอพพลิเคชันส่าหรับการ
ขึ้ นทะ เบี ยนบัณฑิ ตขอ ง สถาบั นก า รอา ชี วศึ กษา  
ภาคกลาง 3   
 2.2 เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพด้านการ
ออกแบบแอพพลิเคชันของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบ
ตัวต้นแบบแอพพลิเคชันส่าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
 2.3 เพื่อศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจการ
ออกแบบแอพพลิเคชันของนักศึกษาที่มีต่อการออกแบบ
ตัวต้นแบบแอพพลิเคชันส่าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 
 
3.  สมมติฐานของการวิจัย 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้ในการใช้งานแอพพลิเคชันเพื่อ
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาค
กลาง 3 อยู่ในระดับดี 
 
4.  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ตัวแปรต้น คือ ตัวต้นแบบแอพพลิเคชันส่าหรับการขึ้น
ท ะ เ บี ย น บั ณ ฑิ ต ข อ ง ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
ภาคกลาง 3  
 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินคุณภาพด้านการ
ออกแบบแอพพลิเคชันของผู้เช่ียวชาญและความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการออกแบบตัวต้นแบบแอพพลิเคชัน
ส่าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 
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5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ นักศึกษาปริญญา
ตรี ช้ันปีท่ี 2 จ่านวน 50 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งนี้โดยใช้วิธีคัดเลือก
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ เ จ า ะ จ ง  ( Purposive Random 
Sampling) คือ นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 ที่ก่าลังจะ
จบการศึกษาในปี 2562  จ่านวน 30 คน 
 5.2  ล่าดับขั้นตอนการด่าเนินการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยการออกแบบตัวต้นแบบแอพ
พลิเคชันส่าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการ
อาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 ผู้วิจัยได้ใช้แบบจ่าลองของ 
Addie Model ดังนี้  
 1.  การวิเคราะห์ 
  ผู้วิจัยได้ท่าการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขึ้น
ทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
เพื่อเป็นการสรุปข้อมูลเนื้อหา 
 2.  การออกแบบ 
  หลังจากวิเคราะห์แล้วได้ท่าการออกแบบเพื่อ
จัดล่าดับการท่างานและผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยเขียนแผ่น
เรื่องราว (Storyboard) และจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลเพื่อเข้าสู่
ขั้นการพัฒนาต่อไป 
 3.  การพัฒนา 
  ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบตัวต้นแบบแอพ
พลิเคชันส่าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการ
อาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 โดยน่าข้อมูลและไฟล์ที่ได้
จัดเตรียมไว้แล้วนั้นมาประกอบเข้าด้วยกันตามที่ได้
ออกแบบไว้ในแผ่นเรื่องราว และน่าไปพัฒนาตัวต้นแบบ
ด้วยโปรแกรมส่ า เร็ จรูปทางคอมพิวเต อร์  และให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแอพพลิเคชันจ่านวน 3 ท่าน 
ช่ ว ย ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร อ อก แ บ บ ตั ว ต้ น แ บ บ 
แอพพลิเคชันและน่าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เช่ียวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 4.  การน่าไปใช้ 
  จากการพัฒนาออกแบบตัวต้นแบบแอพพลิเค
ชันส่าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการ
อาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วนั้น ผู้วิจัยได้
ให้กลุ่มตัวอย่างท่าแบบประเมินความพึงพอใจการ
ออกแบบแอพพลิเคชัน และผู้วิจัยน่าผลที่ได้มาวิเคราะห์
ประเมินผลข้อมูลต่อไป 
 

 5.  การประเมินผล 
  ผู้วิจัยได้ท่าการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมนิผล
ที่ ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจด้วยโปรแกรม
ส่าเร็จรูป โดยใช้หลักทางสถิติดังต่อไปนี้คือ  ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     5.3  เครื่องมือในการด่าเนินการวิจัย  
   เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ด่ า เ นิ น ก า ร วิ จั ย 
ประกอบด้วย   
   1.  ตัวต้นแบบแอพพลิเคชันส่าหรับการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3  
โดยใช้โปรแกรม Adobe XD CC 2018  ในการออกแบบ 
    2.  แบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ
แอพพลิเคชันของผู้เ ช่ียวชาญที่มีต่อการออกแบบตัว
ต้นแบบแอพพลิเคชันส่าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 
  3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการออกแบบตัวต้นแบบแอพพลิเคชันส่าหรับการขึ้น
ท ะ เ บี ย น บั ณ ฑิ ต ข อ ง ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  
ภาคกลาง 3 
   โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 
5 ระดับ ดังนี้ [8] 
   5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
   3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
   1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
6.  ผลการวิจัย 

6.1 ผลการออกแบบตัวต้นแบบแอพพลิเคชันส่าหรับ
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาค
กลาง 3  
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1. หน้อจอเข้าสู่ระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพหน้าจอเข้าสู่ระบบ 
 เป็นหน้าจอส่าหรับให้นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาลง
ไปและกดปุ่มเข้าสู่ระบบ เพื่อท่าการเข้าสู่ระบบ 

 
2. หน้าจอรายการหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 ภาพน้าจอรายการหลัก 
 เมื่อเข้าสูร่ะบบเรียบร้อยแล้วจะพบหน้ารายการหลัก
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกท่ารายการที่ต้องการ          

ซึ่งประกอบด้วยตรวจสอบจบ  แจง้ความจ่านงจบ
การศึกษาและขึ้นทะเบียนบณัฑติ 
 

3. หน้าจอแจ้งความจ่านงขอจบการศึกษา 
 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพหน้าจอตรวจสอบจบ 
     เป็นหน้าจอในรายการแรกส่าหรับให้นักศึกษาสามารถ
เข้ามาตรวจสอบข้อมลูผลการศึกษาของตนเอง 
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4. หน้าจอข้ึนทะเบียนบณัฑิต 
 

 

 
ภาพที่ 5 ภาพหน้าจอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

เมื่อแจ้งความจ่านงขอจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
นักศึกษาจะต้องด่าเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตอีกครั้งเพื่อ
ยืนยันการจบการศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษา ภาค
กลาง 3 จะก่าหนดวันขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้แก่นักศึกษา 
โดยถ้าไม่ใช่ช่วงวันที่ก่าหนดรายการหน้าจอนี้จะไม่
สามารถเข้ามาด่าเนินการใช้งานได้ 

 6.2  ผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบแอพ
พลิเคชันของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อการออกแบบตัวต้นแบบ
การสร้างแอพพลิเคชันเพื่อการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 จากการวิเคราะห์
ข้อมูลซึ่งใช้หลักทางสถิติโดยเกณฑ์การแปลความหมาย
ของระดับคะแนนความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลี่ยของผล
คะแนนเป็นตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิด
ของเบสท ์มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจ 
 4.50 - 5.00  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 3.50 - 4.49  ระดับความพึงพอใจมาก  
 2.50 - 3.49  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
 1.50 - 2.49  ระดับความพึงพอใจน้อย  
 1.00 - 1.49  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 โดยผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ
แอพพลิเคชันของผู้เ ช่ียวชาญที่มีต่อการออกแบบตัว
ต้นแบบแอพพลิเคชันส่าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ดังตารางที่ 1 
  
ตารางที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ    

แอพพลิเคชันของผู้ เ ช่ียวชาญที่มีต่อการ
ออกแบบตัวต้นแบบแอพพลิเคชันส่าหรับ
ก า ร ขึ้ น ทะ เ บี ย น บัณ ฑิ ต ขอ ง ส ถ า บั น                     
การอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3  

 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 
1. ใช้โปรแกรมเหมาะสมกับการ
ออกแบบ 

4.00 1.00 มาก 

2.เนื้อหาข้อมูลมีความถูกต้องและ
เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมาย 

4.33 0.58 มาก 

3.ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง 3.67 0.58 มาก 

4.การจัดล่าดับต่าแหน่งเนื้อหา 4.67 0.58 มากที่สุด 

5.การจัดรูปแบบการแสดงของ
เนื้อหาได้เหมาะสม 

3.67 0.58 มาก 

6.  ความเหมาะสมของข้อมูลที่ผู้ใช้
ต้องกรอก 

3.86 0.58 มากก 

7.  ความเหมาะสมของภาพ กราฟิก
โดยภาพรวม 

4.67 0.58 มากที่สุด 

8.  ความเหมาะสมของสีตัวอักษรที่
ใช้โดยภาพรวม 

3.67 0.58 มาก 

9.  ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษรโดยภาพรวม 

3.33 0.58 ปานกลาง 

10.  สามารถน่าไปพัฒนาต่อรูปแบบ
แอพลิเคชันให้เกิดประโยชน์ได้ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

ภาพรวมคุณภาพด้านการออกแบบ 4.03 0.24 มาก 

 
จากตารางที่  1 ผลการประเมินคุณภาพด้านการ

ออกแบบแอพพลิเคชันของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบ
ตัวต้นแบบแอพพลิเคชันส่าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3  พบว่า ภาพรวม
ของคุณภาพของผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ที่  4.03 โดยคุณภาพของการผลิตสื่อจาก
ผู้เช่ียวชาญใน 3 ล่าดับแรกได้แก่  ล่าดับที่ 1 สามารถ
น่าไปพัฒนาต่อรูปแบบแอพลิเคชันให้เกิดประโยชน์ได้ 
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ล่าดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67                
ในการจัดล่าดับต่าแหน่งเนื้อหาและความเหมาะสมของ
ภาพกราฟิกโดยภาพรวม และล่าดับที่ 3 เนื้อหาข้อมูลมี
ความถูกต้องและเพียงพอกับกลุ่มเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33  

และผลการประเมินความพึงพอใจการออกแบบ             
แอพพลิเคชันของนักศึกษาที่มีต่อการออกแบบตัวต้นแบบ
แอพพลิเคชันส่าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของสถาบัน
การอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที ่2   ความพึงพอใจการออกแบบแอพพลิเคชันขอ

นักศึกษาที่มีต่อการออกแบบตัวต้นแบบ
แอพพลิเคชันส่าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ของสถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3  

 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 
1 . ตั ว ต้ นแบบ มี ลั ก ษณะ จู ง ใ จ
น่าสนใจในการใช้งาน 

3.68 0.71 มาก 

2.รูปแบบและสีอักษร อ่านง่าย
ชัดเจน 

3.88 0.87 มาก 

3.ความสอดคล้องระหว่างปริมาณ
ของภาพกับปริมาณของข้อมูลที่
ต้องกรอก 

4.04 0.86 มาก 

4. เป็นช่องทางที่ช่วยให้สะดวกใน
การข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

4.20 0.70 มาก 

5. รู ป ภ าพ ก ร าฟิ ก ที่ น่ า เ ส น อ
เ ห ม า ะ ส ม ท า ง ด้ า น ก า ร สื่ อ
ความหมาย 

4.02 0.71 มาก 

6.ความเร็วในการตอบสนองการ
ท่างาน 

4.16 0.71 มาก 

7.ปริมาณข้อมูลที่กรอกเหมาะสม
กับหน้าจอแอพพลิเคชัน 

4.08 0.78 มาก 

8.ข้อมูลภายในตัวต้นแบบเพียงพอ
ต่อการข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

4.02 0.71 มาก 

9.วิ ธี การ ใช้ งาน เ ข้า ใจง่าย ไม่
ซับซ้อน 

4.30 0.68 มาก 

10. ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ถ้ า น่ า ไ ป
ประยุกต์ใช้จริง 

4.24 0.69 มาก 

รวมความพึงพอใจของนักศึกษา 4.06 0.07 มาก 

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อการออกแบบตัวต้นแบบแอพพลิเคชัน
ส่าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคกลาง 3 พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจของ
นักศึกษา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 
4.06 โดยผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจใน 3 ล่าดับแรกได้แก่ 
ล่าดับที่ 1 วิธีการใช้งานเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 4 .30 ล่ าดับที่  2 ได้ รับประโยชน์ถ้ าน่ า ไป

ประยุกต์ใช้จริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และล่าดับที่ 3    
เป็นช่องทางที่ช่วยให้สะดวกในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  

 
7.  อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่ อง การออกแบบตัวต้นแบบ 
แอพพลิเคชันส่าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของสถาบัน
การอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 ผู้วิจัยขออภิปรายผล การ
วิจัยตามประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจต่อไปนี้  

7.1 ผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ 
แอพพลิเคชันของผู้เ ช่ียวชาญที่มีต่อการออกแบบตัว
ต้นแบบแอพพลิเคชันส่าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 พบว่าสามารถน่าไป
พัฒนาต่อรูปแบบแอพพลิเคชันให้เกิดประโยชน์ได้  อีกท้ัง
ในการจัดล่าดับต่าแหน่งเนื้อหาและความเหมาะสมของ
ภาพกราฟิกโดยภาพรวมมีความเหมาะสมกับนักศึกษา อยู่
ในล่าดับที่ 1 และล่าดับท่ี 2  เนื่องมาจากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้
น่ามาใช้ในการออกแบบนั้นเป็นข้อมูลจริง  ซึ่งถ้าน่ามา
พัฒนาต่อในรูปแบบแอพพลิ เคชันจะมีส่วนช่วยให้
นักศึกษาสะดวกรวดเร็วในขึ้นทะเบียนบัณฑิตและช่วยลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากรประเภทกระดาษได้อีกด้วย  อีก
ทั้งรูปภาพกราฟิกที่ผู้วิจัยได้น่าใช้ในการออกแบบตั ว
ต้นแบบนั้นเป็นรูปภาพที่สื่อความหมายกับหัวข้อรายการ
หลักและเป็นภาพกราฟิกสากลที่ใช้โดยทั่วไป 

7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การออกแบบตัวต้นแบบแอพพลิเคชันส่าหรับการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 
พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน
เข้าใจ ง่าย ไม่ซับซ้อนและได้รับประโยชน์ถ้าน่าไป
ประยุกต์ใช้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธเนศ  ตั้งจิต
เจริญเลิศและณัฏฐกันย์  เจริญวัฒธนากุล โดยได้จัดท่า
วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ 
สิรินธร จียาศักดิ์และขวัญชนก อิ่มอมรชัย โดยได้จัดท่า
วิจั ย เ รื่ อ ง  แอพพลิ เค ชันสมุนไพรดู แลสุ ขภาพบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานแอพพลิเคชันส่าหรับด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับ
ดีและเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ
ใหม่ๆ อีกทั้ งยังมีการจัดหมวดหมู่การแสดงข้อมูลที่
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เหมาะสมและตรงความต้องการซึ่งท่าให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานง่ายและไม่ซับซ้อน 

8. ข้อเสนอแนะ
8.1  สามารถน่าไปพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อใช้งานได้

จริงในอนาคต 
8.2  ควรเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูลนักศึกษาของ

วิทยาลัย เพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการเก็บข้อมูล 
8.3  ควรพัฒนาแอพพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้

หลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อรองรับการ
ใช้งานของนักศึกษาต่างชาติ 
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ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 
Smart Village 4.0 
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Central Region 4 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างระบบ
ชุมชนอัจฉริยะ 4.0 2) หาประสิทธิภาพของระบบชุมชน
อัจฉริยะ 4.0 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
สมาชิกหมู่บ้านเมืองทองแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ต าบลรั้วใหญ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 แบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ย �̅� ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 
ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 เป็นเครื่องมือ Internet of Things 
(IoT) ที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรก เมื่อมี
ควันไฟและแก๊สรั่ว ท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยภายในชุมชน 
ซึ่ งแจ้ งเตือนเป็นสัญญาณเสี ยง  แจ้ ง เตื อนผ่ าน  Line 
Application และ  Web Application ผลการประ เมิ น
ประสิทธิภาพของระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 โดยผู้เช่ียวชาญ
และผู้ใช้งานระบบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว้ และเมื่อน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความพึง
พอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจุบันได้น าไปติดตั้ง
บริเวณบ้านพักอาศัยและก าลังด าเนินการต่อยอดเชิงธุรกิจแล้ว 

ค ำส ำคัญ : ระบบชุมชนอัจฉริยะ, ระบบแจ้งเตือน, 
  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

Abstract 
The purposes of this experimental research 

were to 1)  design and create Smart Village 4 .0, 
2) to find the efficiency of the Smart Village 4.0, and
3) study the satisfaction of the users towards Smart
Village 4. 0.  There were 20 samples selected from 
family members Muang Thong Land and House 
Village, Rua Yai Subdistrict, Mueang District, Suphan 
Buri Province and used purposive selection 
methodology.  The instruments used were Smart 
Village 4. 0 and the satisfaction survey towards 
Smart Village 4. 0.  The statistics used in analyzing 
the data were mean and standard deviation.  

The result showed that Smart Village 4.0 was 
the efficient Internet of Things. Device warning and 
protecting Notification when there is an intruder, 
detect smoke, and gas leaks that may occur to 
residents within the community. The alarm worked 
through Line applications and Web Applications. 
The satisfaction of the users towards Smart Village 4.0 
was at the highest level. 

Keywords : Smart Village 4.0, Notification System, 
  Internet of Things 
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1. บทน ำ 

บ้ า น เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  ใ ห้ ค ว า ม รั ก  ค ว าม อบ อุ่ น                          
ความปลอดภัย เป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนในครอบครัว
ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข เมื่อทุกครอบครัวมี
ความสุข ย่อมท าให้มีชุมชนมีความสุขเช่นกัน เสมือนการ
สร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชุมชน แต่ในปัจจุบันการสร้าง
บ้านให้มีความแข็งแรงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ระบบ
รักษาความปลอดภัยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญอย่างมาก                   
ในการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยและชุมชน 
(ไพโรจน์, 2560) 

เ ทค โน โลยี คว ามปลอดภั ยส าห รั บที่ อยู่ อ า ศั ย มี
หลากหลายรูปแบบที่ถูกพัฒนาขึ้น เพราะผู้อยู่อาศัยให้
ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น ส่งผลให้เกิด
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถเลือกได้ว่าจะน าเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยใดมาใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัย 
(Mangozero, 2561) การใช้เทคโนโลยี Internet of Things 
(IoT) คือ การน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เชื่อมโยงหรือ
ส่งข้อมูลถึงกันด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การ
เช่ือมโยงนี้ท าให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ากับ
การใช้งานอื่น ๆ จนเกิดเป็น Smart Device, Smart Grid, 
Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent 
Transportation ซึ่ ง แ ต ก ต่ า ง จ า ก ใ น อดี ต ที่ อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งและแสดงข้อมูล
เท่านั้น (กรมประชาสัมพันธ์, 2563)  

Internet of Things จัดเป็นอันดับที่ 1 ของ 10 อันดับ
เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ส าหรับธุรกิจ จุดเริ่มของความคิด
นี้มาจากการติดบาร์โค้ด (Barcode) ที่สินค้า ซึ่งต่อมาได้
กลายเป็นเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) 
หรือการระบุด้วยป้ายช่ือที่อ่านด้วยคลื่นวิทยุ การเช่ือม
อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยี  เซ็นเซอร์ และ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อให้
ได้ระบบอินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่งที่สามารถตรวจสอบ 
วัดปริมาณ และออกค าสั่งให้อุปกรณ์เหล่านั้นท างานอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่ต้องการ เช่น ระบบเซ็นเซอร์ที่ท าให้ส าหรับ
ฟาร์มอัจฉริยะ การดูแลสุขภาพโดยใช้เซ็นเซอร์จัดอัตราการ
เต้นของหัวใจ และส่งข้อมูลสุขภาพไปวิเคราะห์โดยสถาบัน
สุขภาพ ผู้จัดการโรงงานสามารถเข้าถึงข้อมูลการผลิตล่าสุด 

 
โดยทันทีผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ หรือเพียงแค่กดปุ่มก็
สามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าคงคลังได้ ด้วยการใช้เซ็นเซอร์
และโซลูช่ันเพื่อการวิเคราะห์ (ทวีศักดิ์, 2553) 
 ในยุค Thailand 4.0 เทคโนโลยี Internet of Things 
(IoT) ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ส าคัญ ในการเข้ามามีบทบาท
มากขึ้นในการใช้ชีวิตประจ าวันภายในที่อยู่อาศัย เครื่องใช้
ต่าง ๆ จะสามารถเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ เช่น ตู้เย็น 
เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ เครื่องเสียง กลอนประตูไฟฟ้า 
และระบบความปลอดภัยภายในบ้าน เราจะสามารถควบคุม
ระบบต่าง ๆ ภายในบ้านได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น สามารถ
ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งการใช้งาน 
IoT จะช่วยให้เราจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีประโยชน์
ด้านการประหยัดพลังงานและการรักษาความปลอดภัยที่ดี
ขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2561)  

เทคโนโลยี Internet of Things ( IoT) สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการด้านระบบรักษาความปลอดภัยให้กับ
ผู้พักอาศัยและชุมชนได้   ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการ
ออกแบบและสร้างระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 ที่สามารถช่วย
ตรวจสอบความปลอดภัยที่พักอาศัยเวลาที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย 
สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรก เมื่อมีควันไฟและแก๊สรั่ว ที่
อาจเกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยภายในชุมชน ซึ่งจะแจ้งเตือนเป็น
สัญญาณเสียง แจ้งเตือนผ่าน Line Application และ Web 
Application  
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพื่อออกแบบและสร้างระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0  
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบชุมชน

อัจฉริยะ 4.0 
 
3.  สมมติฐำนของกำรวิจัย 

3.1 ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 มีประสิทธิภาพในการ
แจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรก มีควันไฟและแก๊สรั่ว ซึ่งแจ้งเตือนเป็น
สัญญาณเสียง แจ้งเตือนผ่าน Line Application และ Web 
Application  

3.2 ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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4.  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 

ประกอบด้วยขั้นตอนการท างานท่ีส าคัญดังนี้ 
ส่วนที่ 1 อุปกรณ์แจ้งเตือนและรักษาความปลอดภัย 

(Sensor) ซึ่งผู้ใช้งานจะท าการลงทะเบียนอุปกรณ์เข้าสู่
ระบบ และท าการติดตั้งภายในท่ีพักอาศัย เมื่ออุปกรณ์ตรวจ
พบสิ่งผิดปกติจะท าการส่งเสียงเตือนและส่งข้อมูลไปยังเว็บ
แอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ในเครื่องแม่ข่าย 

ส่วนที่  2 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) จะท า
หน้าที่เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์แจ้งเตือนและรักษา
ความปลอดภัย สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น โดยเว็บแอปพลิเคชันจะรับข้อมูลที่ส่งมาจากอุปกรณ์
แจ้งเตือนและรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา และจะท าการ
ประมวลผลเพื่อสั่งการท างานไปยังระบบต่าง ๆ เช่น แสดง
สถานะของอุปกรณ์  ส่ งข้ อความแจ้ งเตื อนไปยั ง Line 
Application ของผู้ใช้งาน หรือแจ้งเตือนด้วยภาพและเสียงไป
ยัง Dashboard ที่ถูกติดตั้งไว้ยังบ้านพักอาศัยหรือส่วนกลาง
ของชุมชน 

 
5. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการ
วิจัยดังนี ้

5.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกหมู่บ้าน 
เมืองทองแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด 

 
สุพรรณบุรี  กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) คือ สมาชิกหมู่บ้านเมืองทองแลนด์
แอนด์เฮ้าส์ ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
จ านวน 20 คน 

5.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนด
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย ดังนี ้  

 5.2.1  ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 
5.2.2  แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ

ชุมชนอัจฉริยะ 4.0 เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

5.3  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย มีดังนี ้
5.3.1  ศึกษาขั้นตอนการออกแบบและสร้างระบบ

ชุมชนอัจฉริยะ 4.0 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
5.3.1.1 ศึกษารูปแบบระบบรักษาความ

ปลอดภัยภายในชุมชน และบ้านพักอาศัย และบริบทของ
ผู้ใช้ ส ารวจ และวิเคราะห์ความต้องการอุปกรณ์ในการรักษา
ความปลอดภัย     

5.3.1.2  ศึกษาเครื่องมือ เทคโนโลยี ที่ใช้งาน
กับระบบรักษาความปลอดภัย ในปัจจุบัน 

5.3.1.3  วิเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อ
น ามาบูรณาการในการออกแบบและสร้างระบบชุมชนอัจฉริยะ 
4.0 

5.3.1.4  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือ และการหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

5.3.1.5  ศึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์ ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและการสร้าง จาก
เอกสาร ต ารา ผลงานวิชาการ และจากข้อมูลในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และจากเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

5.3.2  ด าเนินการออกแบบและสร้างระบบชุมชน
อัจฉริยะ 4.0 ดังนี ้

5.3.2.1  ในส่วนอุปกรณ์ควบคุมระบบจะ
ใช้โมดูลสมองกลฝังตัว NodeMCU ESP8266 มาท าหน้าที่
ควบคุมการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ประเภทต่าง ๆ 
และเช่ือมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ท าให้
สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

Line Application 

Web 
Application 

Dashboard 

Sensor 
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ภำพที่ 2 โมดูล NodeMCU ESP8266 
5. 3. 2. 2  ใ ช้ เ ซ็ น เ ซ อ ร์ ต ร ว จ จั บ ก า ร

เคลื่อนไหว (Passive Infrared Sensor) มาใช้งานในการ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต เพื่อตรวจจับผู้บุกรุก 

 
 

ภำพที่ 3 เซ็นเซอร์ตรวจจับกำรเคลื่อนไหว 
 

5.3.2.3  ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สและควันไฟ 
(MQ-2 Sensor) ในการตรวจจับแก๊สรั่วและควันไฟที่เกิด
จากการเผาไหม้จากแก๊ส เพื่อความปลอดภัย 

 

 
 

ภำพที่ 4 เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สและควันไฟ 
 

5.3.2.4  จัดสร้างอุปกรณ์แจ้งเตือนและ
รักษาความปลอดภัย ประเภทต่าง ๆ ของระบบชุมชน
อัจฉริยะ 4.0 ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเตือน อุปกรณ์ตรวจจับผู้บุก
รุก อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟและแก๊สรั่ว 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 5 อุปกรณ์ระบบชุมชนอจัฉริยะ 
 

5.3.2.5  พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web 
Application) จากภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL 
ในการเก็บข้อมูลและสถานะการท างานของอุปกรณ์แจ้งเตือน
และรักษาความปลอดภัย ของระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 ที่
ท างานในรูปแบบของอุปกรณ์ IoT ด้วยโปรโตคอล HTTP 

 
 

 
 

ภำพที่ 6 เว็บแอปพลิเคชัน Smart Village 4.0 
 

5.3.2.6 ใ ช้  Line Application ร่ วมกับ
ระบบ Web Application ในการแจ้ งเตือนผ่ านระบบ
อินเทอร์เน็ต ท าใหผู้เกี่ยวของสามารถเขาถึง หรือใหความ
ช่วยเหลือไดท้ันเวลา 
 

 
 

ภำพที่ 7 Line Application และ Web Application 
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5.3.3  น าอุปกรณ์แจ้งเตือนและรักษาความ

ปลอดภัย ของระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 ไปติดตั้งและทดลอง
ใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกหมู่บ้านเมืองทอง
แลนด์แอนด์ เฮ้าส์  ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

 
 

ภำพที่ 8 ทดสอบติดต้ังระบบ  
ณ หมู่บ้ำนเมืองทองแลนด์แอนด์เฮ้ำส์ 

 

 
 

ภำพที่ 9 ทดสอบติดต้ังอุปกรณ์ บ้ำนของสมำชิก 
หมู่บ้ำนเมืองทองแลนด์แอนด์เฮ้ำส์  

 

5.3.4  ทดสอบการแจ้งเตือนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
เมื่อมีผู้บุกรก เมื่อมีควันไฟและแก๊สรั่ว ซึ่งระบบจะแจ้งเตือน
เป็นสัญญาณเสียง แจ้งเตือนผ่าน Line Application และ 
Web Application 

 
 
 
 

 

 

 
 

ภำพที ่10 กำรแจ้งเตือนผ่ำน Line Application 
 

 
 

ภำพที ่11 กำรแจ้งเตือนผ่ำน Web Application 
 

 
 

ภำพที่ 12 ข้อมูลกำรแจ้งเตือนย้อนหลัง 
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ภำพที่ 13 กำรแสดงสถำนะของอุปกรณ์ 
 

5.3.5  ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 เป็นชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้าง
ดังนี ้

5.3.5.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

5.3.5.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

5.3.5.3  ร่างแบบประเมินความพึงพอใจการ
ใช้ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) มีข ้อค าถาม จ านวน 10 ข้อ 
แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัย 2. ด้านการเลือกใช้วัสดุ 3. ด้าน
การออกแบบ และ 4. ด้านอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน 

5.3.5.4  น าร่างแบบประเมินความพึง
พอใจให้ผู้ เ ช่ียวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบภาษาที่ใช้ และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง  

5.3.5.5  น าแบบประเมินความพึงพอใจที่
ปรับปรุงแล้วไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้น าระบบชุมชน
อัจฉริยะ 4.0 ไปใช้งาน จ านวน 20 คน 

5.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิ จั ย ได้ท าการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

ออกแบบและสร้างระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 รายละเอียด
ดังนี ้

5.4.1  เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบอุปกรณ์
ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 

5.4.2  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาค่าความพึงพอใจ
ของระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 โดยมีวิธีการดังนี้ 

5.4.2.1  มอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ที่มีต่อระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 20 คน จากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบประเมิน   

5.4.2.2  รวบรวมแบบประเมินจากกลุ่ม
ตัวอย่าง น ามาหาค่าเฉลี่ย (×̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

5.5  วิธีวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ 
5.5.1  ผลการพัฒนาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
5.5.2  ค่าระดับความพึงพอใจของสมาชิกหมู่บ้าน 

เมืองทองแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ ใช้ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 จาก
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใน
การแปลความ 
 

6.  ผลกำรวิจัย 
6.1  ผลการหาประสิทธิภาพของระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 

ด้วยการทดสอบการท างานของระบบ ดังตารางที่ 1 
 

ตำรำงที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 
 
 

จ านวนครั้ง 
ในการ
ทดสอบ 

การท างานของระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 
เมื่อมีผู้บุกรก เมื่อมีควันไฟและแก๊สรั่ว 

เซ็นเซอร์ 
ตรวจพบ 
สิ่งผิดปกติ 

เซ็นเซอร์
ตรวจไม่พบ 
สิ่งผิดปกติ 

เซ็นเซอร์
ตรวจพบ 
สิ่งผิดปกติ 

เซ็นเซอร์
ตรวจไม่พบ 
สิ่งผิดปกติ 

1 แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน 
2 แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน 

3 แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน 

4 แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน 

5 แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน 

6 แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน 

7 แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน 

8 แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน 

9 แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน 

10 แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน 

ผลกำรทดสอบ กำรท ำงำนถูกต้อง 100% 

 
จากตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของระบบชุมชน

อัจฉริยะ 4.0 พบว่า จากการทดสอบการท างานของระบบ 
เมื ่อมีผู้บุกรุก จ านวน 10 ครั้ง เมื่อมีควันไฟและแก๊สรั่ว 
จ านวน 10 ครั้ง พบว่า เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบสิ่งผิดปกติ 
ระบบสามารถแจ้งเตือนไปยัง Line Application และ Web  
Application ได้ถูกต้อง  
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6.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ

ชุมชนอัจฉริยะ 4.0 ดังตารางที่ 2  
 
ตำรำงที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 
 

รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ 
ระบบชุมชนอัจฉรยิะ 4.0 ×̅ S.D. แปลควำม 

ด้ำนประสิทธิภำพกำรรักษำควำมปลอดภัย 
1. ระบบมีความแม่นย า 4.85 0.37 มากที่สุด 
2. มีระบบความปลอดภัยที่ด ี 4.95 0.22 มากที่สุด 
3. การแสดงผลมีความชัดเจน 4.90 0.31 มากที่สุด 
เฉลี่ยด้ำนประสทิธิภำพกำรรักษำ 

ควำมปลอดภัย 
4.90 0.30 มำกที่สุด 

ด้ำนกำรเลือกใช้วสัด ุ
4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.70 0.47 มากที่สุด 
5. วัสดุมีความทนทานต่อการใช้งาน 4.75 0.44 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้ำนกำรเลือกใช้วัสด ุ 4.73 0.45 มำกที่สุด 
ด้ำนกำรออกแบบ 

6. ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม 4.65 0.49 มากที่สุด 
7. การออกแบบมีความเหมาะสม 4.70 0.47 มากที่สุด 
8. ชิ้นงานมีความสวยงาม 4.70 0.47 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้ำนกำรออกแบบ 4.68 0.47 มำกที่สุด 
ด้ำนอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้งำน 

9. สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 4.80 0.41 มากที่สุด 
10. มีประโยชน์สามารถน าไปใช้งานได้จริง 4.80 0.41 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้ำนอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้งำน 4.80 0.41 มำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย 4.78 0.42 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบชุมชน

อัจฉริยะ 4.0 ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 ในระดับมากที่สุด (×̅ = 4.78, 
S.D. = 0.42) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภัยได้รับความพึงพอใจมากที่สุด (×̅ = 4.90, 
S.D. = 0.30) รองลงมาคือ ด้านอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน 
พบว่า ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด (×̅ = 4.80, S.D. = 0.41) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระบบความปลอดภัยที่ดี 
ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด (×̅ = 4.95, S.D. = 0.22) 
รองลงมาคือ การแสดงผลมีความชัดเจน ได้รับความพึงพอใจ
มากที่สุด (×̅ = 4.90, S.D. = 0.31) 

 

 
7.  สรุปผลกำรวิจัย 

7.1 การหาประสิทธิภาพของระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 
พบว่า ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 มีประสิทธิภาพในการแจ้ง
เตือนเมื่อมีผู้บุกรก เมื่อมีควันไฟและแก๊สรั่ว ซึ่งแจ้งเตือนเป็น
สัญญาณเสียง แจ้งเตือนผ่าน Line Application และ Web 
Application ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   

7.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 
ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อระบบชุมชน
อัจฉริยะ 4.0 ในระดับมากที่สุด (×̅ = 4.78, S.D. = 0.42) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยได้รับความพึงพอใจมากที่สุด (×̅ = 4.90, 
S.D. = 0.30) รองลงมาคือ ด้านอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้ใช้งาน พบว่า ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด (×̅ = 4.80, 
S.D. = 0.41) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระบบความปลอดภัยที่ดี 
ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด (×̅ = 4.95, S.D. = 0.22) 
รองลงมาคือ การแสดงผลมีความชัดเจน ได้รับความพึงพอใจ
มากที่สุด (×̅ = 4.90, S.D. = 0.31) 

 
8.  อภิปรำยผลกำรวิจัย 

จากการออกแบบและสร้างระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่รวบรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
น าไปพัฒนาระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 จากนั้นได้น าระบบ
ชุมชนอัจฉริยะ 4.0 ไปทดสอบการท างาน ผลการทดสอบ
ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 พบว่า ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 
สามารถตรวจสอบสถานะการท างานของอุปกรณ์ และท า
การแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรก เมื่อมีควันไฟและแก๊สรั่ว ซึ่งแจ้ง
เตือนเป็นสัญญาณเสียง แจ้งเตือนผ่าน Line Application และ 
Web Application ได้  ทั้ งนี้ เพราะผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าคุณลักษณะการท างานของอุปกรณ์ควบคุมระบบ ที่
จะน ามาควบคุมการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ และ
เ ช่ือมโยงกับเครือข่ ายอิน เทอร์ เน็ตแบบไร้สาย จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น จากต ารา จากแหล่งข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะท าการ
ออกแบบ สร้าง และทดสอบจนได้ อุปกรณ์ควบคุมระบบที่
ท างานตามเง่ือนไข จึงท าการประกอบเป็นระบบชุมชน
อัจฉริยะ 4.0 ที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง สอดคล้องกับ 
ไพโรจน์ เหลืองวงศกร และคณะ (2560) ทีไ่ด้ท าการวิจัยเรื่อง 
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 การประยุกต์ ใ ช้  ESP8266 ส าหรับระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่บ้าน ผลการวิจัยพบว่า เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท างานร่วมกับเซ็นเซอร์ต่าง ๆ 
เพื่อสร้างให้เป็นระบบเตือนภัยใช้เองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถสร้างเป็นระบบรักษาความปลอดภัยภายในที่
พักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 
ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อระบบ
ชุมชนอัจฉริยะ 4.0 ในระดับมากที่สุด (×̅ = 4.78, S.D. = 0.42) 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล ด้านการ
ออกแบบในส่วนของคุณลักษณะการท างานของอุปกรณ์
ควบคุมระบบ ที่จะน ามาควบคุมการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์
เซ็นเซอร์ และเช่ือมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 
การออกแบบตัวกล่องบรรจุระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  รวมถึงข้อมูลในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และการทดลองซ้ า ๆ จนได้ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 
ที่สามารถท างานได้ตามจุดประสงค์ สามารถน าไปใช้งานได้
จริง  

 
9.  ข้อเสนอแนะ  

9.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
9.1.1 ในการน าระบบชุมชนอัจฉริยะ ไปใช้งานใน

ชุมชนหรือภายในบ้าน ต้องค านึงถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
เพราะอุปกรณ์จะมีการ เ ช่ือมต่ อกับระบบเครือข่ าย
อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา 

9.1.2 ออกแบบระบบให้สามารถรองรับการท างาน
ร่วมกับผู้ให้บริการโครงข่าย NB-IoT หรือ LoRa Network 
เพื่อท าให้พ้ืนท่ีการใช้งานครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

9.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
9.2.1 ควรมีระบบที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

เช่น มีระบบฉีดน้ าเมื่อตรวจพบว่ามีควันไฟ มีระบบแจ้งเตือน
ไปยังสถานีต ารวจหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเมื่อมีผู้บุกรุก 
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ศึกษาความพึงพอใจ การจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดรายได้ของโรงงานก าจัดขยะ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจัดการขยะ
และศึกษาความพึงพอใจโดยมุ่งเน้นการศึกษาส่วนประสม 
ทางการตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาวิธีการจัดการขยะมูล
ฝอยของโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยตัว
แปรที่จะศึกษาได้ก าหนดด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับ
ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการพัฒนาวิธีการจัดการขยะ
มูลฝอยของโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รวมถึง
เปรียบเทียบรายได้จากการขายขยะมูลฝอยของโรงงาน
ก าจัดขยะมูลฝอยของโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ระหว่างปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563  แนวคิด
จากปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจ านวนมาก  
จึงได้มีการบูรณาการฟื้นฟูและขับเคลื่อน กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 110 คน ซึ่งเป็นบุคลากรเจ้าหน้าที่ในโรงงานพ้ืนท่ี
ใกล้เทศบาลร้อยเอ็ด โดยอนุโลมเลือกด้วยวิธีเจาะจง สถิติที่
ใช้ ค่าความเช่ือมั่น สัมประสิทธ์อัลฟ่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test ผลการวิจัย พบว่า 
การพัฒนาการจัดการขยะมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและ
คัดแยกบ้าง 79 คน คิดเป็นร้อยละ 71.82 เก็บแยกไว้ขาย  
31  คน คิดเป็นร้อยละ 28.18 ส่วนประสมทางการตลาด 
จากมากไปน้อย คือ ด้านกระบวนการการท างานของ
บุคลากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ด้านบุคลากร  ค่าเฉลี่ย  4.18  ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ย 4.16 ด้านผลิตภัณฑ์ และ
ด้านการจัดจ าหน่าย ค่าเฉลี่ย 4.15  ดานราคา ค่าเฉลี่ย 
4.14 และด้านการให้ข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 4.11 ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย
ให้เกิดรายได้ของโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกันได้แก่ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ข้อถังขยะมูลฝอยมีเพียงพอส าหรับการบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย และด้านการส่งเสริมการตลาด ข้อมี
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาขยะและรณรงค์ในการ
คัดแยกขยะ  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด , การพัฒนา ,
โรงงานก าจัดขยะ , มูลฝอย  
 
Abstract 
     The objectives of this study were 1) to study 
the factory staffs’ satisfaction level of Solid Waste 
disposal development with marketing mix 
strategy as rendered by Roi Et Municipality, and 
2) to study the relationship between gender and 
factory staffs’ satisfaction levels of Solid Waste 
disposal development in Roi Et Municipality 
during 2019-2020. A sample of 110 respondents 
were selected from factory staffs. The statistics 
used in this study were Alpha coefficient, 
Percentage, Mean, Standard Deviation, and T-test.  
The result revealed that the majority of 
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respondents were very satisfied with Solid Waste 
disposal development (71.82%, n=79), and waste 
separation (71.82%, n= 79), waste collecting for 
sale 28.18 %, n=31). In term of the marketing mix, 
respondents ranked high level of satisfaction of 
employee operation process (M= 4.32), physical 
appearance (M= 4.20), person component (M= 
4.18), promotion component (M= 4.16), product 
component, and place (M= 4.15), price 
component  (M=  4.14), and  (M=  4.11), 
respectively. The satisfaction was mostly due to 
Roi Et Municipality income. There was a statistical 
difference between product, solid waste 
collection, and market promotion. The study 
concludes by emphasizing the awareness of 
waste problems and campaign for waste 
separation. 
   
Keywords : Marketing mix, Development, Waste  
                 disposal plant, Garbage 
 
1. บทน า 

      ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(ทส.) ได้ออกกฎบังคับใช้ให้ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต
และร้ านสะดวกซื้ องดแจกถุ งพลาสติ ก  ตั้ งแต่ วั นที่                    
1  มกราคม  2563  เป็นต้นไป ถือเป็นก้าวแรกของการ
น าไปสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้การจัดการ
ขยะพลาสติก  พ.ศ.  2561-2573  โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อ
ลดและเลิกการใช้พลาสติกรวมถึงการน าขยะพลาสติก 
กลับมาใช้ประโยชน์และการที่ประเทศไทย  ติดอันดับท่ี  5  
ของประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุด  จากการส ารวจ
และก ากับติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ พบว่าในระยะที่ผ่าน
มาจังหวัดร้อยเอ็ดประสบปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจ านวนมาก  ดังนั้น
เพื่อเป็นการ  บูรณาการ การด าเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูและ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดขยะ         
มูลฝอยจึงเกิดการบูรณการในหลายภาคส่วนเพื่อให้เกิด
รายได้และประโยชน์  จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็น
ความส าคัญในพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของโรงงาน
ก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด

ร้อยเอ็ด และสนใจศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของโรงงาน
ก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด 
ร้อยเอ็ด โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการศึกษาผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว 
   
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1  เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดเป็น
รายได้ของโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 2.2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจโดยศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย
ของโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับ
ความพึงพอใจที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย
ของโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 2.4  เพื่อเปรียบเทียบรายได้จากการขายขยะมูลฝอย
ของโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยของโรงงานก าจัดขยะ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ระหว่างปี พ.ศ. 2562 และ ปี พ.ศ. 
2563  

 
3. สมมติฐานของการวิจัย  
 H0 = เพศที่แตกต่าง ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของ
โรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
     H1 = เพศที่แตกต่าง มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
ที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของโรงงาน
ก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี) 
     ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
     การพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดรายได้ของ
โรงงานก าจัดขยะเทศบาล  เมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบกับใช้โปรแกรมส าเร็จรูป   
 5.1 ประชากร  ที่ท างานในโรงงานก าจัดขยะเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ท างาน ในส านักงานเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในช่วงอายุต่าง  ๆ จ านวน 350 คน 
     5.2 กลุ่มตัวอย่าง  ประชากรที่ท างานในโรงงานก าจัด
ขยะเมืองร้อยเอ็ด  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอด็ และเจ้าหน้าท่ีท างานในส านักงานเทศบาล 
เมืองร้อยเอ็ด  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร  Krejcie 
and Morgan ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบจ านวนประชากรหลัก
ร้อยใช้กลุ่มตัวอย่าง 15 – 30% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
105  คน  โดยในการศึกษาในครั้งนี้ใช้จ านวน  110  คน 
 
 
 

 
     5.3 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จ านวน 3  ตอน           
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม        
  ตอนท่ี2 พฤติกรรมของการศึกษาพฤติกรรมประชากร
ที่ท างานในโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ดและ
เจ้าหน้าที่ท างานในส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต าบล
ในเมือง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในการ
จัดการก าจัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตนเอง 
 ตอนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการขยะ
มูลฝอยของโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในการตรวจ
ได้ก าหนดการให้คะแนนของการตอบดังนี้  ใช้มาตรวัด 
Rating Scale 5 ระดับ  
 5.4. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วก าหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย  สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 ชุด 
แล้วน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นและ
น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างตามที่
ก าหนดไว ้จนครบตามเป้าหมาย 
 5.5 การตรวจสอบโดยใช้การหาค่าดัชนี และความ
สอดคล้องเกี่ยวกับเนื้อหาของแบบสอบถาม ตรวจสอบ
โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช                    
เพื่อความน่าเช่ือถือของเครื่องมือ พิจารณาการวิเคราะห์
รายหัวข้อ และเป็นการประเมินเพื่อดูความสัมพันธ์ของ
แบบสอบถามในรายหัวข้อด้วยการใช้ตัวสถิติ โดยใช้การ
วัดค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช เป็นตัวเลข                   
เดี่ยว ๆ  ที่บอกว่าชุดค าถามรายหัวข้อที่วัดคุณลักษณะ
หนึ่ งนั้ น เป็นอย่ างไร  ตั วสถิตินี้ จะเป็นค่ าที่ สะท้อน
ความสัมพันธ์ของหัวข้อโดยรวมทั้งหมด โดยค่าตัวสถิติจะ
มีค่าอยู่ระหว่าง  0 – 1  และค่าที่ยอมรับได้ของตัวสถิติ  
คือ  มากกว่า   0.7  และมีการประเมินความเที่ยง                             
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช   
     5.6 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
           5.6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data)  ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากประชากรที่ท างานใน
โรงงานก าจัดขยะเมืองร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ท างานใน
ส านักงานเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด ต าบลในเมืองอ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 110 ชุด 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 เพศ 
 อายุ 
 กลุ่มประชากร 

ความพึงพอใจในในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ท างาน
ในส านักงานเทศบาล เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

ส่วนประสมทางการตลาด 
 ด้านผลิตภัณฑ์ 
 ด้านราคา 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
 ด้านบุคลากร 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ 
 ด้านกระบวนการ 
 ด้านการให้ข่าวสาร 
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            5.6.2  ข้อมูลทุติยภูมิ )Secondary Data) โดย
การศึกษาจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และ
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.7  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
          ข้อมูลจากแบบสอบถามจะถูกวิเคราะห์ผลด้วย
สถิติเบื้องต้นและใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้จัดท าได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
        5.7.1  ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  ) Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่  )Frequency) ค่าร้อยละ
)Percentage) ค่ า เฉลี่ ย  )Mean) และส่ วน เบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน )Standard Deviation) 
                   5.7.1.1 ตัวแปรที่เป็นข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  กลุ่มประชากร และ
พฤติกรรมของกลุ่มประชากรที่ท างานในโรงงานก าจัดขยะ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ท างานในส านักงาน
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดการก าจัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของตนเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบนาม
บัญญัติ เนื่องจากไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าออกมาได้และ
ผู้วิจัยต้องมีการบรรยายเพื่อให้ทราบถึงจ านวนของ
ตัวอย่างจ าแนกตามคุณสมบัติ เท่านั้น ดังนั้นสถิติที่
เหมาะสม คือ ค่าความถี่ )จ านวน (และค่าร้อยละ  

  5.7.1.2 ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น
เกี่ ยวกับระดับความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของ
โรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นข้อมูลที่ใช้มาตร
วัดอันตรภาค เนื่องจากมีการก าหนดค่าคะแนนในแต่ละ
ระดับและต้องการทราบจ านวนตัวอย่าง  และค่าเฉลี่ย
คะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็น สถิติที่ใช้จึงได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

            5.7.1.3  สถิ ติ เ ชิ งอนุ มาน ( Inferential 
Statistics)  ได้แก่สถิติ T – test independent เป็นสถิติที่ใช้
ในการทดสอบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน 
โดยข้อตกลงเบื้องต้นของสถิตินี้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
จะต้องไม่สัมพันธ์กันหรือเป็นอิสระต่อกัน อีกทั้งค่าของตัว
แปรตามในแต่ละหน่วยต้องเป็นอิสระต่อกัน และกลุ่ม
ตัวอย่างได้มาต้องสุ่มมาจากประชากรที่มีการแจกแจง
แบบปกติด้วย ผู้วิจัยจะเห็นการใช้สถิตินี้ใช้เปรียบเทียบ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยอาจเปรียบเทียบได้ทั้ง
ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน เช่น  
 
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม 
เมื่อมีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ผู้วิจัยจะเห็นการใช้ 
สถิติ T – test independent  
 
6. ผลการวิจัย 
     จาการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน     
90  คน เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมาก มีการคัดแยกขยะมูลฝอย  ท าการ
คัดแยกบ้างมีจ านวน  79  คน  คิดเป็นร้อยละ  71.82  
และส าหรับขยะเปียกขยะแห้งส่วนมากมีการท าการ     
คัดแยกบ้าง  จ านวน  76  คน  คิดเป็นร้อยละ 69.09     
ในด้านท่านมีวิธีก าจัดขยะพบว่าส่วนใหญ่  เก็บแยกไว้ขาย 
จ านวน  39  คน คิดเป็นร้อยละ 35.45  ในด้านท่านท า
การทิ้งขยะมูลฝอยไว้บริเวณบ้านเพื่อเจ้าหน้าที่มาเก็บ
บ่อยครั้งแค่ไหน  พบว่า สัปดาห์ละ  3-4  ครั้ง  จ านวน  
48 คน คิดเป็นร้อยละ  43.64 
 
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจของส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการ
ขยะมูลฝอยให้เกิดรายได้ของโรงงานก าจัด
ขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด    

 
รายการประเมิน  x̅ S.D. ระดับความพึง

พอใจ 

1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ 4.15 .748 มาก 

1.2 ด้านราคา 4.14 .673 มาก 

1.3 ด้านการจัดจ าหน่าย 4.15 .635 มาก 

1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.16 .691 มาก 

1.5  ด้านบุคลากร 4.18 .653 มาก 

1.6  ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.20 .665 มาก 

1.7  ด้านกระบวนการการท างาน
ของบุคคลากร 

4.32 .671 มาก 

1.8  ด้านการให้ข่าวสาร 4.11 .741 มาก 

รวม 4.18 .748 มาก 
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ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบความแตกต่างของระดับ

ความส าคัญทางสถิติ จ าแนกตามเพศของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 
เพศ N x SD t Sig. 

3.2 จัดอบรมวิธีการ
การจัดการขยะมลูฝอย
ในชุมชมอย่างถูกวิธี 

ชาย 43 4.14 .639 .040 .452 
หญิง 67 4.13 .694 
หญิง 67 4.09 .621 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

เพศ N x SD t Sig. 

4.2 มีการ
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับปัญหาขยะ 
และรณรงค์ในการคัด
แยกขยะ 

ชาย 43 4.12 .625 -
.023 

.045 

หญิง 67 4.12 .789 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จ า ก ผ ล ต า ร า ง ที่  1 แ ล ะ  2 ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า                             
การทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคัญทาง 
จ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ 
independent t- test ในการทดสอบ สรุปผลได้ว่า ระดับ
ความพึงพอใจที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย
ให้เกิดรายได้ของโรงงานก าจัดขยะ  มีค่า Sig มากกว่า 
0.05 เกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ ข้อถังขยะ                      
มูลฝอยมีเพียงพอส าหรับการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด ข้อมีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับปัญหาขยะ และรณรงค์ในการคัดแยกขยะ                          
จึงยอมรับ H1  หมายความว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่แตกต่างกัน  มีผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดรายได้ของโรงงาน
ก าจัดขยะมูลฝอย ต่างกันเพียง 2 ด้าน จ านวน 2 ข้อ 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบข้อมูลรายได้ที่

เกิดจากการขายขยะมูลฝอยของโรงงานก าจัด
ขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในป ีพ.ศ.  
2562 และ  พ.ศ.  2563 

 

 

 

 

 

 

เดือน  พ .ศ.
2562 
จ านวน

เงิน 
)บาท(  

จ าน
วน
ขยะ
มูล
ฝอย 

)ตัน(  

ร้อย
ละ 

พ .ศ.
2563 
จ านวน

เงิน 
)บาท(  

จ าน
วน
ขยะ
มูล
ฝอย 

)ตัน(  

ร้อย
ละ 

% 
เปลี่ยนแ

ปลง 
จ านวน

เงิน 

มกราคม
  

322,50
0 

6,45
0 

9.71 150,00
0 

3,00
0 

6.22 -3.49 % 

กุมภาพั
นธ์ 

252,50
0 

5,05
0 

7.61 337,50
0 

6,75
0 

13.9
8 

+6.37 % 

มีนาคม 355,00
0 

7,10
0 

10.6
9 

210,00
0 

4,20
0 

8.70 -1.99 % 

เมษายน 217,50
0 

4,35
0 

6.55 168,00
0 

3,36
0 

6.96 +0.41% 

พฤษภา
คม 

150,00
0 

3,00
0 

4.52 324,00
0 

6,48
0 

13.4
2 

+8.9 % 

มิถุนาย
น 

300,00
0 

6,00
0 

9.04 114,00
0 

2,28
0 

4.72 -4.32 % 

กรกฎาค
ม 

252,00
0 

5,04
0 

7.59 216,00
0 

4,32
0 

8.95 +1.36 % 

สิงหาคม 312,00
0 

6,24
0 

9.40 76,500 1,53
0 

3.17 -6.23 % 

กันยาย
น 

360,00
0 

7,20
0 

10.8
4 

135,00
0 

2,70
0 

5.59 -5.25 % 

ตุลาคม 237,12
0 

4,56
0 

7.14 187,50
0 

3,75
0 

7.77 +0.63 % 

พฤศจิก
ายน 

231,00
0 

4,62
0 

6.96 252,00
0 

5,04
0 

10.4
4 

+3.48 % 

ธันวาคม 330,00
0 

6,60
0 

9.94 243,00
0 

4,86
0 

10.0
7 

+0.13 % 

รวม 3,319,
620 

66,2
10 

100.
00 

2,413,
500 

48,2
70 

100.
00 

 

 
7. สรุปผลการวิจัย  
 การพัฒนาการจัดการขยะมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
และคัดแยกบ้าง  79  คน  เก็บแยกไว้ขาย  31  คน      
ส่ วนประสมทางการตลาด  จากมากไปน้อย   คื อ            
ด้านกระบวนการการท างานของบุคลากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.32 ด้านลักษณะทางกายภาพ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.20   
ด้านบุคลากร  ค่าเฉลี่ย  4.18  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ค่าเฉลี่ย  4.16  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่ายและ
ด้านการให้ข่าวสาร  ค่าเฉลี่ย  4.15  และด้านราคา  
ค่าเฉลี่ย  4.14   และด้านการให้ข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 4.11 
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการ
ขยะมูลฝอยของโรงงานก าจัดขยะ    ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน  พบว่าเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึง
พอใจที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิด
รายได้ของโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                    
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อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ข้อถังขยะมูลฝอยมีเพียงพอส าหรับการบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย และด้านการส่งเสริมการตลาด ข้อมี
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาขยะและรณรงค์ในการ                    
คัดแยกขยะ ซึ่งมีค่า  Sig  อยู่น้อยกว่า  0.05 และในด้าน     
อื่น ๆ  มีค่า  Sig  มากกว่า  0.05   

 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยมีการเปรียบเทียบข้อมูลรายได้ที่เกิดจาก
การขายขยะมูลฝอยของโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ในป ี พ.ศ.  2562-2563  พบว่า  รายได้จากการ
ขายขยะมูลฝอยของโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ระหว่าง  เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2562   โดยแยก
เป็นรายเดือนเดือนกันยายน คิดเป็นร้อยละ 10.84  เดือน
มีนาคม คิดเป็นร้อยละ 10.69  เดือนธันวาคม       คิด
เป็นร้อยละ  9.94  เดือนมกราคม  คิดเป็นร้อยละ 9.71 
เดือนสิงหาคม  คิดเป็นร้อยละ  9.40  เดือนมิถุนายน     
คิดเป็นร้อยละ  9.04  เดือนกุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ  
7.61 เดือนกรกฎาคม  คิดเป็นร้อยละ  7.59 เดือนตุลาคม 
คิดเป็นร้อยละ  7.14  เดือนพฤศจิกายน  คิดเป็นร้อยละ  
6.96  เดือนเมษายน  คิดเป็นร้อยละ  6.55  และเดือน
พฤษภาคม  คิดเป็นร้อยละ  4.52  ตามล าดับ  
     รายได้จากการขายขยะมูลฝอยของโรงงานก าจัดขยะ
มูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ระหว่าง  เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม  2563 
โดยแยกเป็นรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 
13.98  เดือนพฤษภาคม  คิดเป็นร้อยละ  13.42  เดือน
พฤศจิกายน  คิดเป็นร้อยละ  10.44  เดือนธันวาคม      
คิดเป็นร้อยละ  10.07  เดือนกรกฎาคม  คิดเป็นร้อยละ  
8.95  เดือนมีนาคม  คิดเป็นร้อยละ  8.70  เดือนตุลาคม 
คิดเป็นร้อยละ  7.77  เดือนเมษายน  คิดเป็นร้อยละ  
6.96  เดือนมกราคม  คิดเป็นร้อยละ  6.22  เดือน
กันยายน  คิดเป็นร้อยละ  5.59  เดือนมิถุนายนคิดเป็น
ร้อยละ  4.72  และเดือนสิงหาคม  คิดเป็นร้อยละ  3.17 
ตามล าดับ  การเปรียบเทียบข้อมูลรายได้จากการขายขยะ
มูลฝอยของโรงงานก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ต าบล
ในเมือง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในป ี พ.ศ. 
2562  มีสัดส่วนรายได้มากกว่าปี  พ.ศ. 2563  กว่า  

 
906,120 บาท  เนื่องจากการลดลงของจ านวนขยะมูล
ฝอยซึ่ งในปี   พ.ศ. 2562  มีปริมาณขยะมูลฝอยถึง  
66,210 ตัน  และในปี  พ.ศ.2563  มีปริมาณขยะมูลฝอย 
48,270  ตัน  ซึ่งเมื่อเทียบระหว่างปี  พ.ศ. 2562                      
 
กับ พ.ศ. 2563 ปริมาณขยะลดลงถึง  17,940  ตัน               
ซึ่งสอดคล้องแคมเปญรณรงค์  "งดใช้ถุงพลาสติก"  ตามที่ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ทส.)  ได้
ออกกฎบังคับใช้ให้ห้างสรรพสินค้าซู เปอร์มาร์ เก็ต                         
และร้านสะดวกซื้องดแจกถุงพลาสติก  จึงท าให้ปริมาณ
รายได้จากการขายขยะมูลฝอยลดลงตามไปด้วย 

 
9. ข้อเสนอแนะ  
 9.1  ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้พัฒนาธุรกิจ 
          9.1.1  จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ
ของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาการ
จัดการขยะมูลฝอยให้เกิดรายได้ของโรงงานก าจัดขยะ 
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 จ านวน 1 ด้านในข้อ 
ถังขยะมูลฝอยมีเพียงพอเพียงพอส าหรับการบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย ดังนั้น จึงยอมรับ H1 หมายความว่า 
เพศของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน มีผลต่อความ
พึงพอใจเรื่อง ถังขยะมูลฝอยมีเพียงพอเพียงพอส าหรับ
การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็น
ว่าปริมาณถังขยะที่เพียงพอยังเป็นความต้องการของ
ประชาชน ดังนั้นธุรกิจควรมีการจัดถังขยะให้เพียงพอ                 
ต่อการใช้งานในแต่ละพื้นท่ี และมีการแบ่งการคัดแยกขยะ
อย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการขยะเหล่านั้นต่อไป 

          9.1.2 จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความ                    
พึงพอใจท่ีมีผลต่อการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิด
รายได้ของโรงงานก าจัดขยะ ด้านการส่งเสริมการตลาด                   
มี ค่ า  Sig น้ อ ย ก ว่ า  0.05 อ ยู่  1 ด้ า น  ใ น ข้ อ มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาขยะและรณรงค์ในการ                   
คัดแยกขยะ จึงยอมรับ H1 หมายความว่าเพศของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจ
เรื่องมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาขยะ และรณรงค์
ในการคัดแยกขยะ ที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าการ
ประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ในการคัดแยกขยะยังเข้าไม่
ถึงประชาชน จึงควรท าการประชาสัมพันธ์ให้มีความถี่เพิ่ม
มากขึ้นและสื่อสามารถเข้าใจง่าย เข้าถึงทุกเพศ ทุกวัย 
โดยจัดโครงการเข้าไปอบรมการคัดแยกขยะให้กับ
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ประชาชนภายในชุมชน ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของการ
คัดแยกขยะ ซึ่งท าให้เกิดรายได้ โดยทางโรงงานก าจัดขยะ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จะเข้ามารับซื้อขยะที่ได้รับการ                    
คัดแยกถึงภายในชุมชน ท าให้ชุมชนมีรายได้และขยะ                  
ง่ายต่อการจัดการต่อไป 
     9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท าโครงการ 

ในกา รศึ กษาครั้ ง ต่ อ ไปควรมี ก า รศึ กษา                       
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการจัดการขยะเพื่อ
ผลิตเป็นเช้ือเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด    
ณ โรงงานก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อ
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนใน
เรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในอนาคต 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่  
Development of a Facial Salt Scrub Product Using the Mixture of Salt and 

Carissa Carandas Fruit   

กัณคริษฐา แสวงกิจ1* สรรัตน์ ปรีชาโชติ2  ชนิดา เทียนทับทิม3 ประภารัตน์ สมรรถสหัสชัย4       
ขรินทร์ทิพย์  เรืองสิทธิ์5 

Kankaritta Sawangkij1* Sorarat Preechachote2 Chanida Teantuptim3 Paparat Samatsahatchai4 
Charintip Reagsit5  

*1 2 3 4 5 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
*1 2 3 4 5 Department of Marketing, Samut Songkhram Technical College, Institute of Vocational Education:

Central Region 5 

บทคัดย่อ 
    การพัฒนาผลติภณัฑ์เกลือสครับจากมะมว่งหาวมะนาวโห่  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ และศึกษาความ
ค ิดเห ็นของผ ู ้บร ิ โภคที ่ม ีต ่อผล ิตภ ัณฑ์เกล ือสครับ 
จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ดำเนินการผลิต 
ผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แล้วนำไป
ทดสอบตลาดกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคล นักท่องเที่ยว 
ณ ตลาดน้ำอัมพวา จำนวน 50 คน โดยสุ่มแบบบังเอิญ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเหน็ 
เรื ่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาว
มะนาวโห ่  ท ี ่ม ีค ่ าความเช ื ่อม ั ่นรวมท ั ้ งฉบ ับ 0.99 
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
มีปัจจัยรวมทั้งหมด 18 ด้าน และระดับความเห็นมากทีส่ดุ 
จำนวน 16 ด้าน ระดับความเห็นมากจำนวน 2 ด้าน 
พิจารณาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละด้าน 
ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ : บรรจุภัณฑ์ดึงดูดความสนใจและความ
แปลกใหม่ ค่าเฉลี่ย ( �̅� = 4.54 S.D.=.645) ด้านราคา : 
ราคาสามารถจูงใจต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย  
( �̅� = 4.38 S.D.=.689) และ ราคาเหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ 
ค่าเฉลี ่ย ( �̅� = 4.38 S.D.=.662) ด ้านช่องทางการจัด
จำหน่าย : มีช่องทาง M -Commerce (การสั ่งซื ้อทาง
โทรศัพท์) ค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.36 S.D.=.662) ด้านการส่งเสริม
การตลาด : โปรโมชั่นซื้อ 1 ฟรี 3   (�̅� = 4.54 S.D.=.542) 
ข้อเสนอแนะของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสครับจาก

มะม่วงหาวมะนาวโห่ “Salt Caranda Scrub” คือ ช่ือ
สินค้า/คุณสมบัติต้องอยู่ที่กล่อง เพิ่มวันผลิต /วันหมดอายุ 
บอกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน และมีกลิ ่นหอม  
อ่อน ๆ ดี ผิวเนียนนุ่มขึ้น โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้พัฒนา
ไปสู่การทำการค้าเรียบร้อยแล้ว 

คำสำคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์, เกลือสครับ, มะม่วงหาว
มะนาวโห่ 

Abstract 
     The objectives of this study were 1) to study 
the process of Facial Salt Scrub Product using the 
mixing salt and Carissa Carandas fruit, and 2) to 
study the customers’ opinions toward the Facial 
Scrub Product. The samples were 50 tourists who 
visited Amphawa floating market using the 
accidental sampling technique. The research 
instrument was the questionnaire. The results 
showed that the majority of samples were 
female, aged under 20 years. Most of them held 
below bachelor's degree.  The rest of the sample 
showed the highest satisfaction’s level of 
packaging design, which is attractive and novelty 
(x= 4.54, S.D. = .645). In term of economic 
choices, there were four factors that utilized the 
high level of satisfaction, including the stimulus-
decision making factor (x= =4.38, S.D. = .696), the 
reasonable price factor (x= =4.38, S.D. = .602), the 
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product distribution factor (M-Commerce) (�̅� = 
=4.36, S.D.= .662), and the promotional marketing 
factor (buy 3 get 1 free) (�̅�= =4.54, S.D. =.542). 
The samples suggested that the product’s name 
and specification should be written on the 
package. The product expiration date should be 
also written on the package as well. Moreover, 
the product have a light perfume and be able to 
make smoother skin. Although, the Facial Salt 
Scrub has been developed into a commercial 
product.  

Keywords : products development, salt scrub , 
carissa carandas 

1. บทนำ
ความสวยงามเป ็นส ิ ่ งท ี ่มน ุษย ์ท ุกคนปรารถนา

เน ื ่ องจากในป ัจจ ุบ ันคนส ่วนใหญ ่ ให ้ความสำคัญ  
กับรูปลักษณ์ภายนอก และการดูแลผิวพรรณเป็นอย่างมาก
จึงมีการใช้ผลิตภัณฑ์มากมายในรูปแบบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น
ครีมอาบน้ำ ครีมทาผิว โลช่ันบำรุงต่าง ๆ สบู่ เป็นต้น ผู้คน
ส่วนใหญ่ต้องการให้ผิวพรรณของตนดูขาวสะอาด สดใส 
แลดูอ่อนเยาว์อยู่ตลอดเวลา แต่หากผลิตภัณฑ์ที ่ใช้นั้น 
มีการใช้สารเคมีมากเกินไป ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะสังเกต
ด้วยความไม่รอบคอบ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้
คำนึงถึงผลเสียที่อาจเกิดตามมาจากสารเคมีนั้น อาจคำนึง
เพียงแค่ว่า ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยดูแลผิวพรรณให้สวยงาม
อย่างที ่ผ ู ้ใช้ต้องการได้เท่านั ้นแต่สารเคมีที่ผสมอยู ่ใน
ผลิตภัณฑ์อาจทำให้ระคายเคืองต่อผิวของผู ้ใช้และ
ก่อให้เกิดอาการแพ้แก่ผู้ใช้ได้ (กรรณิการ์ ชาวไร่อ้อย และ
คณะ, 2560)  จังหวัดสมุทรสงคราม มีอาณาเขตด้าน 
ทิศใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี และอ่าวไทย เป็นจังหวัดที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและประชากร
ได ้นำทร ัพยากรธรรมชาต ิท ี ่ม ีอย ู ่ ในท ้องถ ิ ่น  ก ็คือ   
นาเกลือ มาประกอบเป็นอาชีพ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้มีการทำนาเกลืออยู ่ที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ว ิจ ัยจึงมีแนวคิดที ่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดที ่มีอยู ่แล้วก็ค ือ เกลือ ที ่มี
สรรพคุณช่วยกำจัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วให้หลุดออกมา
และช่วยกระตุ้นการเกิดของเซลล์ผิวใหม่ ๆ จะทำให้ผิว
เรียบและเนียนนุ่มขึ้น นำมาผสมกับมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
ที ่มีสรรพคุณช่วยเพิ ่มความชุ ่มชื ้นให้กับผิว อุดมด้วย

วิตามินซี และสารต้านอนุมูลอิสระ และน้ำมันมะพร้าว 
ที่ใช้ทาผิวเพื่อบำรุงผิวพรรณให้ไม่แห้งกร้าน เมื่อนำทั้ง 
3 สิ่งนี ้มาผสมรวมกันก็จะกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เกล ือสคร ับจากมะม ่วงหาวมะนาวโห ่  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่  มีแนวคิด
จากการพัฒนาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งได้แก่เกลือที่
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม และได้นำมาเป็น
ส่วนผสมร่วมกับมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่มีสรรพคุณช่วย
เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว อุดมด้วยวิตามินซี และสารต้าน
อนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดแนวคิด
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำเกลือมาผสมกับมะม่วงหาว
มะนาวโห่เป็นเกลือสครับขัดผิว เพื่อสร้างความแตกต่าง
ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม และสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์
ในเชิงพาณิชย์ โดยเกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่  
มีสรรพคุณช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว 
มีวิตามินซีช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใส 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
       2.1 เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาเกลือสครับจาก

งมะม่ว หาวมะนาวโห่ 
       2.2  เพื ่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์ งเกลือสครับจากมะม่ว หาวมะนาวโห่ 

3. สมมติฐานของการวิจัย
ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เกลือสครับ

จากมะม่วงหาวมะนาวโห่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
 4.1  ขอบเขตการดำเนินโครงการ 

ในการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสครับ
จากมะม่วงหาวมะนาวโห่  ผู้ว ิจ ัยได้กำหนดขอบเขต
การศึกษา ดังนี ้

       4.1.1  เนื ้อหาการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ผู้ว ิจัยมุ ่งศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม
และการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่  

4.1.2 ประชากร ได้แก่ บุคคล นักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที ่ยว ณ ตลาดน้ำอัมพวาแบบไม่ทราบจำนวน
ประชากร 
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 4.1.3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคล นักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยว ณ ตลาดน้ำอัมพวา จำนวน  50 คน โดย
การสุ่มแบบบังเอิญ 
            4.1.4  พื้นที่การวิจัย ได้แก่ ตลาดน้ำอัมพวา      
      4.2  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
            ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เกลือสครับ
จากมะม่วงหาวมะนาวโห่  
            4.2.1 เกลือสมุทรหรือเกลือทะเลที่ผลิตด้วยวิธี
ธรรมชาติ มีคุณประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผิว ซึ่งได้มีการนำ 
เอาเกลือมาใช้ในอุตสาหกรรมความงามกันอย่างแพร่หลาย
โดยเฉพาะจากทะเลสาบเดดซี ซึ่งเป็นทะเลสาบที่น้ำทะเล
มีความเข้มข้นสูง ดังนั ้นจึงมีแร ่ธาตุในปริมาณที ่สูง  
โดยเฉพาะแมกนีเซียมคลอไรด์ค่อนข้างสูง ในประเทศไทย 
บริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี ก็นำ
ดอกเกลือมาใช้สำหรับทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณด้วย ใน
จังหวัดสมุทรสงครามยังนำเอาเกลือจืดซึ ่งมีแคลเซียม
ซัลเฟต มาใช้ทำเป็นแป้ง ซึ ่งซัลเฟอร์นี้มีคุณสมบัติช่วย
เยียวยาสิวได้ อย่างไรก็ดีเกลือก็สามารถช่วยยับยั้งการ
เจริญเติบโตแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวได้
อยู่แล้ว แต่ยังไม่เห็นการนำดีเกลือ ซึ่งมี MgSO4 สูง มาใช้
ในวงการเสริมความงาม ดอกเกลือ คือ ผลึกขาว ๆ ที่ลอย
อยู่บนผิวน้ำจากการระเหยของเกลือใต้ผิวน้ำกลายมาเป็น
ผลึกเกลือเล็ก ๆ ที่เราเรียกกันว่า ดอกเกลือ เกิดจากธาตุ
ทั้ง 4 คือ ดิน หมายถึง ผืนดินของนาเกลือ น้ำ หมายถึง 
น้ำทะเล ลม หมายถึง สายลมที่พัดไปมา และ ไฟ หมายถึง  
แสงแดด ขาดธาตุบางธาตุไปไม่ได้ ขาดธาตุดิน ดอกเกลือ  
ก็จะมีสารอาหารไม่ครบ ไม่มีลมก็ไม่ตกผลึก มันเหมือน
เป็นแรงเขย่าช่วยการตกผลึก ไม่มีแดดไม่มีความร้อน ดอก

อีกเกลือก็ไม่ลอย  
  4.2.2 มะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นไม้พุ่ม สูง 2- 3 
เมตร ทรงพุ่มกลม แตกกิ่งจำนวนมากทุกส่วน  มียางสีขาว
เหมือนน้ำนม ลำต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลมยาว 2- 5 
เซนติเมตร ปลายหนามมีสีแดง เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงขา้ม 
รูปไข่กลับ ปลายใบมนหรือเว้าเข้าเล็กน้อย โคนใบกลม    
ผิวใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกช่อสั้น ๆ ที่ปลายกิ่ง กลีบดอก  
ส ีขาว ม ีกล ีบเล ี ้ยง นกลีบมีขนโคนกลีบเชื ่อมติดกั           
เป็นหลอด   ยาวสีชมพูแกมแดง ดอกมีกลิ่นหอม อ่อน ๆ 
หอมตลอดวัน ออกดอกทั้งปี ผลเดี่ยวออกรวมกันเป็นช่อ
ผลรูปกลมรี มนรี หรือร ูปไข่ ผลอ่อนมีส ีขาวอมชมพู        
ผลดิบมีน้ำยางมาก ผลจะค่อยๆ เข้มขึ้นเป็น สีแดง กระทั่ง
สุกจึงกลายเป็นสีดำ มีเมล็ดติดอยู่ที่ส่วนปลายรูปไต ยาว 
2.5 – 3 เซนติเมตร สีน้ำตาลอมเทา มีเปลือกแข็งหุ้ม 

           4.2.3 น้ำมันมะพร้าวเป็นไขมันประเภทอิ ่มตัว 
(Saturated fat) ถ ูกระบ ุว ่าเป ็นสาเหต ุของการเกิด 
โรคหัวใจ เพราะมีคอเลสเตอรอลสูง และเมื่อบริโภคเข้าไป 
ร่างกายก็ไปเปลี่ยนเป็นคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์
ในกระแสโลหิต อันเป็นสาเหตุของการอุดตันของหลอด
เลือดดำทำให้หัวใจวาย เพราะขาดเลือด จึงมีการรณรงค์
ให้หันไปบริโภคน้ำมันพืชที่ไม่อิ่มตัว (Unsaturated fat)
แทน แต่ปัจจุบันการค้นคว้าวิจัยทำให้ทราบว่าแท้จริงแล้ว
น้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่มีประโยชน์ น้ำมันมะพร้าว 
แบ่งออกเป็นตามกระบวนการผลิต 2 ประเภท คือ น้ำมัน
มะพร้าวที่ผลิตจากเนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวท่ี
ผลิตจากเนื ้อมะพร้าวสด น้ำมันมะพร้าวผลิตจากเนื้อ
มะพร้าวแห้ง (Hot pressed) วิธีสกัดน้ำมันมะพร้าวจาก
เน ื ้อมะพร ้าวแห้งเป ็นว ิธ ีผล ิตน้ ำม ันมะพร้าวระดับ
อุตสาหกรรมที ่ปฏิบัติกันมานาน โดยใช้มะพร้าวแห้ง 
(Copra) เป็นวัตถุดิบ ข้อดีของการสกัดน้ำมะพร้าวด้วยวิธี
นี ้คือ สะดวกในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับป้อนโรงงานสกัด
น้ำมะพร้าว เพราะน้ำมะพร้าวแห้งเป็น วัตถุดิบที่เตรียมได้
ง่าย ๆ ขนส่งสะดวกและการเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน
ก่อนที่จะนำไปสกัดน้ำมัน นอกจากนี้ยังประหยัด และ
สามารถผลิตได้คร ั ้งละมาก ๆ ซ ึ ่งว ิธ ีการสกัดน้ำมัน
มะพร้าวจากเนื้อมะพร้าวทำได้ 2 วิธี คือ โดยการบีบอัด
และการใช้ตัวทำละลาย และน้ำมันมะพร้าวผลิตจากเนื้อ
มะพร้าวสด (Cold pressed) การสกัดน้ำมะพร้าวโดย
วิธีการบีบเย็นจากเนื้อมะพร้าวสดที่เพิ่งกะเทาะออกจาก
ผลมะพร้าวแก่ โดยวิธีสกัดที ่ไม่ผ่านความร้อนสูงและ
สารเคมี ได้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (Virgin coconut oil, 
VCO) สามารถนำไปบริโภค หรือใช้เป็นยารักษาโรค หรือ
เครื ่องสำอางได้ทันที การสกัดน้ำมันมะพร้าวจากเนื้อ
มะพร้าวสด ทำได้ 2 วิธี คือ จากเนื้อมะพร้าวอบแห้ง (Dry 
process) และกะทิ (Wet process) 
      4.3  วัสดุ /อุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่  
            4.3.1  วัสดุ 
                     1)  ดอกเกลือ 
          2)  มะม่วงหาวมะนาวโห ่
             3)  น้ำมันมะพร้าว 
            4)  สารส้ม 
              5)  เกลือ 
                 6)  บรรจุภัณฑ์แบบขวดพลาสติก,แบบ
กล่อง 
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         4.3.2  อุปกรณ์ 
      1)  ครกหิน 
      2)  ช้อน 
       3)  ถาด 
       4)  ชามแก้ว 
       5)  ถ้วย 
      6)  เครื่องปั่น 
      7)  เครื่องช่ังดิจิตอล 
      4.4  ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑเ์กลือสครับจาก
มะม่วงหาวมะนาวโห่  
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 การเตรียมผลมะม่วงหาวมะนาวโห่เพื่อสกัดยาง 

 
 

 

 

ภาพที่ 2 การผา่ครึ่งมะมว่งหาวมะนาวโห่ที่จะนำมาสกดัยาง 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 การสกัดยางโดยใช้สารสม้ เกลือ และน้ำ 

มาละลายผสมกัน 
 

 

 

 

ภาพที่ 4 นำมะม่วงหาวมะนาวโหแ่ช่ในสารส้มและเกลือ      

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 นำมะม่วงหาวมะนาวโหม่าปั่นให้ละเอียด 

 

 

 

 
ภาพที่ 6 การนำมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ใส่ถาดนำมาตาก 
           แดดให้แห้งใช้ระยะเวลาประมาณ 4-7 วัน 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 การนำบรรจุภณัฑ์ช่ังให้ได้ปริมาณ 100 กรัม 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  ตราผลิตภัณฑ์ด้านหนา้เสร็จสมบรูณ ์

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะมว่งหาวมะนาวโห่ที่เสร็จ
สมบูรณ์ 
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5.  ผลการวิจัย 
     ผลการวิเคราะห์ข ้อม ูลเก ี ่ยวกับความคิดเห ็นของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วง
หาวมะนาวโห่ ของผู้ตอบแบบสอบถาม    ประกอบด้วย  
   ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่          
   1. ผลิตภณัฑม์ีคุณภาพดีแปลกใหม่จากท้องตลาด            
 2. ผลิตภัณฑม์ีสสีันและรูปร่างที่ดงึดูดใจผู้บรโิภค             
 3.  ผลิตภณัฑม์ีกลิ่นท่ีดึงดดูใจผู้บรโิภค  
 4.  ผลิตภณัฑม์ีคุณสมบตัิช่วยให้ผวินุ่ม กระจ่างใส  
  5. บรรจุภณัฑ์ดึงดูดความสนใจและความแปลก
ใหม่  
  6. บรรจุภณัฑ์ช่วยเพิ่มมูลคา่ให้กับผลิตภณัฑ์  
  7. บรรจุภณัฑ์มคีวามทันสมัย         
  8. ตราสินค้าบอกรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ได้
ชัดเจน       
  9. ช่ือตราสินค้ามีความโดดเด่นน่าสนใจ  
            10.  สีสันตราสินค้ามีความโดดเด่นสะดุดตา  
  ด้านราคา  
 1.  ราคาเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์  
 2. ราคาสามารถจูงใจต่อการตัดสนิใจซื้อ
ผลิตภณัฑ์  
 3.  ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพวัตถุดิบ  
   ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  
 1.  สถานท่ีจำหน่ายเหมาะสม  
 2.  ทำเลที่ตั้งมีความโดดเด่น  
 3.  มีช่องทาง M-Commerce  
การสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ( ) 

  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
  1.  โปรโมช่ันซื้อ 3 1ฟรี   
  2. ซื้อช้ินท่ี 2 10ส่วนลด % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  แสดงระดับความความคิดเห็นของผูต้อบ 
               แบบสอบถามด้านผลติภัณฑ ์
 

รายการความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล อันดับ 

1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีแปลกใหม่จาก
ท้องตลาด 

4.42 .609 
มาก 6 

2. ผลิตภัณฑ์มีสีสันและรูปร่างที่ดึงดูดใจ
ผู้บริโภค 

4.52 .646 
มากที่สุด 2 

3. ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นที่ดึงดูดใจผู้บริโภค 4.42 .702 มาก 6 

4. ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวนุ่ม 
กระจ่างใส 

4.38 .567 
มาก 8 

5. บรรจุภัณฑ์ดึงดูดความสนใจและ
ความแปลกใหม่ 

4.54 .645 
มากที่สุด 1 

6. บรรจุภัณฑ์ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์  

4.46 .578 
มาก 4 

7. บรรจุภัณฑ์มีความทันสมัย 4.44 .577 มาก 5 

8. ตราสินค้าบอกรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน 

4.40 .699 
มาก 7 

9. ชื่อตราสินค้ามีความโดดเด่นน่าสนใจ 4.32 .819 มาก 9 

10. สีสันตราสินค้ามีความโดดเด่นสะดุดตา 4.50 .646 มาก 3 

รวม 4.44 .648 มาก  

     ผลจากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  
มีระดับความคิดเห็นโดยรวมด้านผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ อยู่ในระดับ
มาก (ค ่าเฉล ี ่ย  �̅� = 4. 44  , S.D.=.648)  โดยมีความ
คิดเห็นในระดับมากเรียงลำดับ ดังนี้ บรรจุภัณฑ์ดึงดูดความ
สนใจและความแปลกใหม่ (ค่าเฉลี่ย �̅� =  4.54, S.D.=.645) 
 ผลิตภัณฑ์มีสีสันและรูปร่างที่ดึงดูดใจผู้บริโภค (ค่าเฉลี่ย  
�̅� =  4 .52 ,S.D.=.646) สีส ันตราสินค้ามีความโดดเด่น   
สะดุดตา (ค่าเฉลี่ย �̅� =  4 .50,S.D.=.646) บรรจุภัณฑ์ช่วย

 �̅�ค่าเฉลี่ย(เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์  =  4 .46, S.D.=.578) 
 �̅�ค่าเฉลี่ย(บรรจุภัณฑ์มีความทันสมัย  =  4 .44, S.D.=.57) 

ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นที่ดึงดูดใจผู้บริโภค (ค่าเฉลี่ย �̅� =  4 .42, 
S.D.= .702) ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีแปลกใหม่จากท้องตลาด  
(  �̅�ค่าเฉลี่ย =  4 .42 ,S.D.=.609) ตราสินค้าบอกรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย �̅� =  4 .40, S.D.=.699) 

793



  

2 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวนุ่ม กระจ่างใส (ค่าเฉลี่ย �̅� 
=  4 .38, S.D.=.567) และชื ่อตราสินค้าม ีความโดดเด่น
น่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย �̅� =  4 .32, S.D.=.819) 
 
 ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านราคา 

 รายการความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล อันดับ 

1. ราคาเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ 

4.38 .602 
มาก 1 

2. ราคาสามารถจูงใจต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

4.38 .696 
มาก 1 

3. ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพวัตถุดิบ 

4.36 .597 
มาก 2 

รวม 4.37 .631 มาก  

      ผลจากตารางที่ 2  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็นโดยรวมด้านราคาที่มีต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย �̅� = 4.37, S.D.=.631) โดยมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก เรียงลำดับดังน้ี  ราคาสามารถจูงใจต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย �̅� = 4.38, S.D.=.696) ราคาเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย �̅� = 4.38, S.D.=.602) และราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพวัตถุดิบ ค่าเฉลี่ย ( �̅� = 4.36, S.D.=.597) 
  
ตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 

รายการความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล อันดับ 

1. สถานที่จำหน่ายเหมาะสม 4.24 .796 มาก 2 

2. ทำเลที่ต้ังมีความโดดเด่น 4.22 .763 มาก 3 

3. มีช่องทาง M -Commerce )การ
สั่งซื้อทางโทรศัพท์(  

4.36 .662 
มาก 1 

รวม 4.27 .740 มาก  

       ผลจากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นโดยรวมด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่มี
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
อยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ่ย �̅� = 4.27,S.D.= .740) โดยมี

นความคิดเห็นในระดับมากเรียงลำดับดัง ี้ 

มีช่องทาง M-Commerce )การสั่งซื้อทางโทรศัพท์(  ค่าเฉลีย่
( �̅� = 4.36, S.D.=.662)  สถานที่จำหน่ายเหมาะสม (�̅� = 
4.24, S.D.=.796) และทำเลที่ตั้งมีความโดดเด่น (ค่าเฉลี่ย
 �̅� = 4.22, S.D.=.763) 
 
ตารางที่ 4 แสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

รายการความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล อันดับ 

1. โปรโมชั่นซื้อ 3 1ฟรี  4.54 .542 มาก 1 

2. ซื้อชิ้นที่ 2 ส่วนลด 10% 4.42 .609 มาก 2 

รวม 4.48 .564 มาก  

      ผลจากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นโดยรวมด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีต่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี ่ย �̅� = 4.48, S.D.=.564) โดยมีความ
คิดเห็นในระดับมาก เรียงลำดับดังนี้  โปรโมชั่นซื้อ 3 ฟรี 1 
(ค่าเฉลี่ย �̅� = 4.54, S.D.=.542) และซื้อชิ ้นที่ 2 ส่วนลด 
10% (ค่าเฉลี่ย �̅� = 4.42, S.D.=.609) 
      ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ผ ู ้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่   
 
ตารางที่ 5  แสดงระดับข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลำดับที่ ข้อเสนอแนะ จำนวน ร้อยละ 

1 
ชื่อสินค้า /คุณสมบัติต้องอยู่ที่
กล่อง 

1 25.00 

2 เพิ่มวันผลิต /วันหมดอายุ  1 25.00 

3 
บอกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้
ชัดเจน 

1 25.00 

4 มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผิวเนียนนุ่มข้ึน 1 25.00 

 รวม 4 100.00 

       
      ผลจากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
จำนวน 50  คน ข้อเสนอแนะ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

คุณสมบัติต้องอยู่ที่กล่อง มีจำนวน/ข้อเสนอแนะว่า ชื่อสินค้า  
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1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ควรเพิ่ม วันผลิต  /วันหมดอายุ  
มีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25. 00  ควรบอกรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน มีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25. 00 
และมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ผิวเนียนนุ่มขึ้น มีจำนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 25. 00  
 
6.  สรุปผลการวิจัย  
    ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วง
หาวมะนาวโห่ โดยเรียงลำดับดังนี้ บรรจุภัณฑ์ดึงดูดความ
สนใจและความแปลกใหม่ ผลิตภัณฑ์มีสีสันและรูปร่างที่
ดึงดูดใจผู้บริโภค สีสันตราสินค้ามีความโดดเด่นสะดุดตา 
บรรจุภัณฑ์ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์มี
ความทันสมัย ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นที่ดึงดูดใจบริโภคผลิตภัณฑ์มี
ค ุณภาพด ีแปลกใหม ่จากท้องตลาด ตราส ินค ้าบอก
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ
ช่วยให้ผิวนุ่ม กระจ่างใส และชื่อตราสินค้ามีความโดดเด่น
น่าสนใจ โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ 4. 54 ,4 . 52 ,4 .50, 4.46, 4.44, 
4.42,4.42,4.40,4.38 และ 4.32 ตามลำดับ 
    ด้านราคา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือ สครับจากมะม่วง
หาวมะนาวโห่ โดยเรียงลำดับดังนี้ ราคาสามารถจูงใจต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และ
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพวัตถุดิบ โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ 
4.38, 4.38 และ 4.36 ตามลำดับ 
     ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือส
ครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่  โดยเรียงลำดับดังนี้ มีช่องทาง 
M -Commerce  )การสั่งซื้อทางโทรศัพท์ (  สถานที่จำหน่าย
เหมาะสม และทำเลที่ตั้งมีความโดดเด่น โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ 
4.36, 4.24 และ 4.22  ตามลำดับ  
     ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสครับ
จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยเรียงลำดับดังนี้ โปรโมชั่นซื้อ 
3 ฟรี 1 และซื้อชิ ้นที่ 2 ส่วนลด 10% โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ 
4.54 และ 4.42 ตามลำดับ 
 
7.  อภิปรายผลการวิจัย 
     ด้านผลิตภัณฑ์ ผ ู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
ด ึ งด ูดความสนใจและความแปลกใหม ่ รองลงมาคือ 
ผลิตภัณฑ์มีสีสันและรูปร่างที่ดึงดูดใจผู้บริโภค สีสันตราสินค้า

มีความโดดเด่นสะดุดตา บรรจุภัณฑ์ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์มีความทันสมัย และผลิตภัณฑ์มีกลิ่น   
ที ่ด ึงดูดใจผู ้บร ิโภค มีความสอดคล้องกับโครงการของ
กรรณิกา ชาวไร่อ้อย และคณะ เรื ่องการศึกษาการผลิต
ผลิตภัณฑ์ “Banana Scrub”คือ บรรจุภัณฑ์ช่วยเพิ่มมลูค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับ สุรวดี  สารอินสม   
(2559)  ที ่กล่าวว่าผู ้บริโภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับและ
ตัดสินใจซื้อถึงร้อยละ 90 ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อ
คือ คุณสมบัติที่ดีของผลิตภัณฑ์ , เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม
จากธรรมชาติ, กลิ่นและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
    ด้านราคา ผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เกี่ยวกับราคาสามารถจูงใจ
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ราคาเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ และราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพวัตถุดิบ 
มีความสอดคล้องกับโครงการของรสิกา เตชะไพศาลทวี 
และคณะ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สครบัน้ำตาลมะม่วงหาว
มะนาวโห่ “Karonda Scrub” คือ ราคามีความน่าสนใจต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์   
    ช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ในการมีช่องทาง 
M -Commerce  )การส ั ่งซื ้อทางโทรศัพท์ (  รองลงมาคือ 
สถานที่จำหน่ายเหมาะสม และทำเลที่ตั้งมีความโดดเด่น มี
ความสอดคล้องกับโครงการของรสิกา เตชะไพศาลทวี และ
คณะ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สครับน้ำตาลมะม่วงหาว
มะนาวโห ่  “Karonda Scrub” ค ือ ทำเลท ี ่ต ั ้ งม ีความ
เหมาะสม   
    การส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เกี่ยวกับโปรโมช่ัน
ซื้อ 3 ฟรี 1 รองลงมาคือ ซื้อชิ้นที่ 2 ส่วนลด 10% มีความ
สอดคล้องกับโครงการของสุรวดี สารอินสม เรื่องการผลิต
ครีมขัดผิวสมุนไพรจากเมล็ดมะขามที่ดีที ่สุด คือ การลด
ราคาและการใช้โปรโมชั ่นซื ้อ 2 แถม 1  เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์มากที่สุด และสอดคล้องกับ สุรวดี  สารอินสม   
(2559)  ท ี ่กล ่าวว ่า กลุ ่มผ ู ้ทดลองคิดว ่า การส ่งเสริม
การตลาดโดยการลดราคาและการใช้โปรโมชั่นซื้อ 2 แถม 1 
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด 
 
8.  ข้อเสนอแนะ  
     8.1  การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะประชาชน
ที่มาซื้อสินค้าที่ตลาดน้ำอัมพวา และศึกษาความคิดเห็นจาก
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามเท่านั้น 
ดังนั้น ควรมีการศึกษาข้อมูลจากสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัด
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สมุทรสงคราม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
ดียิ่งขึ้น 
     8.2  การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ที ่มี
ความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกลือสคลับว่านำไปใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ เพื่อ
นำผลการวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
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การพัฒนาระบบเบิก – จ่ายยาห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัดชื่อ   

Development of Drug-Dispensing System in an Infirmary: A Case Study of 
Trax Intertrade Company Limited 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบเบิก – จ่ายยาห้องพยาบาล กรณีศึกษา
บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด หาคุณภาพระบบเบิก – 
จ่ายยาห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์                  
เทรด จ ากัดช่ืและความพึงพอใจของระบบเบิก-จ่ายยาห้อง
พยาบาลกรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ระบบเบิก-จ่ายยาห้อง
พยาบาล 2) แบบประเมินคุณภาพ และ 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้    แบบประเมิน
คุณภาพ แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 
10 คน เลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 1 ปี
การศึกษา สถานที่ใช้ในการวิจัย คือ บริษัท แทรกซ์ -
อินเตอร์เทรด จ ากัด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า 
ระบบเบิก จ่ายยา ห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์
อินเตอร์เทรด จ ากัด สามารถใช้ในกระบวนการเบิก -                     
จ่าย ได้อย่างสมบูรณ์แบบการเข้าถึงระบบท าได้ ง่าย                     
มีความมั่นคงปลอดภัยในการท างานสูงช่ืระบบเบิก-จ่ายยา
ห้องพยาบาลตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญ มีคุณภาพอยู่
ในระดับดี (�̅�=4.37) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (�̅�=4.24) การวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปพัฒนาระบบ
ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และในการพัฒนาครั้งต่อไป      
ควรใหร้องรับระบบปฏิบัติการได้หลายรูปแบบ 

ค าส าคัญ : ระบบเบิก - จ่ายยาหอ้งพยาบาล, เบิกยา,   
              ระบบเบิกยา, ระบบเบิก-จ่ายยา 
 
 

Abstract 
     The objectives of the study were to develop 
drug-dispensing system in the infirmary, and to 
evaluate the level of human resource staff’s 
satisfaction among those using the drug-
dispensing system in the infirmary. The study was 
conducted in Trax Intertrade Company Limited 
within one academic year. Data were collected 
using 1) the drug-dispensing system in the 
infirmary, 2) quality assessment form, and 3) 
satisfaction questionnaire.  The participants were 
ten staff in the human resource department.  
Mean (�̅�), and standard deviation (S.D.) were used 
to analyze the data. The results revealed that the 
overall satisfaction of the drug-dispensing system 
was at a good level (�̅�=4.37). However, most of 
the participants were satisfied using the drug-
dispensing system with a high level of satisfaction 
( �̅� =4.24).  The improvement of the Drug-
Dispensing System and various supportive 
pharmacy operation system were recommended.   
 
Keywords: drug-dispensing system, drug   
                dispense,  
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1. บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการน ามาใช้ในการ
พัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างกว้างขวางและท าให้งานด้าน
สาธารณสุขเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยกระทรวง
สาธารณสุขได้ปรับระบบการบริหารงานและน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ในงานต่ า ง  ๆ  ระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาลอย่าง
มีหลักเกณฑ์ตามกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานของ
ระบบรับรองคุณภาพต่าง ๆ เพื่อน ามาประกอบผลและ
จัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการท างานและ
การตัดสินใจในด้านต่าง ๆ  ของผู้บริหารเพื่อให้การ
ด าเนินงานของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ท าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว ท าให้มี
เวลาในการบริการผู้ป่วยมากขึ้น มีเวลาพัฒนาคุณภาพ
บริการให้ดีขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นจากโปรแกรมระบบฐานข้อมูลประสบการณ์
ความรู้ของผู้บริหารและผู้ด าเนินการ โดยมีการเช่ือมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน เช่น 
ข้อมูลผู้ป่วย เป็นต้น (วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี . 2552 : 
ออนไลน์)  
 การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ป่วยที่มาใช้บริการด้าน
สุขภาพน้ัน ยังมีการใช้แฟ้มเอกสารในการเก็บข้อมูล จึงท า
ให้เมื่อมีผู้มาใช้บริการ เกิดความล่าช้าในการค้นหาและ
การรอรับแฟ้มข้อมูลเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาสุขภาพ ใน
แฟ้มนั้นจะประกอบไปด้วย ประวัติการรักษา ผู้ป่วยดื้อยา
อะไรบ้าง  แพ้ยาอะไร อาการของผู้ป่วยเป็นอย่างไร และ
จะต้องจ่ายยาอะไรบ้าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ส าคัญมากต่อการ
ตรวจรักษาของเจ้าหน้าที่ในครั้งต่อ ๆ ไปหากผู้ป่วยเข้ารับ
การรักษาอีก และเจ้าหน้าท่ียังใช้ข้อมูลเหล่านี้เก็บรวบรวม
สถิติการใช้ยาไปใช้ในการเบิกจ่ายยาในสถานประกอบการ
อีกด้วย หากแฟ้มเหล่านี้เกิดความเสียหาย ช ารุด ข้อมูล
บางส่วนอาจขาดหายไป  ท าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและยัง 
เก็บข้อมูลได้น้อย หากมีการน าเอาเทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ ท าให้สามารถจัดการกับ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ การเก็บข้อมูลจะรวดเร็วขึ้น 
ข้อมูลที่เก็บไม่เกิดความเสียหาย ใช้งานได้นาน การค้นหา
ข้ อมู ลส ะดวกและร วด เ ร็ ว ขึ้ น  ( ง าน เ วชร ะ เบี ยน 
โรงพยาบาลราชบุรี. 2553 : ออนไลน์) 
 
 

 
 งานพยาบาล บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด                    
เป็นงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพของพนักงานโดย
มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ เปิดบริการให้กับพนักงานด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยที่มีความเจ็บไข้เล็กน้อย การ
อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการให้ภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ 
โ ดยประส านงานกั บหน่ ว ย ง านสา ธา รณสุ ขและ
โรงพยาบาลใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งระบบเดิมยังเป็นการ
เขียนข้อมูลการรักษา การเก็บเอกสารธรรมดาในแต่ละปีมี
จ านวนมาก ซึ่งยากต่อการจัดเก็บ ตรวจสอบ เพิ่ม ลบ 
แก้ไขเอกสารและข้อมูลเสียหายง่าย เป็นต้น 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงท าการพัฒนาระบบเบิก - จ่ายยา
ห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด 
จ ากัด ขึ้นมาเพื่อช่วยให้สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล
พนักงาน ข้อมูลแผนก ข้อมูลยา ข้อมูลการเบิก - จ่ายยา 
และการออกรายการเบิก - จ่ายยาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาระบบเบิก – จ่ายยาห้องพยาบาล 
กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด 

2.2 เพื่อหาคุณภาพของระบบเบิก – จ่ายยาห้อง
พยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด 
     2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของระบบเบิก – จ่ายยา
ห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด 
จ ากัด 

 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาระบบ เบิ ก  – จ่ ายยาห้อ งพยาบาล 
กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด เป็นการ
พัฒนาระบบงานใหม่ ของบริ ษัท  โดยพัฒนา ตาม
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  โดยมี ขั้ นตอนการ
ด าเนินการวิจัยดังนี ้
 3.1 การสร้างและพัฒนาระบบ  
  ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาระบบโดยท าการศึกษา
ระบบงานเดิม วิเคราะห์งานเดิมและออกแบบระบบใหม่ 
ท าการพัฒนาระบบเบิก - จ่ายยาห้องพยาบาล ตามวิธีการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ  
 3.2  ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่
แผนกทรัพยากรบุคคล จ านวน 10 คน 
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   3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล จ านวน 10 คน โดยใช้
สูตรของเครซี่และมอร์แกน 
 3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
  3.3.1 ระบบเบิก - จ่ ายยาห้องพยาบาล 
กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด 
  3.3.2 แบบประเมินคุณภาพระบบเบิก - จ่าย
ยาห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด 
จ ากัด 
  3.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจระบบเบิก -
จ่ายยาห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์- 
เทรด จ ากัด 
 3.4  การพัฒนาระบบ การสร้างแบบประเมิน
คุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ 
   3.4.1 การพัฒนาระบบเบิก - จ่ายยาห้อง
พยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด 
ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือดังน้ี 
                 3.4.1.1 ศึกษาระบบเดิม โดยศึกษา
ระบบเบิก -จ่ายยาตามล าดับขั้นตอนแบบเดิมของห้อง
พยาบาลของบริษัท 
                    3.4.1.2 ท าการวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
โดยวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการเบิก - จ่ายยา และ
วิเคราะห์ความต้องการรูปแบบระบบใหม่ของผู้ใช้บริการ 
                    3.4.1.3 ท าการออกแบบระบบใหม่  
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
                    3.4.1.4 พัฒนาโปรแกรม 
                    3.4.1.5 ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม 
โดยให้ผู้เช่ียวชาญท าการตรวจสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 
แล้วน าข้อบกพร่องมาแก้ไข 
                    3.4.1.6 ประเมินคุณภาพของระบบเบิก 
- จ่ายยาห้องพยาบาล โดยผู้เช่ียวชาญท าการประเมิน 
และแก้ไขโปรแกรมก่อนน าไปใช้งานจริง 
                     3 .4.1.7 ทดลองใช้โปรแกรมกับกลุ่ม
ทดลอง จ านวน 3 คน 
                    3.4.1.8 น าผลการทดลองที่ได้จากกลุ่ม
ทดลองไปแก้ไขโปรแกรมให้สมบูรณ์มากขึ้น 
                    3.4.1.9 ทดลองใช้โปรแกรมกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 10 คน 
   3.4.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพและแบบ
ประเมินความพึงพอใจระบบเบิก -จ่ายยาห้องพยาบาล  
                   3.4.2.1 การสร้างแบบประเมินคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบประเมินคุณภาพและแบบ

ประเมินความ  พึงพอใจของระบบเบิก -จ่ายยาห้อง
พยาบาล ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญ โดยแบ่งแบบประเมินเป็น                  
3 ด้าน คือ ด้านข้อมูลของโปรแกรม ด้านความปลอดภัย
ของโปรแกรม และด้านการใช้งานโปรแกรม ลักษณะของ
แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพดังนี้ (ยิ่งคุณ  รอดทิม 
และคณะ. 2558 : วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม) 
  ระดับ 5 หมายถึง คุณภาพของระบบเบิก-จ่ายยา
ห้องพยาบาลอยู่ในระดับ ดีมาก 
  ระดับ 4 หมายถึง คุณภาพของระบบเบิก - จ่าย
ยาห้องพยาบาลอยู่ในระดับ ดี 
  ระดับ 3 หมายถึง คุณภาพของระบบเบิก - จ่าย
ยาห้องพยาบาลอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง คุณภาพของระบบเบิก - จ่าย
ยาห้องพยาบาลอยู่ในระดับ พอใช้ 
  ระดับ 1 หมายถึง คุณภาพของระบบเบิก - จ่าย
ยาห้องพยาบาลอยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
  ส่วนเกณฑ์การแปลความหมายระดับคุณภาพของ
ระบบเบิก - จ่ายยาห้องพยาบาล จากผู้เชี่ยวชาญ แบง่เป็น 
5 ระดับ ดังน้ี 
  4.50-5.00 หมายถึง คุณภาพของระบบเบิก - 
จ่ายยาห้องพยาบาล อยู่ในระดับ ดีมาก 
  3.50-4.49 หมายถึง คุณภาพของระบบเบิก - 
จ่ายยาห้องพยาบาล อยู่ในระดับ ดี 
  2.50-3.49 หมายถึง คุณภาพของระบบเบิก - 
จ่ายยาห้องพยาบาล อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพของระบบเบิก  - 
จ่ายยาห้องพยาบาล อยู่ในระดับ พอใช้ 
  1.00-1.49 หมายถึง คุณภาพของระบบเบิก - 
จ่ายยาห้องพยาบาล อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
                 3.4.2.2 การสร้างแบบประเมินความพึง
พอใจ ผู้วิจัยได้  ท าการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
ของระบบเบิก - จ่ายยาห้องพยาบาล โดยแบบประเมิน
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญ 
โดยแบ่งแบบประเมินเป็น 3 ด้าน คือ ด้านข้อมูลของ
โปรแกรม ด้านความปลอดภัยของโปรแกรม และด้านการ
ใช้งานโปรแกรม ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบ
มา ต ร า ส่ ว น ป ร ะ ม า ณ ค่ า  5 ร ะ ดั บ  โ ด ย มี เ ก ณ ฑ์                              
การประเมินตามแนวทางของ Likert Scale ดังนี้ (ว้ฒนา  
สุนทรธัย. 2552 : ออนไลน์) 
  ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจของระบบเบิก-
จ่ายยาห้องพยาบาลอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
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  ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจของระบบเบิก-
จ่ายยาห้องพยาบาลอยู่ในระดับ มาก 
  ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจของระบบเบิก-
จ่ายยาห้องพยาบาลอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจของระบบเบิก-
จ่ายยาห้องพยาบาลอยู่ในระดับ น้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจของระบบเบิก-
จ่ายยาห้องพยาบาลอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
  ส่วนเกณฑ์การแปลความหมายระดับความ      
พึงพอใจของระบบเบิก  - จ่ายยาห้องพยาบาล จาก
ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
  4.50-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจของระบบ
เบิก-จ่ายยาห้องพยาบาล อยู่ในระดับ มากที่สุด 
  3.50-4.49 หมายถึง ความพึงพอใจของระบบ
เบิก-จ่ายยาห้องพยาบาล อยู่ในระดับ มาก 
  2.50-3.49 หมายถึง คุณภาพของระบบเบิก-จ่าย
ยาห้องพยาบาล อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพของระบบเบิก-จ่าย
ยาห้องพยาบาล อยู่ในระดับ น้อย 
  1.00-1.49 หมายถึง คุณภาพของระบบเบิก-จ่าย
ยาห้องพยาบาล อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
  ในการประเมินคุณภาพและความพึงใจนั้น 
จะต้องใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย (�̅�) ตั้งแต่ 3.50 ทุกรายการ    
ขึ้นไป  จงึจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
 3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าดังนี้ 
  3.5.1 น าระบบเบิก - จ่ายยาห้องพยาบาล 
และแบบประเมินคุณภาพที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 
คน ประเมินคุณภาพ และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง 
จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความบกพร่องของระบบเบิก 
- จ่ายยาห้องพยาบาล ก่อนน าไปแก้ไข และน าไปใช้เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน โดยในการทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาความพึงพอใจของ
ระบบเบิก-จ่ายยา ห้องพยาบาล 
  3.5.2 น าผลข้อมูลการประเมินคุณภาพและ
ความพึงพอใจของระบบเบิก – จ่ายยาห้องพยาบาล มา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
   
4. ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา หาคุณภาพ
และหาความพึงพอใจของระบบเบิก - จ่ายยาห้องพยาบาล 
กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด 

จากการวิจัย ได้น าผลการวิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วิธีการวิจัย โดยแบ่งการรายงานผลการวิจัยออกเป็น 3 
ตอนดังนี ้
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาระบบเบิก - จ่ายยาห้อง
พยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด 
  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบเบิก – 
จ่ายยาห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์- 
เทรด จ ากัด 
  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์หาความพึงพอใจของ
ระบบเบิก - จ่ายยาห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท 
แทร็กซ์-อินเตอร์เทรด จ ากัด 

 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาระบบเบิก - จ่ายยาห้องพยาบาล 
กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด 

 ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา PHP ประกอบด้วย
แฟ้มจัดเก็บข้อมูล 5 แฟ้ม ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
ประมาณ 4.01 เมกะไบต์ ซึ่งระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลยา ข้อมูลการเบิก - จ่ายยา การออก
รายงานการเบิก – จ่ายยาได้ โดยมีภาพผลการพัฒนา
ระบบดังน้ี 

Context Diagram ระบบงานเดิม  
 
 
ภาพที่ 1 ภาพ Context Diagram ระบบงานเดิม 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพ Context Diagram ระบบงานเดิม 
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Context Diagram ระบบงานใหม่ 

 

 
  

ภาพที่ 2 ภาพ Context Diagram ระบบงานใหม ่
 
Data Flow Diagram ระบบงานใหม่ 

 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพ Data Flow Diagram ระบบงานใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ER Diagram ระบบงานใหม่ 

 
 
ภาพที่ 4 ภาพ ER Diagram ระบบงานใหม่ 
 

 
 ภาพที่ 5 ภาพหน้าจอล็อกอินส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 
 
 

 
 
 
  
 

ภาพที่ 6 ภาพหน้าจอโฮมเพจของเจ้าหน้าที่ 
 

    
ภาพที่ 7 ภาพหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลพนักงาน 
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ภาพที่ 8 ภาพการเพ่ิมข้อมูลยา 

 
 

 

 
ภาพที่ 9 ภาพการเพ่ิมใบจ่ายยา 

 
 

 
 

   
ภาพที่ 10 ภาพการเพ่ิมข้อมูลแผนก 

 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบเบิก – 
จ่ายยาห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์-
เทรด จ ากัด โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูล
ของโปรแกรม ด้านความปลอดภัยของโปรแกรม และด้าน
การใช้งานโปรแกรม ดังรายละเอียดในตารางที่ 1, ตาราง
ที่ 2 และตารางที่ 3 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 1 คุณภาพของระบบเบิก - จ่ายยาห้องพยาบาล  
       กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด    
    จ ากัดในทุกด้าน 
 

รายการประเมิน 𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านข้อมูลของโปรแกรม 4.22 0.33 ดี 

ด้านความปลอดภัยของ
โปรแกรม 

4.44 0.24 ดี 

ด้านการใช้งานของโปรแกรม 4.44 0.58 ดี 

รวม 4.37 0.26 ดี 

  
 จากตารางที่ 1 คุณภาพของระบบการเบิก-จ่ายยา 
ห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด 
จ ากัด พบว่า ทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับดีทั้งหมด        (

= 33.4 ) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 2 รายการ คือ ด้านความปลอดภัยของโปรแกรม    
( = 44.4 ) ด้านการใช้งานของโปรแกรม ( = 44.4 ) 
และรายการที่มีค่าเฉลี่ยรองลงไปมี 1 รายการ คือ ด้าน
ข้อมูลของโปรแกรม ( = 22.4 ) 
 
ตารางที่ 2 คุณภาพของระบบเบิก - จ่ายยาห้องพยาบาล  
     กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด 
     ด้านข้อมูลของโปรแกรม 
 

รายการประเมิน 𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

ข้อมูลครบถ้วน 3.67 0.58 ดี 

ข้อมูลมีความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ 

4.67 0.58 ดี 

ข้อมูลใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

4.33 1.15 ดี 

รวม 4.22 0.33 ดี 

  
 จากตารางที่ 2 คุณภาพของระบบเบิก – จ่ายยาห้อง
พยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด 
ด้านข้อมูลของโปรแกรมพบว่า ทุกด้านมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีทั้งหมด ( = 22.4 ) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ 
พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี  1  รายการ คือ ข้อมูลมี
ความถูกต้องและเช่ือถือได้ ( = 4.67) และรายการที่มี
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ค่าเฉลี่ยรองลงไปมี 2 รายการ คือ ข้อมูลใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ ( = 4.33) และข้อมูลครบถ้วน ( = 3.67) 
 
ตารางที่ 3 คุณภาพของระบบเบิก - จ่ายยาห้องพยาบาล  
     กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด 
     ด้านความปลอดภัยของโปรแกรม 
 

รายการประเมิน 𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

มีระบบรักษาความปลอดภัย
ในการเข้าถึงบริการข้อมูล 

4.33 0.58 ดี 

มีการตรวจสอบข้อมูลก่อน
ท าการลบ หรือแก้ไข 

4.33 1.00 ดี 

ระบบความปลอดภัยใช้งาน
ง่าย 

4.67 0.58 ดีมาก 

รวม 4.44 0.24 ดี 

  
 จากตารางที่ 3 คุณภาพของระบบเบิก – จ่ายยาห้อง
พยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด 
ด้านความปลอดภัยของโปรแกรม พบว่าภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ( = 4.44) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า
รายการที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 1 
รายการคือ ระบบความปลอดภัยใช้งานง่าย ( = 4.67) 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยรองลงไปมี 2 รายการคือ มีระบบ
รักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงบริการข้อมูล ( = 
4.33) และมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการลบ หรือแก้ไข        
( = 4.33) 
 
ตารางที่ 4 คุณภาพของระบบเบิก - จ่ายยาห้องพยาบาล  
     กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด 
     ด้านการใช้งานโปรแกรม 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

ความเหมาะสมของ
ภาพกราฟิกในด้านการสื่อ
ความหมาย 

4.33 0.58 ดี 

การปรับปรุงข้อมูลท าได้ง่าย 4.33 1.00 ดี 

โปรแกรมใช้งานง่าย 4.67 0.58 ดีมาก 

รวม 4.44 0.24 ดี 

 
  จากตารางที่ 4 คุณภาพของระบบเบิก-จ่ายยา  
ห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด 

จ ากัด พบว่า ภาพรวมอยู่ ในระดับดี ( = 4.44) เมื่อ
พิจารณาแต่ละรายการ พบว่ารายการที่มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 1 รายการ คือ โปรแกรม    
ใช้งานง่าย ( = 4.67) รายการที่มีค่าเฉลี่ยรองลงไปมี  2 
รายการ คือ ความเหมาะสมของภาพกราฟิกในด้านการ
สื่อความหมาย ( = 4.33) และการปรับปรุงข้อมูลท าได้
ง่าย ( = 4.33) 
 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์หาความพึงพอใจของระบบ
เบิก - จ่ายยาห้องพยาบาล กรณีศกึษา บริษัท แทร็กซ์-
อินเตอร์เทรด จ ากัด 
 
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของระบบเบิก - จ่ายยาห้อง 
             พยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์-  
             เทรด จ ากัด ในทุกด้าน 

รายการประเมิน 𝒙 S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านข้อมูลของโปรแกรม 4.27 0.16 มาก 

ด้านความปลอดภัยของ
โปรแกรม 

4.10 0.14 มาก 

ด้านการใช้งานของโปรแกรม 4.37 0.24 มาก 

รวม 4.24 0.11 มาก 

  
 จากตารางที่ 5 ความพึงพอใจของระบบระบบเบิก – 
จ่ายยาห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์-  
เทรด จ ากัด ในทุกด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากทั้งหมด ( = 4.24) เมื่อพิจารณาแต่ละ
รายการ พบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 1 รายการคือ 
ด้านการใช้งานโปรแกรม ( = 4.37) และรายการที่มี
ค่า เฉลี่ยรองลงไปมี  2 รายการ คือ ด้านข้อมูลของ
โปรแกรม ( = 4.27) และด้านความปลอดภัยของ
โปรแกรม ( = 4.10) 
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของระบบเบิก - จ่ายยาห้อง 
             พยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์-  
             เทรด จ ากัด ด้านข้อมูลของโปรแกรม 
 

รายการประเมิน 𝒙 S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ข้อมูลครบถ้วน 4.50 0.53 มากที่สุด 

ข้อมูลมีความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ 

4.10 0.74 มาก 

ข้อมูลใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

4.20 0.42 มาก 

รวม 4.27 0.16 มาก 

  
 จากตารางที่  6 ความพึงพอใจในด้านข้อมูลของ
โปรแกรม พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( = 4.27) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่ารายการที่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มี 1 รายการคือ ข้อมูล
ครบถ้วน ( = 4.50) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยรองลงไปมี 
2 รายการ คือ ข้อมูลใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์               (

= 4.20) และข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้         (
= 4.10) 

 
ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของระบบเบิก - จ่ายยาห้อง 
             พยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์-  
             เทรด จ ากัด ด้านความปลอดภัยของโปรแกรม 
 

รายการประเมิน 𝒙 S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

มีระบบรักษาความปลอดภัยใน
การเข้าถึงบริการข้อมูล 

4.30 0.48 มาก 

มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนท า
การลบ หรือแก้ไข 

3.90 0.74 มาก 

ระบบความปลอดภัยใช้งานง่าย 4.10 0.79 มาก 

รวม 4.10 0.14 มาก 

  
 จากตารางที่ 7 ความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย
ของโปรแกรม พบว่า ทุกรายการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท้ังหมด ( = 4.10) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ 
พบว่ารายการที่มีความพึงพอใจสูงสุดมี 1 รายการคือ               
มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงบริการข้อมูล      

( = 4.30) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยรองลงไปมี 2 รายการ 
คือ ระบบความปลอดภัยใช้งานง่าย ( = 4.10)และมีการ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการลบ หรือแก้ไข ( = 3.90) 
 
ตารางที่ 8 ความพึงพอใจของระบบเบิก - จ่ายยาห้อง 
             พยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์-  
             เทรด จ ากัด ด้านการใช้งานของโปรแกรม 
 

รายการประเมิน 𝒙 S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ความเหมาะสมของ
ภาพกราฟิกในด้านการสื่อ
ความหมาย 

4.40 0.70 มาก 

การปรับปรุงข้อมูลท าได้ง่าย 4.60 0.57 มากที่สุด 

โปรแกรมใช้งานง่าย 4.10 0.09 มาก 

รวม 4.37 0.24 มาก 

  
 จากตารางที่ 8 ความพึงพอใจในด้านการใช้งานของ
โปรแกรม พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
( = 4.37) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่ารายการที่มี
ความพึงพอใจมากที่สุดมี 1 รายการคือ การปรับปรุง
ข้อมูลท าได้ง่าย ( = 4.60) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยรอง
ลงไปมี 2 รายการ คือ ความเหมาะสมของภาพกราฟิกใน
ด้านการสื่อความหมาย ( = 4.40) และโปรแกรมใช้                
งานง่าย ( = 4.10) 
 
7. สรุปผลการวิจัย  
 ในการด าเนินการวิจัยดังกล่าว สามารถสรุ ปผล      
การวิจัยได้ดังนี ้
 7.1 ผลการพัฒนาระบบเบิก – จ่ายยาห้องพยาบาล
กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด ผู้วิจัยได้
พัฒนาขั้นโดยใช้ภาษา PHP ประกอบด้วยแฟ้มจัดเก็บ
ข้อมูล 5 แฟ้ม ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลประมาณ 4.01 
เมกะไบต์ โดยระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลพนักงาน 
ข้อมูลยา ข้อมูลการเบิก - จ่ายยา การออกรายงาน                     
การเบิก – จ่ายยาได้ 
    7.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบเบิก – จ่ายยา
ห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด 
จ ากัด ภาพรวมมีคุณภาพในระดับดี ( = 4.37) 
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 7.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของระบบเบิก - 
จ่ายยาห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เท
รด  จ ากั ด  ภาพรวมมีความพึ งพอใจในระดับมาก                     
( = 4.24) 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยระบบเบิก  – จ่ายยาห้องพยาบาล 
กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 8.1 คุณภาพของระบบเบิก – จ่ายยาห้องพยาบาล 
กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด 
 จากการวิเคราะห์คุณภาพของระบบเบิก – จ่ายยาห้อง
พยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด 
พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดี เนื่องจากระบบได้ผ่านการ
ตรวจสอบเนื้อหาก่อนท าการวิจัย และระบบได้ผ่านการ
การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดจากผู้ เ ช่ียวชาญ 
ดังนั้น จึงท าให้ผลการวิเคราะห์คุณภาพที่ได้อยู่ในระดับดี 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยิ่งคุณ  รอดทิม )255 8) ได้
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี 
เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือก ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน
ออนไลน์ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี เรื่อง การเขียน
โปรแกรมแบบทางเลือก มีคุณภาพในระดับดีมาก              
( = 4.90) 
 8.2 ความพึงพอใจของระบบเบิก  – จ่ายยาห้อง
พยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด 
 จากการน าระบบ เบิก  – จ่ ายยาห้องพยาบาล 
กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด ไปทดลอง
หาความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อระบบเบิก - จ่ายยาห้อง
พยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด 
ในระดับมาก เนื่องจากระบบได้ผ่านการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญ และน าข้อบกพร่องที่ได้จากการประเมินมา 
ท าการแก้ไขปรับปรุง และน าไปทดลองใช้กับนักศึกษา
กลุ่มทดลอง เพื่อหาข้อผิดพลาดของระบบอีกครั้ง ก่อนที่
จะน าไปทดลองใช้เพื่อหาความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่าง 
ท าให้ความพึงพอใจของระบบเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของปานวาส  ประสาทศิลป์ (2558) 
ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ “ภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อม
ในการท างาน” ด้วยเอ็ดโมดู ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามี
ความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.20( และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกรกนก  ยงค์โภชน์ ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิชา ประวัติศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิชา ประวัติศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.37) 
 
9. ข้อเสนอแนะ  
 9.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  จากผลการวิจัยการพัฒนาระบบเบิก – จ่ายยา
ห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอรเ์ทรด 
จ ากัด มีข้อเสนอแนะดังนี ้
   9.1.1 ระบบเบิก – จ่ายยาห้องพยาบาลที่
พัฒนาขึ้น ใช้ได้ดีเฉพาะในกรณีการเบิก – จ่ายยาของห้อง
พยาบาล บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ ากัด เท่านั้น ถ้า
ต้องการน าไปใช้กับระบบเบิก – จ่ายยาของหน่วยงานอื่น 
อาจไม่สนับสนุนการใช้งานได้ดี เนื่องจากไม่ได้พัฒนาให้
ครอบคลุมระบบเบิก - จ่ายยาของทกุองค์กร 
   9.1.2 ระบบท่ีพัฒนาขึ้นใช้ได้กับ
ระบบปฏิบตัิการวินโดวส์ 7.0 ขึ้นไป 
 9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป 
  9.2.1 ควรพัฒนาระบบให้ครอบคลุมระบบยา
ทั้งหมด เช่น ระบบสามารถตรวจสอบยาหมดอายุ  
   9.2.2 ควรศึกษาวิจัย เพื่อหารูปแบบของ
ระบบที่ดี ตลอดจนเทคนิควิธีการในการพัฒนาระบบให้มี
ความเหมาะสมกับทุกองค์กร 
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การพัฒนาระบบลางานออนไลน์ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)  
Developing an Online Leave System for Internship Students:  A Case Study of 

Siam Global House Public Company Limited 
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*1 2 3 4สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3   
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บทคัดย่อ  
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหาคุณภาพและ
ความพึงพอใจของระบบลางานออนไลน์ส าหรับนักศึกษา
ฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาฝึกงาน 
ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2563  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จ านวน 4 คน 
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จ านวน 2 
คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 6 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ ระบบลา
งานออนไลน์ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัท
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) และแบบประเมิน
คุณภาพ ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบระบบด้วยภาษา php 
MyAdmin และใช้โปรแกรม Visual Studio Code และ 
Appserv 2.5.10 ประกอบด้วยทั้งหมด 13 เฟรม ใช้พื้นที่
ในการเก็บข้อมูล 40 เมกะไบต์  ผลการวิจัย พบว่า ระบบ
ลางานออนไลน์ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัท
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สามารถท างานได้
ตามที่ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้ ครบถ้วนทุกระบบการท างาน 
ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และจากหาคุณภาพ
ของระบบลางานออนไลน์  ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน 
กรณีศึกษา บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า ระบบลางานออนไลน์
ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดี  (�̅�= 
4.31) ตรงตามสมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก (�̅�=4.22) แสดง
ว่า ระบบลางานออนไลน์ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน มี

คุณภาพสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว ้
 

ค าส าคัญ : ระบบลางานออนไลน,์  นักศึกษาฝึกงาน  
              บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์
 
Abstract 
 The objective of this study were 1)  to 
examine the quality of online leave system, and 
2) to investigate the internship students’ 
satisfaction of using online leave system in Siam 
Global House Public Company Limited. The 
purposive sampling strategy was used to conduct 
a survey with six undergraduate students consists 
of four internship students from business 
computer department of Roi Et Vocational 
College, and two internship students from 
Accounting Department of Roi Et Industrial and 
Community Education College. The research 
conduct in the academic year 2021. php 
MyAdmin, Visual Studio Code, and  Appserv 
2.5.10 were used to design the online leave 
system, including 13 frames and 40 MB for storage 
space. In order to examine the quality of online 
leave system, the experts agreed that the quality 
of the system were in ‘good’ level ( = 4.31). 
Moreover, the overall satisfaction level of the 
intern students was ‘high’ ( =4.22). As the result, 

PI702 

807



 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
   
 

it can be concluded that the expert’s evaluation 
and internship students’ satisfaction and be 
explained by perceived case of use, which  
confirms the online leave system makes a 
significant contribution to the taking leave 
process for internship students.   
Keywords : Online leave system, apprentice  

            leave system, Siam Global House                        
            Co., Ltd. 

 
1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 
232 หมู่ที่ 19 ต าบลรอบเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด (ส านักงานใหญ่) จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุ
ตกแต่ง เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต่อเติม
บ้าน ตกแต่งบ้านและสวน โดยด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเป็นการบริหารงาน ที่มีความส าคัญต่อ
องค์กรทุกองค์กร ท าหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องการเข้างาน 
การลา การขาด ของนักศึกษาฝึกงานรวมทั้งจัดท าและ
ส่งแบบรายงานสรุปวันลาของนักศึกษาฝึกงานในแต่ละ
หน่วยงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบของทุกเดือน       
ทุกรอบการประเมิน เพื่อรวบรวมสรุปรายงานผลต่อ
องค์กร และจัดส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ
เช่น แผนกการเงิน และแผนกบัญชี เพื่อใช้ค านวณ
เ งิน เดื อน ให้ กั บนั กศึ กษาฝึ ก ง าน  หรื อจั ดส่ ง ให้
ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การประเมินผลงานและอื่น ๆ ประกอบกับการตรวจสอบ
สิทธิ์การลาของนักศึกษาฝึกงานไม่สามารถท าได้ทันที
ด้วยตนเอง หัวหน้างานไม่สามารถตรวจสอบกิจกรรมที่
จะเกิดขึ้นในวันที่พนักศึกษาฝึกงานขอลา อาจส่งผล
กระทบต่อหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน ท าให้องค์กร
ต้องขาดทรัพยากรไป ในวันที่มี กิ จกรรมเกิ ดขึ้ น
นอกจากนี้จ านวนนักศึกษาฝึกงานที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี 
การจัดส่งข้อมูลด้านเอกสารต่าง ๆ เช่นใบลาของ
นักศึกษาฝึกงานบางส่วน อาจเกิดความล่าช้าหรือสูญ
หายและมีการใช้ทรัพยากรกระดาษเป็นจ านวนมาก 
ประกอบกับในปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มี
บทบาทตามองค์กรธุรกิจต่าง ๆ มีประโยชน์ในการสร้าง
งานน าเสนอที่น่าสนใจ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ

พิมพ์เอกสาร ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลการลาให้เป็นระบบ 
และตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ท าการพัฒนาระบบ
ลางานออนไลน์ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา  
 
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ขึ้นมา                    
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้เป็นระบบ ง่ายใน
การบริหารจัดการของหัวหน้าแผนก และฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร               
การลา และง่ายต่อการค้นหาข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน 
นอกจากนี้ยังสามารถดูรายงานการลาได้ตลอดเวลา                
ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงานของการลามีประสิทธิภาพ 
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น   
      
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1  เพื่อหาคุณภาพของระบบลางานออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 
 2.2   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบลา
งานออนไลน์ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัท 
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 การพัฒนาระบบลางานออนไลน์ส าหรับนักศึกษา
ฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน )  แบ่ ง ขอบ เขตออก  เ ป็ น  3 ด้ าน   ดั งนี้    
     3.1 ด้านสถานที่ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ คือบริษัท 
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
     3.2 ด้านเวลา  ระยะเวลา ด าเนินการ เริ่ม   
1 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุด  31 มีนาคม 2564 
     3.3 ด้านฟังก์ชันการท างานของระบบ 
 - ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลการลาหยุดได้ 
  - ระบบสามารถแบ่งสิทธิ์การใช้งานเป็น User กับ 
Admin ได้ 
 - ระบบสามารถอนุมัติการลางานของได้ 
 - ระบบสามารถก าหนดผู้อนุมัติการลางานของ
นักศึกษาฝึกงานได้ 
 - ระบบสามารถเพิ่ม ลบแก้ไขข้อมูลนักศึกษา
ฝึกงานได้ 
 -ระบบสามารถ เพิ่ม ลบแก้ไขข้อมูลแผนกได้ 
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 -ระบบสามารถดูประวัติการลางานของนักศึกษา
ฝึกงานได้ 
 - ระบบสามารถดูวันลาหยุดคงเหลือของนักศึกษา
ฝึกงานได้ 
 - ระบบสามารถรายงานผลหรือดูสถิติการลา
นักศึกษาฝึกงานได้ 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 4.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  ได้แก่ นักศึกษา
ฝึกงาน ระดับปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จ านวน 4 คน ภาควิชา                
การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จ านวน 2 คน รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 6 คน  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาฝึกงาน 
ระดับ ปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จ านวน 4 คน ภาควิชาการบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 6 คน 
 4.2  ท าการก าหนดกระบวนการแสดงการท างานของ
ระบบ Context Diagram คือ การออกแบบระบบระดับ
หลักการเป็นลักษณะแผนภาพหรือไดอะแกรม (Diagram)  
(นภัทร รัตนนาคินทร์,2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการท าการพัฒนาระบบลางาน
ออนไลน์ บริษัทสยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

     4.3 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา 
           4.3.1 การพัฒนาโปรแกรม ในขั้นตอนการพัฒนา
ระบบลางานออนไลน์ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา 
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ได้พัฒนาโดย
ใ ช้ ร ะบบปฏิบั ติ ก า ร  Windows10 Pro ใ นส่ วนของ
โปรแกรมที่ใช้พัฒนาระบบใช้โปรแกรม Visual Studio 
Code ส่วนโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล
คือ SQL Server 8.6.0  
  4.3.2 การสร้างแบบประเมิน ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สร้างแบบประเมินจ านวน 2 ชุด คือ แบบประเมินด้าน
คุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มี
ต่อระบบการพัฒนาระบบลางานออนไลน์ส าหรับนักศึกษา
ฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) การสร้างแบบประเมิน เมื่อสร้างแล้ว จากนั้นน า
แบบประเมินให้ผู้ เ ช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อแก้ไข โดย
ตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยค า หรือส านวนเพื่อให้
แบบประเมินมีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพ  ซึ่งจะท าให้
ผลงานที่ได้เป็นที่น่าเช่ือถือ แล้วจัดพิมพ์แบบประเมิน
คุณภาพและแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เพื่อ
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินคุณภาพที่
ใช้ในการศึกษาระดับคุณภาพของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อระบบ 
งานที่พัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดค่า
ระดับคุณภาพแต่ละช่วงคะแนนและความหมายดังนี้ระดับ
ความ  5 หมายถึง ระดับคุณภาพดีมาก 4 หมายถึง ระดับ
คุณภาพดี3 หมายถึง ระดับคุณภาพปานกลาง2 หมายถึง 
ระดับคุณภาพพอใช้1 หมายถึง ระดับคุณภาพควร
ปรับปรุง และแบบประเมินความพึงพอใจที่ใช้ประเมินใช้
ในการศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างโดย
ก าหนดค่าระดับคุณภาพแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย
ดังนี ้
    5 หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  
  4 หมายถึง  ความพึงพอใจมาก  
  3 หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง         
  2 หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย 
    1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุดจากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปหาคุณภาพและระดับความ
พึงพอใจ 
 4.4   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
          ผู้วิจัยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  �̅�  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) (บุญชม ศรีสะอาด,2553) เพื่อหาคุณภาพ  
และความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้น 
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5. ผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาในการพัฒนาระบบลางานออนไลน์
ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัทสยามโกลบอล
เฮ้าส์  จ ากัด (มหาชน)  ครั้ งนี้  มีการจ าลองเครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่อง Server และเครื่อง Client เข้ามา
ท างานกับระบบลางานออนไลน์ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน 
กรณีศึกษา บริษัท  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)   
 
คณะผู้จัดท าได้เลือกใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ
และใช้ MySql Server ท างานผ่านโดยผ่านระบบ Google 
Chrome  ดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2  หน้าเข้าสู่ระบบลางานออนไลนส์ าหรับ
นักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 หน้าเมนูหลักระบบลางานออนไลนส์ าหรับ
นักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

จ ากัด (มหาชน) 
 

  

 
 จากภาพที่ 3 แสดงถึงเมนูหลักการท างานของระบบ
ลางานออนไลน์  บริษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์  จ ากัด 
(มหาชน) ท างานสอดคล้องกับขอบเขตของระบบ ที่ระบุไว้ 
ครบทุกรายการ 
 5.1 ผลการวิ เคราะห์คุณภาพของระบบลางาน
ออนไลน์ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัท สยาม
โกบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาได้ท าการออกแบบ
ระบบด้วยภาษา phpMyAdmin และใช้โปรแกรม Visual 
Studio Code และ Appserv 2.5 .10 ประกอบด้วย
ทั้งหมด 13 เฟรม ใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลประมาน                  
40 เมกะไบต์ จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้น ามาวิเคราะห์
ตามวิธีการวิจัย ได้ก าหนดไว้โดยแบ่งการรายงานผล
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินคุณภาพ 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบ 
              ประเมินคุณภาพ 
 

ข้อมูล )เพศ(  จ านวน )คน(  ร้อยละ 
ชาย 1 33.00 
หญิง 2 67.00 
รวม 3 100.00 

      
 จากตารางที่  1 เป็นผู้ตอบแบบประเมินคุณภาพ
ทั้งหมด 3 ตัวอย่างข้อมูลด้านเพศมีผู้ตอบแบบประเมิน
คุณภาพท้ังหมดเป็นเพศหญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 
เพศชาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 รวมทั้ง 3 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ตอบแบบประเมินคุณภาพ
ทั้งหมด 
 ส่วนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบลางาน
ออนไลน์ส าหรับนักศึกษาฝึกงานกรณีศึกษา บริษัท สยาม
โกบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลคุณภาพเกี่ยวกับการใช้งานด้าน 
   คุณสมบัติของผลงาน 

รายการประเมิน 
 

S.D. ระดับ
คุณภาพ 

ด้านคุณสมบัติของผลงาน 
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจัดท า
ข้ึนใหม่ 

4.67 0.57 ดีมาก 

2. พัฒนาให้ทันสมัยมากข้ึน 4.33 0.57 ดี 
3. ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของงาน 4.67 0.57 ดีมาก 

รวม 4.56 0.57 ดีมาก 
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 จากตารางที่ 2  ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพเกี่ยวกับ
การใช้งานด้านคุณสมบัติ ของผลงาน พบว่าภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก (  = 4.56) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ 
พบว่ารายการ ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 2 รายการ เรียงล าดับดังนี้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และจัดท าขึ้นใหม่ ( = 4.67) ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
ของงาน( = 4.67)และรายการที่มีค่าเฉลี่ยรองลงไป                   
1รายการคือพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นอยู่ ในระดับดี             
( = 4.33) 
 
ตารางที่ 3  แสดงข้อมูลคุณภาพเกี่ยวกับด้านความ 
               เหมาะสมของผลงาน 
 

รายการประเมิน 
 

S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านความเหมาะสมของผลงาน 
4. ระบบติดต่อกับผู้ใช้งานมีความ
เหมาะสม 

4.00 0.10 ดี 

5. การวางแผนและการออกแบบ
ระบบงาน 

4.33 0.58 ดี 

6. ระบบมีความปลอดภัยกับ
ผู้ใช้งาน 

4.00 0.10 ดี 

รวม 4.11 0.19 ดี 

 
 จากตารางที่ 3 ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพเกี่ยวกับ
การใช้งานด้านความเหมาะสมของผลงาน พบว่าภาพรวม
อยู่ในระดับดี (  = 4.11) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ 
พบว่าทุกรายการ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีทั้งหมด โดยมี
ค่า เฉลี่ยสูงสุด 1 รายการคือ การวางแผนและการ
ออกแบบระบบงาน ( = 4.33) และรายการที่มีค่าเฉลี่ย
รองลงไป 2 รายการคือ ระบบมีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน 
( =4.00) ระบบมีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน(   = 4.00) 
 
ตารางที ่4 ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเกี่ยวกับด้านการ 
              ใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 จากตารางที่ 4  ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพเกี่ยวกับ
ด้านคุณภาพของการใช้งาน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับดี ( 

= 4.28) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่ารายการที่มี
คุณภาพอยู่ในระดับ  ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 รายการ 
เรียงล าดับดังนี้  ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้
รวดเร็ว (  = 4.67) สามารถท าการลางานได้จริง (  = 
4.67) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยรองลงไป 4 รายการ
เรียงล าดับดังนี้ สามารถท าการตรวจสอบสถิติการลางาน
ได้ ( =4.33) สามารถแก้ไขข้อมูลได้ง่าย (  = 4.33) 
สามารถบันทึกข้อมูลได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน                       
( =4.00) ความน่าเชื่อถือในการใช้งาน ( =3.67) 
 5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจ
ของระบบลางานออนไลน์ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน 
กรณีศึกษา บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
   จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้น ามาวิเคราะห์ตามวิธีการ
วิจัย ได้ก าหนดไว้โดยแบ่งการรายงานผลการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบ 
     ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

ข้อมูล )เพศ(  จ านวน )คน(  ร้อยละ 
ชาย 2 33.00 
หญิง 4 67.00 
รวม 6 100.00 

        
  จากตารางที่ 5 เป็นภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจทั้งหมด 3 ตัวอย่างข้อมูลด้านเพศมีผู้ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจทั้งหมดเป็นเพศหญิง 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.00 เพศชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 

รายการประเมิน  S.D. ระดับคุณภาพ 
ด้านคุณภาพของการใช้งาน 
7. ความน่าเชื่อถือในการใช้งาน 3.67 0.05 ดี 
8. สามารถท าการตรวจสอบ
สถิติการลางานได้ 

4.33 1.15 
ดี 

9. ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึง
ข้อมูลได้รวดเร็ว 

4.67 0.58 
ดีมาก 

10. สามารถบันทึกข้อมูลได้ง่าย 
และสะดวกต่อการใช้งาน 

4.00 0.10 
ดี 

11. สามารถแก้ไขข้อมูลได้ง่าย  4.33 0.57 ดี 
12. สามารถท าการลางานได้จริง 4.67 0.58 ดีมาก 

รวม 4.28 0.58 ดี 
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รวมทั้ง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจท้ังหมด 
    ส่วนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบลางาน
ออนไลน์ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัท สยาม
โกบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ตารางที่ 6  แสดงข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งาน

ด้านคุณสมบัติของผลงาน 
 

รายการประเมิน 
 

S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านการคุณสมบัติของผลงาน 
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
จัดท าข้ึนใหม่ 

4.00 0.63 มาก 

2. พัฒนาให้ทันสมัยมากข้ึน .4 33 .0 52 มาก 
3. ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ
งาน 

.4 33 1.03 มาก 

รวม 4.22 .0 75 มาก 

          
 จากตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ด้านคุณสมบัติของผลงาน พบว่า มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ ในระดับมาก ( = 4.22) เมื่อพิจารณาแต่ละ
รายการ พบว่ารายการที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 รายการ เรียงล าดับดังนี้ 
พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้น ( = 4.33) ใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ของงาน ( = 4.33) และรายการที่มีค่าเฉลี่ย
รองลงไป 1 รายการคือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
จัดท าขึ้นใหม่ ( = 4.00) 
 
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านความ 
      เหมาะสมของผลงาน 
 

รายการประเมิน 
 

S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านความเหมาะสมของผลงาน 
4. ระบบติดต่อกับผู้ใช้งานมีความ
เหมาะสม 

3.83 0.75 มาก 

5. การวางแผนและการออกแบบ
ระบบงาน 

4.17 0.75 มาก 

6. ระบบมีความปลอดภัยกับ
ผู้ใช้งาน 

3.83 0.75 มาก 

รวม 3.94 0.75 มาก 

 
 จากตารางที่ 7  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ด้านความเหมาะสมของผลงาน  พบว่ามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.94) เมื่อพิจารณาแต่ละ

รายการ พบว่ารายการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 1 รายการคือ การวางแผน
และ การออกแบบระบบงาน ( = 4.17) และรายการ  
ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย รองลงไป 2 รายการคือ  ระบบติดต่ อ           
กับผู้ใช้งานมีความเหมาะสม (  = 3.83) ระบบมีความ
ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน (  = 3.83) 
  
ตารางที่ 8  ผู้เชี่ยวชาญประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ 
               ด้านการใช้งาน 
 

รายการประเมิน 
 

S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านคุณภาพของการใช้งาน 
7. ความน่าเชื่อถือในการใช้งาน 4.17 0.98 มาก 
8. สามารถท าการตรวจสอบ
สถิติการลางานได้ 

4.67 0.52 มากที่สุด 

9. ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึง
ข้อมูลได้รวดเร็ว 

4.50 0.55 มากที่สุด 

10. สามารถบันทึกข้อมูลได้ง่าย 
และสะดวกต่อการใช้งาน 

4.00 0.89 มาก 

11. สามารถแก้ไขข้อมูลได้ง่าย  4.17 0.75 มาก 
12. สามารถท าการลางานได้จริง 4.67 0.52 มากที่สุด 

รวม .4 36 .0 70 มาก 

       
 จากตารางที ่8  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ด้านคุณภาพของการใช้งาน พบว่ามีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ ในระดับมาก ( = 4.36) เมื่อพิจารณาแต่ละ
รายการ พบว่ารายการที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 3 รายการ เรียงล าดับดั งนี้  สามารถท าการ
ตรวจสอบสถิติการลางานได้ ( = 4.67) สามารถท าการ
ลางานได้จริง ( = 4.67) ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึง
ข้อมูล     ได้รวดเร็ว ( = 4.50) และรายการที่มีค่าเฉลี่ย
รองลงไป 3 รายการ เรียงล าดับดังนี้ ความน่าเช่ือถือ                  
ในการใช้งาน ( = 4.17) สามารถแก้ไขข้อมูลได้ง่าย        
( = 4.17) สามารถบันทึกข้อมูลได้ง่ายและสะดวกต่อ
การใช้งาน ( = 4.00) 

  
6. สรุปผลการวิจัย  
 จากการการพัฒนาระบบลางานออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัท   สยามโกบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) ผู้ศึกษาได้ท าการสรุปผลการศึกษา ตาม
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
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     6.1 ผลการพัฒนาระบบลางานออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) ระบบมีแฟ้มจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด 5 แฟ้ม 
มีหน้าฟอร์มโปรแกรมทั้งหมดจ านวน 13 ฟอร์ม  
 6.2 ผลการวิ เคราะห์คุณภาพของระบบลางาน
ออนไลน์ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัท สยาม
โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับดี 
(  = 4.31)  
 6.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อระบบลางาน
ออนไลน์ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัท สยาม
โกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 (  = 4.22) 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคุณภาพของระบบ
ลางานออนไลน์ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัท 
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) มีประเด็นที่น่าสนใจ 
สามารถ อภิปรายผลได้ดังนี้. .1 คุณภาพของระบบลางาน
ออนไลน์ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัท    
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) พบว่ามีคุณภาพใน
ระดับดี  (  = 4.22) เนื่องจากได้ผ่านการตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดและได้ทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อทดสอบการใช้ระบบงาน ดังนั้น จึงท าให้ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นผลมาจากระบบ
ผ่านการประเมินจาก นายพรเทพ แซ่แต้ นางสาววัชรา
ภรณ์ แม้นศิริ และนางสาวปวีณา เอื้อกิจ บริษัท สยามโก
ลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
     7.1 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบลางานออนไลน์
ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามโกบอล
เฮ้าส์  จ ากัด (มหาชน) มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก                      
(  = 4.22) ทั้งนี้เนื่องจากระบบลางานออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษาฝึกงานดังกล่าว ได้มีการออกแบบเพื่อให้มีความ
เหมาะสมส าหรับการใช้งานและยังได้ผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และน าข้อบกพร่องที่ได้รับจากการประเมินมา
ท าการแก้ไขปรับปรุง เพื่อหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมอีก
ครั้ง ก่อนที่จะน าไปทดลองใช้เพื่อหาความพึงพอใจกับ
กลุ่มตัวอย่าง ท าให้ความพึงพอใจของระบบลางานเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                          
นัทประดิษฐ์ พลอยวิเศษ ได้ศึกษาและพัฒนาระบบลางาน
ออนไลน์ (นัทประดิษฐ์ พลอยวิเศษ,(2555) งานวิจัยของ

สนัต์ชัย อเนกไพบูรณ์ ได้ศึกษาการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ข้อมูลการลางานของพนักงาน. (สันต์ชัย อเนกไพบูรณ์และ
อนันตชัย คงรอด. (2561).  
  ดังนั้นระบบลางานออนไลนส์ าหรบันักศึกษาฝึกงาน 
กรณีศึกษา บริษัทสยามโกบอลเฮ้าส ์ จ ากัด (มหาชน)                             
ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
 
8. ข้อเสนอแนะ  
 8.1 ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีสถิติก่อนและหลัง
การลาเพื่อดูวันลาคงเหลือ 
 8.2 สรุปผลการลาโดยรวมของนักศึกษาฝึกงาน 
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Development of a Time-controlled System for Collecting Printed Circuit 
Board: A Case Study of Calcomp Electronics Public Company Limited 
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บทคัดย่อ  
 การพัฒนาระบบควบคุ ม เวลาการจั ด เก็ บแผ่ น
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษัทแคลคอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย )จ ากัด(มหาชน เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ มี
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ1( พัฒนาระบบควบคุมเวลาการ
จัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษัทแคลคอมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ )ประเทศไทย( จ ากัด )มหาชน( ประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่น
อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์  ก ร ณี ศึ กษ า  บ ริ ษั ทแ ค ล ค อม พ์  
อิเล็กทรอนิกส์ )ประเทศไทย( จ ากัด )มหาชน( ศึกษาความ
พึงพอใจต่อการใช้ระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่น
อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์  ก ร ณี ศึ กษ า  บ ริ ษั ทแ ค ล ค อม พ์  
อิเล็กทรอนิกส์ )ประเทศไทย( จ ากัด )มหาชน( เครื่องมือที
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1( ระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่น
อิเล็กทรอนิกส์ 2( แบบประเมินประสิทธิภาพ  และ 3( 
แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างใช้ ได้แก่  
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 คน และผู้ใช้ระบบ 
จ านวน 30 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
ผลการวิจัย พบว่า 1( ระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่น
อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งการท างานออกเป็น 2  ส่วน คือ ส่วน
ผู้ดูแลระบบ และส่วนผู้ใช้ระบบ 2(ประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นต่อด้าน Functional 
Requirement Test มากที่ สุ ด  ร อ ง ล งม า  คื อ  ด้ าน 
Functional Test ด้าน Usability Test และ ด้าน Security 

Test น้อยท่ีสุด 3( ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่า อยู่
ในระดับมาก 
  
ค าส าคัญ : ระบบควบคุมเวลา, การพฒันาระบบ, แผ่น  
      อิเล็กทรอนิกส ์
 
Abstract 
 This research was conducted at Calcomp 
Electronics Public Company Limited (Thailand) as 
a case study. The objectives of this applied 
research were 1) to develop a time-controlled 
system for collecting Printed Circuit Board, 2) to 
evaluate the effectiveness of a time-controlled 
system for collecting Printed Circuit Board and, 3) 
investigate users’ satisfaction with a time-
controlled system for collecting Printed Circuit 
Board. The research tools were a time-controlled 
system for collecting Printed Circuit Board 2) 
effectiveness evaluation survey and 3) users’ 
satisfaction survey. The participants consisted of 
five computer experts and thirty users by using 
the purposive sampling technique. The result 
revealed that the time-controlled system for 
collecting Printed Circuit Board had an effective 
for administrators and users.  
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Moreover, the samples of this study reported high 
rates of Functional Requirement Test, and 
Functional Test, Usability Test, and Security Test, 
respectively.  In terms of users’ satisfaction, the 
result showed that the large proportions of uses 
expressed high levels of satisfaction. 
   
Keywords : Storage Destination Time Control,   
   Development, Electronic Plate 
 
1. บทน า 
 แผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB (Printed Circuit Board) 
นิยมเรียกกันว่า “แผ่นอิเล็กทรอนิกส์” เป็นแผ่นที่มี
ลายทองแดงน าไฟฟ้าแทนการต่อวงจรด้วยสายไฟให้กับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวน าทองแดงถูกท าให้เป็นเส้น 
( Track) บ น พื้ น วั ส ดุ ฉ น ว น ไ ฟ ฟ้ า  เ พื่ อ ใ ห้ ว ง จ ร
อิเล็กทรอนิกส์ถูกยึดทางกลอยู่บนแผงวงจรเดียวกันอย่าง
เป็นระเบียบสวยงาม โดยแผงวงจรนี้อาจมีลายทองแดง
เพียงด้านเดียว )Single Side) หรือสองด้าน )Double 
Side) หรื อ ส าม า รถ ว า ง ซ้ อ นกั น ไ ด้ ห ล าย  ๆ  ช้ั น  
(Multilayer) ได้ตามความต้องการของผู้ออกแบบ แผ่น
อิเล็กทรอนิกส์ถือได้ว่าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมหนึ่งที่มี
บทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันค่อนข้างมาก 
โดยมีการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา
หลายปี  ท าให้มีหลาย ๆ บริษัทที่ เป็นอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ต่างพากันแข่งขันผลิตสินค้าชนิดนี้เพื่อท า
รายได้ให้กับบริษัทของตนเอง การผลิตแผ่นอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อจ าหน่ายและส่งออกของแต่ละองค์กรนั้นจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงคุณภาพในทุก ๆ ด้านของการผลิต โดยเฉพาะการ
เก็บรักษาและการดูแลแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการ
ดัดแปลงหรือท าการผลิตออกมาในรูปแบบแผ่นที่ส าเร็จ
แล้ว เช่น แผ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านเตาท าความร้อนตาม
ขั้นตอนการผลิต หรือแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการบัดกรี
ตะกั่ว เมื่อแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านขั้นตอนดังกล่าว
มาแล้ว จะต้องมีการควบคุมระยะเวลาการจัดเก็บตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพของแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ 
(IPCB Standard )หรืออาจเป็นไปตามมาตรฐานท่ีโรงงาน
ก าหนด ถ้าหากแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ไม่น าไปใช้ผลิตใน
ขั้ น ตอนต่ อ ไ ปหรื อส่ ง ออกล่ า ช้ า  มี ก า ร เ ก็ บ แผ่ น
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคลังสินค้าเกินระยะเวลาที่ก าหนด       
อาจท าให้คุณภาพของแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ลดลง แผ่นเกิด
เป็นออกไซต์ ท าให้ยากต่อการน าไปผลิตขั้นตอนต่อไป  

 
บริษัท แคลคอมพ์ อิ เล็กทรอนิกส์  จำกัด )มหาชน(                      
เป็นบริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์บริษัทหนึ่ง 
ที่พบปัญหาแผ่นเป็นออกไซต์ ตะกั่วไม่ติดแผ่น วัตถุดิบบน
แผ่นไม่ เ ช่ือมติดกับตะกั่ วท าให้แผ่นอิ เล็กทรอนิกส์
กลายเป็นของเสียที่ใช้งานไม่ได้ อันมีสาเหตุมาจากการ
ดูแลควบคุมคุณภาพและการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่
ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเครื่องจักรเกิดข้อจ ากัดในการ
ท างานเป็นเครื่องจักรตัวเก่าและไม่เคยผลิตรุ่นนั้น ๆ มา
ก่อน ตัววัสดุที่น าเข้ามาผลิตมีความล่าช้าและวัสดุบาง
ชนิดที่น าเข้ามาเกิดติดปัญหาไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
วิธีการท างานไม่ถูกต้อง มีการตรวจสอบคุณภาพที่ไม่ได้
มาตรฐานหรืออาจไม่ได้ท าการตรวจสอบ พนักงานขาด
ความช านาญในการปฏิบัติงาน ไม่ทราบขั้นตอนและ
กฎระเบียบข้อปฏิบัติงานอีกทั้งยังขาดความรับผิดชอบ
และไม่ใส่ใจปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนเองให้ดี ท าให้เกิด
ปัญหาซึ่งถือเป็นมูลค่าที่สูงและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
กลับไปท าใหม่ (Rework) หรือเป็นช้ินงานที่ไม่สามารถส่ง
ขายให้ลูกค้าได้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการสูญเสียและเป็น
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จึงจ าเป็นต้องอาศัยเทคนิคที่มี  ความ
เหมาะสมมาท าการปรับปรุงสภาพการผลิตให้มีต้นทุน
สินค้าต่ าและมีคุณภาพที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
 จ า ก ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว บ ริ ษั ท แ ค ล ค อ ม พ์  
อิเล็กทรอนิกส์)ประเทศไทย( จ ากัด )มหาชน( มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อลด
ปัญหาและป้องกันการเก็บแผ่นอิ เล็กทรอนิกส์ เกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยใช้เทคนิคการพัฒนาระบบ 
ควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น               ซึ่ง
ระบบงานนี้ พัฒนา โดยการน า โปรแกรม  MySQL 
Developer ที่มีอยู่แล้วในองค์กรมาเพิ่มความสามารถใน
การท างานให้มากยิ่งขึ้น โดยจากเดิมระบบจะมีการท างาน
เพียงแต่เก็บรายละเอียดข้อมูลการผลิตแผ่นอิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น ไม่สามารถให้ข้อมูลระยะเวลาการจัดเก็บแผ่น
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ท าให้มีแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเก็บ
เกินระยะเวลา ส่งผลให้คุณภาพของแผ่นอิเล็กทรอนิกส์
ลดลงและพบจ านวนของเสียเพิ่มมากขึ้น หากต้องการ
เรียกดูข้อมูลก็จะมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่ งยากและ
ซับซ้อน ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่น
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางที่สามารถช่วยปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้สูงและมีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าลดเวลาการสูญเปล่าและเพิ่มคุณภาพของ
สินค้าสามารถท าให้ผลผลิตของโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ
ต่อไป 

815



 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1  เพื่อพัฒนาระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่น
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแคลคอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
 2.2  เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมเวลา
การจั ด เก็บแผ่นอิ เ ล็ กทรอนิกส์บริษัทแคลคอมพ์  
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่พัฒนาขึ้น  
 2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ระบบควบคุม
เวลาการจัดเก็บแผ่อิเล็กทรอนิกส์บริษัทแคลคอมพ์  
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
3. สมมติฐานของการวิจัย  
 3.1   ระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ 
มีประสิทธิภาพในระดับมาก 
 3.2   ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบควบคุมเวลา
การจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับมาก  
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 

 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 น าเสนอกระบวนการในการด าเนินการวิจัย อธิบาย
ลักษณะของนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการวิจัย อธิบาย
ขั้นตอนและรายละเอียดการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
อธิบายวิธีการหาคุณภาพก่อนน านวัตกรรมไปใช้จริง 
 5.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม  
   5.1.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
   5.1.2 ออกแบบการพัฒนาระบบ 
  5.1.3 สร้างระบบ 
  5.1.4 ทดลองประสิทธิภาพ  
 5.2   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  5.2.1 ประชากร  
    5.2.1.1 ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ 
    5.2.1.2 ผู้ใช้ระบบ ได้แก่ พนักงานฝ่าย
ตรวจสอบคุณภาพและพนักงานฝ่ายผลิต  
 

  
 5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง  
    5.2.2.1 ผู้ เ ช่ียวชาญ  ได้แก่  ผู้มีความรู้ 
ด้านคอมพิวเตอร์  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 5 คน 
    5.2.2.2 ผู้ใช้ระบบ ได้แก่ พนักงานฝ่าย
ตรวจสอบคุณภาพและพนักงานฝ่ายผลิต ได้มาโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง จ านวน 30 คน  
 5.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  5.3.1 แบบประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุม
เวลาการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแคลคอมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 5.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
ระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท
แคลคอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 5.4 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ตามแนวคิด ADDIE Model 
  5.4.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาในการท างานด้วย
แผนผังก้างปลา  
  5.4.2 ออกแบบระบบด้วย Use Case Diagram 
  5.4.3 พัฒนาระบบด้วย ภาษาพีเอชพ ี)PHP) บน
โปรแกรม MySQL Developer ของบริษัทฯ 
  5.4.4  น าระบบไปใช้งาน  
  5.4.5 ประเมินระบบ 
    5.4.5.1  ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน รับชม
การใช้งาน สอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และตอบแบบ
ประเมินประสิทธิภาพ  
   5.4.5.2 ผู้ใช้ระบบ จ านวน 30 คน
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ 
 5.5 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลชัดเจน 
  5.5.1 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ผู้ดูแลระบบ 
บริษัทแคลคอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ติดตั้งโปรแกรม  
   5.5.2  ผู้วิจัยด าเนินการใช้ระบบ ผ่านการ 
Video Conference พร้ อมส่ งและรั บแบบประ เมิ น
ประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์  
   5.5.3  แจกและรับแบบประเมินความพึง
พอใจต่อผู้ใช้ระบบด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 

ระบบควบคุมเวลา 
การจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีศึกษา บริษัทแคลคอมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย )

จ ากัด (มหาชน)  

- ประสิทธิภาพระบบควบคุมเวลา
การจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ 

- ความพึงพอใจต่อการ ใช้ระบบ
ควบคุมระบบควบคุมเวลาการ
จัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ 
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6. ผลการวิจัย 
 6.1 ระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ 
บริษัทแคลคอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ได้ระบบฯ ซึ่งมีการท างานใน 2 ส่วน คือ 
  6.1.1  ส่วนผู้ดูแลระบบ ซึ่งมีความสามารถ 
   6.1.1.1 เข้าสู่ระบบด้วยใช้ Username 
Password และ Database 
 

 
 

 ภาพที ่1 หน้าต่างการเข้าใช้งาน 
 

   6.1.1.2 การ Unlock แผ่นอิเล็กทรอนิกส์
ที่เกินระยะเวลาการจัดเก็บ 
 

 
 

ภาพที ่2 หน้าต่าง Unlock                               
แผ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่เกินระยะเวลาการจัดเก็บ                         

ยังไม่ด าเนินการแก้ไข 
 

 
 

ภาพที ่3 หน้าต่าง Unlock                                 
แผ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่เกินระยะเวลาการจัดเก็บ 

ด าเนินการแก้ไขแล้ว 
    

 
   6.1.1.3 การจัดการข้อมูล E-mail ของผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง/รับผิดชอบเรื่องแผ่นอิเล็กทรอนิกส์เกิน
ระยะเวลาจัดเก็บ  
 

 
 

ภาพที ่ 4 หน้าต่างจัดการข้อมูล E-mail  
 

  6.1.2 ส่วนผู้ใช้งานระบบ 
   6.1.2.1 ผู้ใช้ระบบ เลือกระบบเข้าใช้งาน 
 

 
 

ภาพที ่5 หน้าต่างการเลือกระบบเข้าใช้งาน  
 

   6.1.2.2 ผู้ใช้ระบบกรอกรายละเอยีด
ข้อมูลการเข้าใช้งานให้ถูกต้องและครบถ้วน 
  

 
 

ภาพที ่6 การเข้าใช้งานโดยผู้ใช้ระบบต้องกรอก
รายละเอียดข้อมูลการเข้าใช้งานให้ถูกต้องและครบถ้วน 
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   6.1.2.3 การเข้าใช้งานส าเร็จจะปรากฏ
หน้าต่างด้านล่าง 
 

 
 

ภาพที ่7 หน้าต่างการเข้าใช้งานส าเร็จ 
 

   6.1.2.4 ระบบตรวจสอบข้อมูลแผน่
อิเล็กทรอนิกส ์ด าเนินการตรวจสอบหากพบข้อมูลแผ่น
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกินระยะเวลาการจัดเก็บ จะแจ้งเตือนไป
ยังผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง/รับผิดชอบเรื่องแผ่นอิเล็กทรอนิกส์
เกินระยะเวลาจัดเก็บ ผ่านทาง E-mail  
 

 
 

ภาพที ่8 หน้าต่างผลการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง/รับผิดชอบเร่ืองแผ่นอิเล็กทรอนิกส ์

เกินระยะเวลาจัดเก็บ ผ่านทาง E-mail 
 

   6.2 ผลการประสิทธิภาพของระบบควบคุมเวลา
การจัด เก็บแผ่นอิ เล็กทรอนิกส์  บริษัทแคลคอมพ์  
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย )จ ากัด (มหาชน )  
 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินระบบควบคุมเวลา   
              การจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา     
              บริษัทแคลคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์                            
              )ประเทศไทย( จ ากัด )มหาชน( โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
  

 
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท
แคลคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ )ประเทศไทย( จ ากัด )มหาชน( 
 
ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ   
             ควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์   
              กรณีศึกษา บริษัทแคลคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์    
              )ประเทศไทย( จ ากัด )มหาชน( 

การประเมินระบบ X̅ S.D. แปลผล 

1. ความสะดวกในการเข้าสู่ระบบ 4.53 0.60 มากที่สุด 
2. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
หลายระดับ 

4.60 0.62 มากที่สุด 

3. สะดวกต่อการปรับปรุงแก้ไขในระยะ
ยาวตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

4.50 0.63 มากที่สุด 

4.  เข้าถึงข้อมูลที่ตอ้งการได้สะดวก 4.33 0..6 มาก 
5.  ความคมชัดของภาพ 4.50 0.60 มากที่สุด 
6.  ระบบฐานข้อมูลใช้งานง่ายและผู้ใช้ไม่
ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้มากเกินไป 

4.3. 0..2 มาก 

..  ประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บ
ฐานขอ้มูล 

4.5. 0.63 มากที่สุด 

0.  การคน้หาขอ้มูลตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

4.6. 0.55 มากที่สุด 

9.  การประมวลผลมีความถกูต้อง 4.50 0.60 มากที่สุด 
10 . การประมวลผลมีความรวดเรว็ 4.23 0... มาก 
11 . การแสดงผลลัพธอ์อกทางหน้าจอ 4.2. 0.64 มาก 
12 . ช่วยให้ผู้ใช้มีแหล่งข้อมูลที่สะดวกต่อ

การคน้คว้า 
4.53 0..3 มากที่สุด 

 

7. สรุปผลการวิจัย  
 7.1   ระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ 
แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนผู้ดูแลระบบ และ
ส่วนผู้ใช้ระบบ  
 7.2   ประสิทธิภาพของระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บ
แผ่นอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความ
คิดเห็นต่อด้าน Functional Requirement Test มาก
ที่สุด มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา คือด้าน 
Functional Test มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ด้าน 
Functional Test มีระดับความคิดเห็นมาก และมีความ
คิดเห็นต่อด้าน Security Test น้อยที่สุด มีระดับความ
คิดเห็นมาก 
  

การประเมินระบบ X̅ S.D. แปลผล 
1. Functional Requirement Test 4..2 0.40 มากที่สุด 
2. Functional Test 4.65 0.40 มากที่สุด 
3. Usability Test 4.29 0.6. มาก 
4. Security Test 4.00 0..9 มาก 

เฉลี่ย .4 42 0.5. มาก 
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7.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่า อยู่ในระดับมาก  

  
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 0.1   การที่ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่นอิ เล็กทรอนิกส์  บริษัท 
แคลคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
โดยรวมในระดับมาก น่าจะมีสาเหตุมาจากการพัฒนา
ระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท 
แคลคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ด าเนินการเป็นขั้นตอนตามแนวตามแนวคิด ADDIE 
Model โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการ
ท างานด้วยแผนผังก้างปลา การออกแบบระบบด้วย Use 
Case Diagram การพัฒนาระบบด้วย ภาษาพีเอชพี )PHP) 
บนโปรแกรม MySQL Developer การน าระบบไป
ทดลองใช้งาน และมีการประเมินผลระบบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ใช้ระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรทพนธ์ 
เติมวิทย์ขจร และคณะ  ( 2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ระยะที่ 1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพของระบบประเมินโดยผู้เ ช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้
งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งและเมื่อน าระบบมา
ประเมินโดยกลุ่มผู้ใช้ พบว่าระบบสามารถตอบสนองการ
ด าเนินงานแบบทันทีทันใด มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก รองลงมาคือ ระบบมีความน่าเช่ือถือด้านข้อมูลที่
น าเสนอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล สายคติกรณ์ 

(2560 ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา สหกิจศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ ผ่านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ตน โกสินทร์  
ผลการวิจัยพบว่า การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาสห
กิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผ่านการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1)  
ด้าน Functional Requirement Test อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2)  ด้าน Functional Test อยู่ในระดับมาก 3)  ด้าน 
Usability Test อยู่ ในระดับปานกลาง และ  4)  ด้าน 
Security อยู่ในระดับมากที่สุด โดยประสิทธิภาพของ
ระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธณัฐชา รัตนพันธ์  (2560 ) ได้ 

 
ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  หลักสูตรคอมพิวเตอร์  
ผลการวิจัยพบว่า  1)  ระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฯ สามารถใช้งานได้ และ  2)  ผลการ
ประเมินคุณภาพการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคุณภาพมากที่สุด คือ 
เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสีพื้นหลังกับสี
ตัวอักษร อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีคุณภาพน้อย
ที่สุด คือ ความชัดเจนของภาพดึงดูดน่าสนใจ อยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สนธยา วันชัย  (2554 ) ได้
ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย ผลการวิจัย
พบว่า พบว่า ด้านที่  1 ด้านการออกแบบโปรแกร มีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ด้านท่ี  2 ด้านการใช้งาน มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่  3 ด้านคู่มือ
การใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย แนวทางการ
พัฒนาการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารการเรียนการสอนและการวิจัย ควรออกแบบ
โปรแกรมให้ใช้งานให้ครอบคลุมกับเนื้อหาที่ต้องการ
น าเสนอ การเลือกออกแบบเมนูให้ใช้งานง่าย การเขียน
คู่มือให้ครอบคลุมเมนูและการใช้งานท้ังหมดของโปรแกรม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี วงษ์นุ่น  (2550)  ได้ท า
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของที่ระลึก :
กรณีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์  วิทยา เขตปัตตานี  
ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่ 1 ด้านประสิทธิภาพระบบ มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านที่  2  ด้านการ
ออกแบบระบบ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง และ ด้านท่ี  3 ด้านการใช้งาน มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 0.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบควบคุม
เวลาการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์  บริษัทแคลคอมพ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่
ในระดับมาก น่าจะมีสาเหตุมาจากความสะดวกในการเข้า
สู่ระบบ การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หลายระดับ 
ความสะดวกต่อการปรับปรุงแก้ไขในระยะยาวตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูล ความคมชัดของภาพ ระบบฐานข้อมูลใช้งานง่าย 
ประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บฐานข้อมูลดี การค้นหา
ข้อมูลตรงกับความต้องการ การประมวลผลมีความถูกต้อง  
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รวดเร็ว และช่วยให้ผู้ใช้มีแหล่งข้อมูลที่สะดวกต่อการ
ค้นคว้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพดล สายคติกรณ์ 

(2560 ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ ผ่านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ตน โกสินทร์  
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าใช้
งานระบบสารสนเทศในระดับมาก ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานด้านความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลของระบบ
สารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานในระดับมาก และระบบใช้งานง่ายในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี วงษ์นุ่น (2558) ได้
ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของที่ระลึก: 
กรณี ศึ กษา  คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการใช้งาน มีระดับความ พึงพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด    
 
9. ข้อเสนอแนะ  
 9.1  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้งาน 
  9.1.1 เพิ่มความสามารถการใช้ระบบให้สามารถ
ใช้งานแบบออนไลน์ได้  
   9.1.2 การน าระบบไปใช้ ควรศึกษาคู่มือการใช้
งาน เพื่อท าความเข้าใจในขั้นตอนการใช้งานระบบมาก
ยิ่งข้ึน  
 9.2  -ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
 9.2.2  พัฒนาระบบให้สามารถใช้งานในรูปแบบ
ออนไลน์ได้ 
    9.2.1  พัฒนาระบบให้สามารถควบคุมเวลาการ
จัดเก็บผลิตภัณฑ์อื่น บริษัทแคลคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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บทคัดย'อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค/เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเค

ชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ

เขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษา

เพชรบุรี  2) ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันจัดเก็บ

ทะเบ ียนส ัญญาอนุญาตเก ี ่ยวก ับท ี ่ด ินราชพัสด ุเขต

ชลประทาน กรณีศึกษาโครงการสlงน้ำและบำรุงรักษา

เพชรบุรี 3) ศึกษาความพึงพอใจตlอแอปพลิเคชันจัดเก็บ

ทะเบ ียนส ัญญาอนุญาตเก ี ่ยวก ับท ี ่ด ินราชพัสด ุเขต

ชลประทานกรณีศึกษา โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษา

เพชรบุรี กลุlมตัวอยlางที่ใชqในการวิจัยครั้งนี้ ไดqแกl 1) กลุlม

ผูqเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน กลุlมตัวอยlางคือผูqมีความรูqและ

ประสบการณ/ดqานคอมพิวเตอร/ โดยวิธ ีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) 2) ผู qใชqงานระบบแอป

พลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราช

พัสดุเขตชลประทาน กรณีศ ึกษาโครงการสlงน้ำและ

บำรุงรักษาเพชรบุรี คือหัวหนqางานฝzายจัดสรรน้ำและ

เจqาหนqาที ่ในโครงการสlงน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 

จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใชqในการวิจัยประกอบดqวย  

แอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดิน

ราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการสlงน้ำและ

บำรุงรักษาเพชรบุรี แบบประเมินประสิทธิภาพของการใชq

แอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดิน

ราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการสlงน้ำและ

บำรุงรักษาเพชรบุรี  แบบสอบถามความพึงพอใจแอป

พลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราช

พัสดุเขตชลประทาน กรณีศ ึกษาโครงการสlงน้ำและ

บำรุงร ักษาเพชรบุรี  ผลวิจ ัย พบวlา 1)  แอปพลิเคชัน

จัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขต

ชลประทาน กรณีศึกษา โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษา

เพชรบุรีที่พัฒนาขึ้นมานี้ มีลักษณะเป|นแอปพลิเคชันที่ใหq

ผูqใชqงานสามารถคqนหาขqอมูลไดqรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น โดยแบlงโครงสรqางของระบบออกเป|น  2 สlวน คือ

สlวนของผู qด ูแลระบบและสlวนของผู qใช qระบบ 2) การ

ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียน

สัญญาอนุญาตเกี ่ยวกับที ่ด ินราชพัสดุเขตชลประทาน 

กรณีศึกษา โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อยูlใน

ระดับมาก 3) การประเมินความพึงพอใจของการประเมิน

ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญา

อนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษา 

โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อยูlในระดับ มาก  
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Abstract 

 The objectives of this research were 1) to 

develop an application for storage of  a license 

agreement for land Royal Property, irrigated area, 

Phetchaburi Case study Water Transmission and 

Maintenance Project, 2) to evaluate the efficiency 

of application for the license agreement 

collecting on land Royal Property, irrigation 

Phetchaburi Case study water transmission and 

maintenance Project 3) to study the satisfaction 

on application for collecting the license 

agreement related for land Royal Property in the 

irrigated area. Phetchaburi Case study Water 

Transmission and Maintenance Project The 

sample groups in this research were 1) 5 

Computer experts that selected from Purposive 

Sampling. 2) Users of application system, storage, 

license agreement concerning state land, irrigated 

land, the Water Supply and Maintenance Project 

in Phetchaburi, who were the 30 supervisors of 

the water allocation department of the 

Phetchaburi Case study Water Transmission and 

Maintenance Project. The tools were 1) the 

efficiency assessment form of the registration 

application, License agreement for land, royal 

property, irrigation area Phetchaburi Case study 

Water Transmission and Maintenance Project   2) 

satisfaction evaluation form. An application for 

storing a license agreement for land, royal 

property, irrigation field Phetchaburi Water 

Supply and Maintenance Project. The results 

showed that an application was developed and 

users were able to find information faster and 

more efficiently by divided into 2 parts: part of 

the system administrator and users. Evaluation of 

the efficiency of the application was at the high 

level 

Keywords : Application development, royal 

land license agreement 

 

1. บทนำ 

 สังคมป�จจุบันกqาวเขqาสู lยุคดิจิทัลเทคโนโลยีและสื่อ

ส ั งคมออนไลน /อย l าง เต ็มร ูปแบบและ บทบาทใน

ชีวิตประจำวัน และการดำเนินธุรกิจของมนุษย/มากขึ้น 

องค/กรตlาง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน มีการปรับตัวและ

พัฒนาอยlางต lอเน ื ่อง เพ ื ่อเพ ิ ่มความสามารถในการ

บริหารงานขององค/กร และเจริญกqาวหนqาในยุคสังคม

ดิจิทัล ซึ่งก็จะทำใหqองค/กร มีความทันสมัย รวดเร็ว ผlาน

ระบบเครือขlายและโทรศัพท/มือถือ ที่สามารถเชื่อมตlอกับ

สื่อสังคมออนไลน/ไดqมีความ สะดวกตlอการประสานงานยิ่ง

มากขึ้น 

 สภาพป�ญหาของการปฏิบัติงานของโครงการสlงน้ำ

และบำรุงรักษาเพชรบุรีพบวlา มีการแสวงหาประโยชน/จน

เกิดความขัดแยqง มีการทุจริตเกิดขึ้นโดยทั่วไปทั้งในระดับ

ผูqบริหารตลอดจน พนักงานโครงการสlงน้ำและบำรุงรักษา

เพชรบุรี รวมทั้งประสบป�ญหาในการบริหารหลายประการ 

เชlน ผูqบริหารและพนักงานขาดความรูqความสามารถใน

การใช q เทคโนโลย ีสารสนเทศในการบร ิหารจ ัดการ 

ตลอดจนประชาชนขาดความเขqาใจขาดการมีสlวนรlวม 

โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีดำเนินการมิไดq

ตอบสนองตlอป�ญหาหรือความตqองการของประชาชนใน

จังหวัดเพชรบุรี       ทางโครงการสlงน้ำและบำรุงรักษา

เพชรบุรีจึงไดqมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีใชqในการจัดการ

ขqอมูลตlาง ๆ ในรูปแบบ แอปพลิเคชันใชqสำหรับจัดเก็บ

ทะเบ ียนส ัญญาอนุญาตเก ี ่ยวก ับท ี ่ด ินราชพัสด ุเขต
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ชลประทาน โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีไป

ประยุกต/ใชq และชlวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่ม

ความสะดวก ความคลlองตัวในสlวนการคqนหาทะเบียน

สัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขตชลประทานและ

ลดขqอผิดพลาดการปฏิบัติงานของเจqาหนqาที่ กับประชาชน

ที่มาติดตlอราชการ  

ด qวยเหต ุป �จจ ัยด ั งกล lาวหน lวยงานได qตระหน ักถึ ง

ความสำคัญในการใหqบริการประชาชนดqวยเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัย ดqวยการพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บ

ทะเบ ียนส ัญญาอนุญาตเก ี ่ยวก ับท ี ่ด ินราชพัสด ุเขต

ชลประทานใหqเก ิดประโยชน/ในการทำงานไดqอยlางมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุด  

Keywords : Application Development, Contract 

Letters. 

2. วัตถุประสงคGการวิจัย  

 2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญา

อนุญาตเกี ่ยวก0E31บที ่ด ินราชพัสดุ เขตชลประทาน 

กรณีศึกษา โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 

 2.2 เพ ื ่อประเม ินค ุณภาพแอปพล ิ เคช ันจ ัดเก็บ

ทะเบ ียนสัญญาอนุญาตเก ี ่ยวก ับท ี ่ด ินราชพัสด ุเขต

ชลประทาน กรณีศึกษาโครงการสlงน้ำและบำรุงรักษา

เพชรบุรี 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชqแอปพลิเคชัน

จัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขต

ชลประทาน กรณีศึกษาโครงการสlงน้ำและบำรุงรักษา

เพชรบุรี 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย (ถQามี) 

 3.1 แอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาต

เก ี ่ยวก ับท ี ่ด ินราชพัสด ุเขตชลประทาน กรณีศ ึกษา 

โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มี คุณภาพ ใน

ระดับมาก 

 3.2 ผู qใช qม ีความพึงพอใจตlอแอปพลิเคชันจัดเก็บ

ทะเบียนสัญญาอนุญาตเก ี ่ยวก ับ ที ่ด ินราชพัสดุเขต

ชลประทาน กรณีศึกษา โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษา

เพชรบุรี ในระดับมาก 

 

 

 

 

 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถQามี) 

 

 

 

 

 

 

 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย 

 5.1 ประชากรที ่ใชqในการวิจัยครั ้งนี ้ ประกอบดqวย    

  5.1.1 ประชากรที่ใชqในการประเมินคุณภาพแอป

พลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราช

พัสดุเขตชลประทาน โครงการสlงน้ำและบำรุงร ักษา

เพชรบุรี ไดqแกl ผูqมีความรูqดqานคอมพิวเตอร/ 

  5.1.2 ประชากรที่ใชqในการศึกษาความพึงพอใจ

ตlอการใชqแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาต

เกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขตชลประทาน โครงการสlงน้ำและ

บำรุงรักษาเพชรบุรี        ไดqแกl หัวหนqางาน เจqาหนqาที่ใน

โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  

 5.2 กลุlมตัวอยlางที่ใชqในครั้งนี้ ไดqแกl  

 5.2.1 ผูqเชี ่ยวชาญดqานคอมพิวเตอร/ ไดqแกl ผู qมี

ความรู qและประสบการณ/ดqานคอมพิวเตอร/ที ่ไดqมาโดย

วิธีการเลือกแบบเจาะจง Purposive Sampli ( จำนวน  5 

คน ) 

 5.2.2 ผูqใชqแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญา

อนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขตชลประทาน โครงการสlง

น้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ที่ไดqมาโดยวิธีการเลือกแบบ

แอปพลิเคชันจัดเก็บ

ทะเบียนสัญญาอนุญาต

เก่ียวกับท่ีดินราชพัสดุ 

เขตชลประทาน 

กรณีศึกษา โครงการสEง

น้ำและบำรุงรักษา

เพชรบุรี 

คุณภาพ และ 

ความพึงพอใจตEอการใชKแอปพลิเคชัน่

จัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาต

เก่ียวกับท่ีดินราชพัสดุเขตชลประทาน 

กรณศีึกษา โครงการสEงน้ำและ

บำรุงรักษาเพชรบรุ ี

823



วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ7านส่ืออิเล็กทรอนิกส@ 

เจาะจง )Purposive Sampling( จำนวน  คน 30ไดqแกl 

หัวหนqางานฝzายจัดสรรน้ำ คน เจqาหนqาที่ใน 1โครงการสlง

น้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 29 คน   

 5.3 เครื่องมือที่ใชqในการวิจัย  

 เครื่องมือและอุปกรณ/ที่ใชqในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

ประกอบดqวย 

 ฮาร/ดแวร/ 

 1)Notebook 

 2)Smartphone 

 3)Printer 

 ซอฟต/แวร/  

  1)ระบบปฏิบัติการ Windows 10  

  2)โปรแกรม Microsoft Word 2016 

  3)   โปรแกรม Google Chrome  

  4)โปรแกรมGoogle Sheet 

  5)   แอปพลิเคชัน Appsheet 

 5.4 เครื่องมือที่ใชqในการเก็บรวบรวมขqอมูลเพื่อการ

ทดสอบและประเมินแอปพลิเคชันไดqแกl 

  5.4.1 แบบประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเค

ชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ

เขตชลประทาน กรณีศึกษาโครงการสlงน้ำและบำรุงรักษา

เพชรบุรี 

  5.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจตlอแอปพลิเค

ชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ

เขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษา

เพชรบุรี  

 5.5 สถิติที่ใชqในการวิจัย 

- คlาเฉลี่ย ( x ̅  )  

- คlาสlวนเบี่ยงเบนมาตารฐาน (S.D) 

 

6. ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื ่อง แอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญา

อนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษา

โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ผูqวิจัยขอนำผลการ

ดำเนินการเสนอโดยแบlงออก เป|น  3 ตอนดังตlอไปนี้ 

 1. ผลการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน 

 2. ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชั่นจัดเก็บ

ทะเบียนสัญญาอนุญาตเก ี ่ยวก ับที ่ด ินราชพัสดุ เขต

ชลประทาน กรณีศึกษา โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษา

เพชรบุรี 

 3. ผลการประเม ินความพ ึงพอใจของผ ู q ใช qงาน

แอปพลิเคชั่นจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดิน 

ราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการสlงน้ำและ

บำรุงรักษาเพชรบุรี 

 6.1 ผลการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน 

ผูqวิจัยไดqพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยใชqโปรแกรม app sheet 

และ เก็บฐานขqอมูลลงใน Google Sheet  โดยมีผลวิจัย

ดังนี้สlวนผูqใชqงานทั่วไป ดังนี้ 

 6.1.1 เขqาสูlระบบ  

 เขqาสูlระบ https://www.appsheet.com  

 
ภาพที่ 6.1หนqาแรกของแอปพลิเคชัน 
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  ภาพที่ 6.2 หนqาเพิ่มผูqใชqงาน 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 6.3 หนqาระดับผูqใชqงาน 

 
 

ภาพที่ 6.4 หนqาเพิ่มขqอมูลจัดเก็บทะเบียนสัญญา 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.5 หนqาลบขqอมูลจัดเก็บทะเบียนสัญญา 

  
 

ภาพที่ 6.6 แสดงรายการสัญญา 

 
ภาพที่ 6.7 หนqาแกqไขสัญญา 
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ภาพที่ 6.8   หนqาคqนหาสัญญา 

 
        ภาพที่ 6.9 หนqารายละเอียดทะเบียนสัญญา 

 

 6.2 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชั่นจัดเก็บ

ทะเบียนสัญญาอนุญาตเก ี ่ยวก ับที ่ด ินราชพัสดุ เขต

ชลประทาน กรณีศึกษา โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษา

เพชรบุรี มีดังนี้ 

ตารางที่  6.1  แสดงคlาเฉลี ่ยการประเมินคุณภาพของ

แอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดิน

ราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการสlงน้ำและ

บำรุงรักษาเพชรบุรี โดยผูqเชี่ยวชาญ  

การประเมินระบบ X̅ S.D. แปลผล 

1. Security Test 4.33 0.77 มาก 

2. Usability Test 4.00 0. 96 มาก 

3. Functional Test 3.87 1.08 มาก 

4. Functional Requirement Test 3.50 1.14 มาก 

เฉล่ีย 3.92 0. 98 มาก 

 จากตารางที่ 6 .1 พบวlาผูqเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นตlอ

แอปพลิเคชัน โดยรวมอยูl ในระดับมาก )x ̅ = 3.92, S.D . = 

0. 98 ( เมื่อพิจารณาเป|นรายดqาน Security Test มีความ

ค ิดเห ็นอย ู l ใน ระด ับมาก  ) x ̅ = 4. 33, S.D . = 0. 77 ( 

รองลงมา คือ ดqาน Usability Test มีความคิดเห็น อยูlใน

ระดับ มาก  ) x ̅ = 4.00, S.D . = 0.96( ดqาน Functional 

Test มีความคิดเห็น อยูlในระดับ มาก  ) x ̅ = 3.87, S.D . = 

1 .08 ( แ ล ะ ม ี ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น ต l อ ด q า น  Functional 

Requirement Test มีความคิดเห็น อยูlในระดับมาก 

 )x ̅  = 3.50, S.D . = 1.14(

ตารางที่  6.2 แสดงคlาเฉลี ่ยการประเมินระบบดqาน 

Functional Requirement Test โดยผู qเช ี ่ยวชาญ เป|น

การประเมินผลความถูกตqองและคุณภาพของระบบวlาตรง

ตามความตqองการของผูqใชqระบบ 

การประเมินระบบ X̅ S.D. แปลผล 

1. ตรงตามเป�าหมายและ

ขอบเขตของโครงงาน 

3.60 1.14 มาก 

2.ตรงตามวัตถุประสงค/ในการ

สรqางโปรแกรม 

3.40 1.14 ปาน

กลาง 

เฉลี่ย 3.50 1.14 มาก 

 จากตารางที่  6.2   ผลการประเมินดqาน Functional 

Requirement Test การประเมินผลความถูกตqองและ

คุณภาพของระบบวlาตรงตามความตqองการของผูqใชqระบบ 

พบวlาผูqเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวlา โดยรวม อยูlในระดับ 

มาก x ̅ = 3.50, S.D . = 1.14( เมื ่อพิจารณาเป|นรายขqอ 

พบวlา  ขqอ 2. ตรงตรงตามเป�าหมายและขอบเขตของ

โครงงาน ความคิดเห็นอยูlในระดับ มากx ̅ = 3.60, S.D . = 

1.14 ( รองลงมาคือ ขqอ .1.  ตรงตามวัตถุประสงค/ในการ
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สรqางโปรแกรม อยูlในระดับ ปานกลาง x ̅ = 3.40, S.D . = 

1.14 

ตารางที่  6 .4   แสดงคlาเฉลี ่ยการประเมินระบบดqาน 

Functional Test เป|นการประเมินความถูกตqองและ 

คุณภาพในการทำงานของระบบวlาสามารถทำงานไดqตาม

ฟ�งก/ชันงานของระบบโดย ผูqเชี่ยวชาญ 

การประเมินระบบ X̅ S.D. แปลผล 

1. ความถูกตKองในการจัดเก็บขKอมูลนำเขKา 4.60 0.89 มากท่ีสุด 

2. ความถูกตKองของการผลลัพธpในรูปแบบ

รายงาน 

4.20 0.45 มาก 

3. ความครอบคลุมของโปรแกรมท่ีพัฒนากับ

ระบบงานจริง 

4.00 1.00 มาก 

4.ความถูกตKองในการคKนหาขKอมูล 4.00 1.00 มาก 

5. ความถูกตKองในการลบขKอมูล 3.80 1.30 มาก 

6. ความถูกตKองของผลลัพธpท่ีไดKจากการ

ประมวลผลในโปรแกรม 

3.60 0.89 มาก 

7.ความถูกตKองในการปรับปรุงแกKไขขKอมูล 3.40 1.34 ปานกลาง 

8. การปtองกันขKอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 3.40 1.34 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.88 1.08 มาก 

 จากตารางที่  6.3   ผลการประเมินดqาน Functional 

Test เป|นการประเมินความถูกตqอง        และคุณภาพใน

การทำงานของระบบวlาสามารถทำงานไดqตามฟ�งก/ชันงาน

ของระบบ พบวlาผู qเช ี ่ยวชาญ มีความคิดเห็นวlาความ

ถ ู กต q อ งและค ุณภาพในการทำงานของระบบวl า

สามารถ        ทำงานไดqตามฟ�งก/ชันงานของระบบโดยรวม 

อยูlในระดับมาก x ̅  = 3.88, S.D . = 1.08 ( เมื ่อพิจารณา

รายขqอพบวlาความถูกตqองในการจัดเก็บขqอมูลนำเขqา มาก

ที่สุด มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด	x ̅  = 4.60, S.D . = 

0.89 ( รองลงมา  คือ  ความถูกตqองของการผลลัพธ/ใน

รูปแบบรายงาน มีระดับความคิดเห็น มาก  ) x ̅  = 4.20, 

S.D . = 0.45 ( ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับ

ระบบงานจริง และความถูกตqองในการคqนหาขqอมูล มี

ระดับความคิดเห็น มาก x ̅  = 4.00, S.D . = 1.00 ความ

ถูกตqองในการลบขqอมูล มีระดับความคิดเห็น มาก )x ̅  = 

3.80, S.D . = 1.30 ความถูกตqองของผลลัพธ/ที่ไดqจากการ

ประมวลผลในโปรแกรม ระดับความคิดเห็น มาก  x ̅  = 

3.60, S.D . = 0.89 ความถูกตqองในการปรับปรุงแกqไข

ขqอมูล ระดับความคิดเห็น ปานกลาง x ̅  = 3.40, S.D . = 

1.34  การป�องกันขqอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้นและความ

ถูกตqองในการปรับปรุงแกqไขขqอมูล   มีระดับความคิดเห็น

ปานกลาง  x # = 3.40, S.D . = 1.52 

ตารางที่  6.4   แสดงคlาเฉลี่ยการประเมินระบบดqาน 

Usability Test เป|นการประเมินลักษณะการ ออกแบบ

ระบบวlามีความงlายตlอการใชqงาน โดยผูqเชี่ยวชาญ 

การประเมินระบบ X̅ S.D. แปลผล 

1.ความงEายตEอการใชKงานของระบบ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2.ความเหมาะสมในการเลือกใชKขนาดของตัว

อักษรบนจอภาพ 

4.40 0.55 มาก 

3 .  ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธpโตKตอบ

กับผูKใชK 

4.20 0.84 มาก 

4.ความเหมาะสมในการใชKสีของตัวอักษร

และรูปภาพ 

4.00 1.22 ปานกลาง 

6 . ความเหมาะสมในการวางตำแหนEงของ

สEวนประกอบบนจอภาพ 

3.80 1.10 มาก 

7.ความเปwนมาตรฐานเดียวกันในการ

ออกแบบหนKาจอภาพ 

3.40 1.34 ปานกลาง 

เฉล่ีย 4.00 0.96 มาก 

 จากตารางที่   6.4   ผลการประเมินดqาน Usability 

Test เป|นการประเมินลักษณะการออกแบบระบบวlามี

ความงlายตlอการใชqงาน พบวlาผูqเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็น

วlาลักษณะการออกแบบระบบและความงlายตlอการใชq

งาน โดยรวม อยูlในระดับมาก x ̅  = 4.00, S.D . = 0.96 ( 

เมื่อพิจารณาเป|นรายขqอ ระบบมีความงlายตlอการใชqงาน 

มากที่สุด ระดับความคิดเห็นมากที่สุด x # = 4 .60 , S.D . = 

0. 55 รองลงมา คือ ความเหมาะสมในการเลือกใชqขนาด

ของตัวอักษรบนจอภาพ มีระดับความคิดเห็นมาก x ̅  = 

4.40, S.D . = 0. 55 ( ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ/

โตqตอบกับผูqใชq จอภาพ มีระดับความคิดเห็นมาก )x ̅  = 

4.20, S .D . = 0. 84 ความเหมาะสมในการใช qส ีของ

ตัวอักษรและรูปภาพ มีระดับความคิดเห็นมาก )x ̅  = 4.00, 

S.D . = 1.22 ความเหมาะสมในการวางตำแหนlงของ

สlวนประกอบบนจอภาพ มีระดับความคิดเห็นมาก x ̅  = 

3.80, S.D . = 1.10  
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และความเป |นมาตรฐานเด ียวก ันในการออกแบบ

หนqาจอภาพ มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

 x ̅  = 3.40, S.D . = 1.34  

ตารางที่  6.5  แสดงคlาเฉลี ่ยการประเมินระบบดqาน 

Security Test เป|นการประเมินระบบในดqานการ 

รักษาความปลอดภัยของขqอมูลในระบบ โดยผูqเชี่ยวชาญ 
การประเมินระบบ X̅ S.D. แปลผล 

1.การกำหนดรหัสผูKใชK และรหัสผEาน 

ในการตรวจสอบผูKเขKาใชKระบบ 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2. การควบคุมใหKใชKงานตามสิทธ์ิผูKใชKไดK

อยEางถูกตKอง 

4.40 1.22 มาก 

3.การตรวจสอบสิทธ์ิกEอนการใชKงานของ

ผูKใชKระบบในระดับตEาง ๆ 

4.00 0.55 มาก 

 

เฉล่ีย 4.33 077 มาก 

2. 

 จากตารางที่  6.5   ผลการประเมินดqาน  Security 

Test เป |นการประเม ินระบบในดqานการร ักษาความ

ปลอดภัยของขqอมูลในระบบ พบวlาผูqเชี ่ยวชาญ มีความ

คิดเห็นวlาการรักษาความปลอดภัยของขqอมูลในระบบ 

โดยรวม อยู lในระดับมาก x # = 4.33 , S.D . = 0.77 เมื่อ

พิจารณาเป|นรายขอ พบวlา การกำหนดรหัสผู qใชqและ

รหัสผlานในการตรวจสอบผูqเขqาใชqระบบ มากที่สุด มีระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุด x ̅  = 4.60 , S.D . = 0.55( รองลงมา 

คือ การควบคุมใหqใชqงานตามสิทธิ ์ผู qใชqไดqอยlางถูกตqอง 

คิดเห็นมาก   มีระดับความคิดเห็นมาก  x#  = 4.40 , S.D . 

= 0.55 และมีความคิดเห็นวlาการตรวจสอบสิทธิ์กlอนการ

ใชqงานของผูqใชqระบบในระดับตlาง ๆ ระบบนqอยที่สุด มี

ระดับความคิดเห็นมาก  ) x ̅  = 4.00 , S.D . = 1.22(  

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูqใชqงานแอปพลิเค

ชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ

เขตชลประทาน โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูqใชqงานแอปพลิเค

ชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ

เขตชลประทาน โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 

สรุปไดqดังนี้ 

ตารางที่ 6.6 แสดงการประเม ินความพึงพอใจของ

ผูqใชqงาน  

การประเมินระบบ X̅ S.D. แปลผล 

1 .  ประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บฐานขKอมูล  4.01 0.38 มาก 

2.ความคมชัดของภาพ 3.97 0.95 มาก 

3 .  ชEวยใหKผูKใชKมีแหลEงขKอมูลท่ีสะดวกตEอการ

คKนควKา 

3.93 1.06 มาก 

4.การคKนหาขKอมูลตรงกับความตKองการของ

ผูKใชKระบบ 

3.93 0.89 มาก 

5.ระบบฐานขKอมูลใชKงานงEายและผูKใชKไมEตKอง

เสียเวลา 

ในการเรียนรูKมากเกินไป 

3.90 0.79 มาก 

6.ความสะดวกในการเขKาสูEระบบ 3.80 1.28 มาก 

7.เขKาถึงขKอมูลท่ีตKองการไดKสะดวก 3.70 0.78 มาก 

8.สามารถตอบสนองความตKองการของผูKใชK

หลายระดับ 

3.67 0.94  

9.การประมวลผลมีความถูกตKอง 3.63 0.95 มาก 

10.การประมวลผลมีความรวดเร็ว 3.57 0.88 มาก 

11.การแสดงผลลัพธpออกทางหนKาจอ 3.53 0.88 มาก 

12.สะดวกตEอการปรับปรุงแกKไขในระยะยาว

ตามความกKาวหนKาของเทคโนโลยี 

3.40 0.88 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.76 0.90 มาก 

 จากตารางที่  6.6  ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูqใชqงานแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียน     สัญญาอนุญาต

เก ี ่ยวก ับท ี ่ด ินราชพัสด ุเขตชลประทาน กรณีศ ึกษา 

โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี   พบวlาผูqใชqแอป

พลิเคชัน มีความพึงพอใจโดยรวมอยูlในระดับมาก )x=̅ 

3.76(  เมื่อพิจารณาเป|นรายขqอ   พบวlา ประสิทธิภาพของ

ระบบจัดเก็บฐานขqอมูล รองลงมา ความคมชัดของภาพ 

การคqนหาขqอมูลตรงกับความตqองการของผูqใชqระบบ ชlวย

ใหqผ ู qใช qม ีแหลlงข qอมูลที ่สะดวกตlอการคqนควqา ระบบ

ฐานขqอมูลใชqงานงlายและผูqใชqไมlตqองเสียเวลาในการเรียนรูq

มากเกินไป ความสะดวกในการเขqาส ู lระบบ สามารถ

ตอบสนองความต qองการของผ ู q ใช qหลายระด ับ การ

ประมวลผลมีความถูกตqอง และ การประมวลผลมีความ

รวดเร็ว ของเทคโนโลยี มีความพึงพอใจในระดับ มาก  x=̅ 

4.10 , 3.97 , 3.93 ,  3.90  ,  3.80   ,  3.67  ,  3.63   ,  3.57  

, 3.53,   ตามลำดับ สะดวกตlอการปรับปรุงแกqไขในระยะ
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ยาวตามความกqาวหนqา ของเทคโนโลยี มีความพึงพอใจ ใน

ระดับ ปานกลาง  ) x=̅ 3.40  

 

7. สรุปผลการวิจัย  

 7.1 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชัน พบวlา

ผูqเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นตlอแอปพลิเคชัน โดยรวมอยูl 

ในระดับมาก x ̅ = 3.92, S.D . = 0. 98 

 7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูqใชqงานแอป

พลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราช

พัสดุเขตชลประทาน โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษา

เพชรบุรี พบวlาผูqใชqแอปพลิเคชัน มีความพึงพอใจโดย

รวมอยูlในระดับมาก x=̅ 3.76 ,S.D . = 0. 90 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

 8.1 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันจัดเก็บ

ทะเบ ียนส ัญญาอนุญาตเก ี ่ยวก ับท ี ่ด ินราชพัสด ุเขต

ชลประทาน กรณีศึกษา โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษา

เพชรบุรี โดยรวม อยูlในระดับ มาก ทุกดqาน คือ Security 

Test Usability Test  Functional Test  แ ล ะ 

Functional Requirement Test   

 8.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน

จัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขต

ชลประทาน กรณีศึกษา โครงการสlงน้ำและบำรุงรักษา

เพชรบุรี  ผูqใชqงานมีความพึงพอใจ โดยรวม อยูlในระดับ 

มาก คือพบวlา ประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บฐานขqอมูล 

รองลงมา ความคมชัดของภาพ การคqนหาขqอมูลตรงกับ

ความตqองการของผูqใชqระบบ ชlวยใหqผูqใชqมีแหลlงขqอมูลที่

สะดวกตlอการคqนควqา ระบบฐานขqอมูลใชqงานงlายและผูqใชq

ไมlตqองเสียเวลาในการเรียนรูqมากเกินไป ความสะดวกใน

การเขqาสูlระบบ สามารถตอบสนองความตqองการของผูqใชq

หลายระดับ การประมวลผลมีความถูกตqอง และ การ

ประมวลผลมีความรวดเร็วของเทคโนโลยี  

 ซึ่งสอดคลqองกับงานวิจัยของ นพพล ทิวาวงษ/ )2555( 

ระบบสารสนเทศบนเว็บสำหรับการไดqทำการวิจัยเรื่อง 

ประเมินการทำงานกรณีศึกษา: กองบัญชาการกองทัพ

ไทย ผลการวิจัยพบวlา  1( ผู qบังคับบัญชาและผู qใชqงาน 

ยอมรับประสิทธิภาพการใชqงานของระบบในสlวนของผูqใชq

ระบบอยูlในระดับมาก 2( เกิดความคลlองตัวในการจัดทำ

โครงการของแตlละหนlวย หลังจากผูqดูแลระบบและผูqใชq

ระบบ ไดqทดลองใชqงานระบบและไดqทำการประเมินดqาน

ความง lายต lอการใช q งานระบบ )Usability Test) ไดq

คlาเฉลี่ยเทlากับ 3.64 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพ

การใชqงานของระบบอยูlในระดับมาก 3( ชlวยสรqางความ

ปลอดภัยในการจัดเก็บขqอมูล หลังจากผูqดูแลระบบและ

ผูqใชqระบบไดqทดลองใชqงานระบบและไดqทำการ ประเมิน

ด qานการร ักษาความปลอดภ ัยของข qอม ูลในระบบ 

)Security Test) ไดqคlาเฉลี่ยเทlากับ 3.88 ซึ่ง แสดงถึงการ

ยอมรับประสิทธิภาพการใชqงานของระบบอยูlในระดับมาก 

4( ชlวยลดระยะเวลาและลดขั ้นตอนในการคำเนินการ 

หลังจากผูqดูแลระบบและผูqใชqระบบไดqทดลองใชqงานระบบ

และไดqประเมินจากหัวขqอความงlายในการใชqงานระบบ ไดq

คlาเฉลี่ยเทlากับ 3.75 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพ

การใชqงานของระบบอยูlในระดับมาก 5( สามารถแกqไข

ขqอมูลไดqอยlางถูกตqอง หลังจากผูqดูแลระบบและผูqใชqระบบ

ไดqทดลองใชqงานระบบและ ไดqทำการประเมินดqานการ

ทำงานไดqตามฟ�งก/ชันงานของระบบ )Functional Test) 

ได qค l า เฉล ี ่ ย เท lาก ับ 3 .82 ซ ึ ่ งแสดงถ ึงการยอมรับ

ประสิทธิภาพการใชqงานของระบบอยูlในระดับมาก 6( มี

การแสดงผลที ่ช ัดเจนและถูกตqองของขqอมูล หลังจาก

ผูqดูแลระบบและผูqใชqระบบไดqทดลองใชqงานระบบและไดq

ทำการประเมินจากหัวขqอความสามารถในการการออก

รายงาน ไดqคlาเฉลี ่ยเทlากับ 3.  ซึ ่งแสดงถึงการยอมรับ

ประสิทธิภาพ การใชqงานของระบบอยูlในระดับ มาก 

 

9. ขQอเสนอแนะ  

 9.1 ขqอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใชqงาน 

 9.1.2 ขณะการใชqงานแอปพลิเคชั ่นตqองมีการ

เชื่อมตlอสญัญาณอินเตอร/เน็ต ที่เสถียร 

 9.1.2 ผูq ใ ช q ง านควรศ ึ กษาคูl ม ื อการ ใช q ง าน

แอปพลิเคชั่นกlอน เพื่อทำความเขqาใจขั้นตอนการใชqงาน

มากยิ่งขึ้น 
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 9.2 ขqอเสนอแนะสำหรับการวิจัยตlอไป 

  9.2.1 ศึกษาถึงป�จจัยที ่ม ีผลตlอการทำงานใน

ป�จจุบันและความคาดหวังของผูqใชqงานในอนาคต 

  9.2.2 ศึกษาถึงคุณภาพการทำงานที ่เป |นเชิง

คุณภาพเพื ่อใหqเกิดมุมมองในหลายมิติสามารถนำผล

การศึกษามาปรับปรุงระบบการทำงานของแผนกตlาง ๆ 

ของโครงการสlงน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ใหqตรงกับ

ความตqองการของผูqใชqบริการเพิ่มมากขึ้น 
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บทคัดย'อ  

 การวิจัยครั้งนี้เปcนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค/

ด ังนี ้ 1) เพื ่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการซmอมบำรุง

กลoองโทรทัศน/วงจรปpดสำหรับองค/การบริหารสmวนจังหวัด

สุพรรณบุรี 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ

การซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/วงจรปpดสำหรับองค/การบริหาร

สmวนจังหวัดสุพรรณบุรี 3) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของ

ระบบบริหารจัดการการซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/วงจรปpด

สำหรับองค/การบริหารสmวนจังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องมือที่ใชo

ในการว ิจ ัยิ ได oแก m ระบบบริหารจ ัดการการซmอมบำรุง

กลoองโทรทัศน/วงจรปpด แบบประเมินประสิทธิภาพการ

ทำงานของระบบบริหารจัดการการซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/

วงจรปpดและแบบวัดความพึงพอใจของผูoใชoที่มีตmอระบบการ

บริหารจัดการการซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/วงจรปpด กลุmม

ตัวอยmางของการวิจัยครั้งนี้ ไดoแกm  กลุmมเจoาหนoาที่และทีมชmาง

ของศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศ  องค/การบริหารสmวนจังหวัด 

สุพรรณบุรี จำนวน 23 คน สถิติที่ใชoในการวิเคราะห/ไดoแกm  

 

 

ค mาร oอยละ ค mา เฉล ี ่ยและค mาส mวนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจ ัย พบวmา ระบบการบริหารจัดการซmอมบำรุง

กลoองโทรทัศน/วงจรปpด แปรผล สามารถทำงานไดoอยmางมี

คุณภาพ ตรงตามที่ผูoวิจัยตั้งสมมติฐานไวo สmวนการประเมิน

ประส ิ ทธ ิ ภ าพระบบการบร ิ ห ารจ ั ดการซm อมบำรุ ง

กล oองโทรท ัศน /วงจรป pด แปรผล พบว mา การประเมิน

ประสิทธิภาพในการใชoงานมีคุณภาพในระดับมาก ตรงตามที่

ผูoวิจัยตั้งสมมติฐานไวo และความพึงพอใจของผูoใชoโดยรวมอยูm

ในระดับมากที่สุด ดังนั้น ระบบการบริหารจัดการซmอมบำรุง

กลoองโทรทัศน/วงจรปpด สามารถนำไปใชoในการทำงานไดoจริง 

ใช o งานง m าย  ทำให oการทำงานม ีความรวดเร ็ วและมี

ประสิทธิภาพ  
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Abstract 

 This research was an experimental with three 

objectives as follow: 1) To develop a maintenance 

management system of closed-circuit television cameras 

2) To find the efficiency in the use and The population 3) 

to study the satisfaction of system by sample of this 

research was staff and technician teams of the Information 

Technology Center, Suphanburi Provincial Administrative 

Organization, derived from the selection of purposive 

sampling totaling 23 people. 

 The research results were found that Closed-circuit 

Television Camera (CCTV) Maintenance Management 

System can be practical and effective, including the user's 

satisfaction and the results showed that the satisfaction 

level of the research group was at the highest level. The 

Maintenance Management System Of Closed-circuit 

Television Cameras. Can be used in the real work, Easy to 

use, work more quickly and efficiently. 

Keywords :  CCTV, Maintenance.  

1. บทนำ 

 องค/การบริหารสmวนจังหวัดสุพรรณบุรีไดoดำเนินการ

ติดตั้งกลoองโทรทัศน/วงจรปpด (CCTV) มาตั้งแตmป� พ.ศ. 2555 

เริ ่มตoนจากความรmวมมือกันระหวmาง องค/การบริหารสmวน

จังหวัดสุพรรณบุร ีก ับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

ส ุพรรณบุร ี ช mวงป � พ.ศ. 2555 ตามแผนโครงการเพิ่ม

ศักยภาพในการป�องกันชีวิตและทรัพย/สินของประชาชนชาว

จังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนนักทmองเที่ยว จากการศึกษาและ

วิเคราะห/ขoอมูลกลoองโทรทัศน/วงจรปpด (CCTV) นั้นมีขoอมูลที่

ซับซoอนและยังไมmมีระบบฐานขoอมูลจึงทำใหoเกิดความลoาชoา

ในการตรวจสอบขoอมูลการซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/วงจรปpด 

โดยอoางอิงขoอมูลจากฝ�ายศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศองค/การ 

บริหารสmวนจังหวัดสุพรรณบุรี     

 ผู oว ิจ ัยจึงมีความคิดที ่จะพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

ระบบการบริหารจัดการการซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/วงจร

ป pด (CCTV) เพ ื ่อนำมาแก o ไขป �ญหาด ังกล mาวและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน และตรวจสอบเพื่อใชoเปcนขoอมูล

ในการแจoงซmอมกลoองโทรทัศน/ (CCTV) ไดoสะดวกและงmายตmอ

การจัดเก็บขoอมูล โดยระบบดังกลmาวสามารถจัดเก็บขoอมูล

กลoองโทรทัศน/วงจรปpด (CCTV) ใหoอยูmในรูปแบบของเว็บไซต/

ซึ่งพัฒนาโดยภาษา PHP รmวมกับฐานขoอมูล MySQL 

 

2. วัตถุประสงค@การวิจัย

2.1 เพ ื ่อพ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการการซmอมบำรุง

กลoองโทรทัศน/วงจรปpดสำหรับองค/การบริหารสmวนจังหวัด

สุพรรณบุรี 

 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการ

ซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/วงจรปpดสำหรับองค/การบริหารสmวน

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการ

การซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/วงจรปpดสำหรับองค/การบริหาร

สmวนจังหวัดสุพรรณบุรี 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 

3.1 การสรoางและพัฒนานวัตกรรม

จากการศึกษาและวิเคราะห/ระบบงานในป�จจุบันพบวmาการ

ทำงานระบบเดิมของหoองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค/การ

บริหารสmวนจังหวัดสุพรรณบุร ีเปcนระบบแมนนวล เก็บ

รายละเอียดขoอมูลการแจoงซmอมของกลoองโทรทัศน/วงจรปpด 

ซึ่งมีป�ญหาของการใชoเวลาในการคoนหาขoอมูลเพราะขoอมูลมี

จำนวนมาก และไมmสามารถติดตามงานซmอมไดoเว็บไซต/ระบบ

บร ิหารจ ัดการการซ mอมบำร ุงกล oองโทรท ัศน /วงจรปpด 
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( CCTV)ผูo ว ิ จ ั ย ไ ด o พ ั ฒ น า ร ะ บ บ บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร 

การซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/วงจรปpด(CCTV)  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อใชoเปcนขoอมูลในการ

แจoงซmอมกลoองโทรทัศน/ (CCTV) 

 3.2 กลุmมเป�าหมายที่ใชoในงานวิจัย 

กลุmมเจoาหนoาที่และทีมชmางของศูนย/เทคโนโลยีสารสนเทศ  

องค/การบริหารสmวนจังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน  23  คน 

 3.3 เครื่องมือที่ใชoในงานวิจัย 

  3.3.1 ระบบการบร ิหารจ ัดการการซ mอมบำรุง

กลoองโทรทัศน/วงจรปpด (CCTV)              

  3.3.2  แบบประเมินประสิทธิภาพ 

เครื่องมือที่ใชoในการเก็บรวบรวมขoอมูลประเมินสิทธิภาพของ

การใชoงานระบบบริหารจัดการการซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/

วงจรปpด(CCTV) ที่พัฒนาขึ้น โดยใหoผูoเชี่ยวชาญ 3 ทmาน เปcน

ผูoประเมิน 

 3.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 

เครื่องมือที่ใชoเก็บรวบรวมขoอมูลความพึงพอใจของผูoใชoงาน

ระบบบริหารจัดการการซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/วงจรปpด

(CCTV) ท ี ่พ ัฒนาข ึ ้น  โดยเจ o าหน oาที่ ศ ูนย / เทคโนโลยี

สารสนเทศ จำนวน 23 ทmาน 

 3.4 ขั้นตอนการสรoางและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 

  3.4.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการซmอม

บำรุงกลoองโทรทัศน/วงจรปpด (CCTV) ผูoวิจัยไดoศึกษาป�ญหา

และนำมาวิเคราะห/เพื ่อออกแบบระบบใหoสามารถเก็บ

ฐานขoอมูลของกลoองวงจรปpด เพื่อเก็บขoอมูลในการตรวจสอบ

เปcนขoอมูลในการแจoงซmอมไดoสะดวก 

  3.4.2 แบบประเม ินประส ิทธ ิภาพของระบบ 

การบริหารจัดการการซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/วงจรปpด 

(CCTV) แบบสอบถามประเภทมาตรวัด 5 ระดับ เพื่อใหoกลุmม

เจ oาหนoาท ี ่และทีมช mางของศูนย /เทคโนโลยีสารสนเทศ  

องค/การบริหารสmวนจังหวัดสุพรรณบุร ี  ประเมินระดับ

ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการการซmอมบำรุง

กลoองโทรทัศน/วงจรปpด (CCTV) 

 3.5 ผู oว ิจ ัยไดoดำเนินการเก็บรวบรวมขoอมูลโดยใหoผูo

ทดสอบระบบบริหารจัดการการซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/

วงจรปpด ทำการทดลองการใช oงานระบบและประเมิน

คุณภาพ โดยผูoว ิจัยอธิบายแนวการใชoงานของระบบการ

บริหารจัดการการซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/วงจรปpด (CCTV) 

เพื่อใหoผูoทดสอบมีความเขoาใจตรงกัน และเมื่อผูoทดลองใชo

ระบบประเม ินประส ิทธ ิภาพเร ียบร oอยแล oว  ผ ู o ว ิ จั ย 

จ ึงเก ็บรวบรวมขoอมูลทั ้งหมดและนำมาวิเคราะห/ด oวย 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 3.6 วิเคราะห/ขoอมูลและสถิติที่ใชo 

ผ ู oว ิจ ัยไดoจากการเก็บรวบรวมขoอมูลที ่ได o แลoวนำผลมา

วิเคราะห/ตามวิธีการทางสถิติโดยการวิเคราะห/ขoอมูลดังนี้ 

   3.4.1 การนำเสนอขoอมูลเปcนแบบตารางแสดง

คmาเฉลี ่ย คmาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และภูม ิแสดงคmาเฉลี่ย 

และคmาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตmละดoานของแบบสอบถาม 

       3.4.2  ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบระบบ

การบริหารจัดการการซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/วงจรปpด 

(CCTV)  โดยใชoคmาสถิติ ไดoแกm คmาเฉลี ่ย (Mean) และคmา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

4. ผลการวิจัย 

 4.1 ผลการดำเนินการสรoางระบบระบบบริหารจัดการ

การซmอมบำรุง ผูoวิจัยไดoดำเนินการสรoางระบบระบบบริหาร

จัดการการซmอมบำรุง ดังนี้ 

  4.1.1 หนoา Login ของระบบ 
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 4.1.2 หน o า  Admin สามารถเพ ิ ่ มผ ู o ใช o งานไดo   

โดยการกดเพิ่มที่ปุ�มดoานขวาของเว็บ และสามารถ ดูขoอมูล/

แกoไขขoอมูล/ลบขoอมูลไดo 

 

 4.1.3 หนoาเพิ่มผูoใชoงาน โดย Admin สามารถเพิ่ม

ผูoใชoงานไดoแตmเพียงผูoเดียว 

 

 4.1.4 หนoาประเภทขoอมูลอุปกรณ/ สามารถเพิ่ม/

ลบ/แกoไขขoอมูล ไดoโดย Admin 

 

 4.1.5 หนoารายการขoอมูล CCTV สามารถเพิ่ม/ลบ/

แกoไข/ดูรายละเอียดไดo 

 

 4.1.6 หนoารายการขoอมูลการแจoงซ mอม Admin 

สามารถเพิ่มและเช็คสถานะแจoงซmอม และสถานที่ไดoผmาน

หนoานี้ โดยหากตoองการดูรายละเอียดการซmอม ใหoกดเขoาไป

ยังปุ�มสีเขียว หลังรายการแจoงซmอม 

 

   4.1.7  หนoาใบแจoงซmอมที่จะสmงไปยังชmาง 

 

 4.2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการ

ซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/วงจรปpด (CCTV)  

 จากการนำแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการการซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/วงจรปpด (CCTV)  ไป

ทดลองใชoกับเจoาหนoาที ่และทีมชmางของศูนย/เทคโนโลยี

สารสนเทศ  องค/การบริหารสmวนจังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน 

23 คน เพื่อหาคmาเฉลี่ยและหาคmาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดoผล

ดังตารางตmอไปนี้ 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนและรoอยละ จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน ร*อยละ 

ชาย 16 69.56 

หญิง 7 30.44 

รวม 23 100.00 

 จากตารางที่ 1 แสดงจำนวนและรoอยละ จำแนกตามเพศ 

จากประชากรจำนวน 23 คน พบวmาประชากร สmวนใหญmเปcน
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เพศชาย มีจำนวน 16 คน คิดเปcนรoอยละ 69.56 รองลงมา

คือเพศหญิง มีจำนวน 7 คน คิดเปcนรoอยละ 30.44

ตารางที่ 2  แสดงจำนวนและรoอยละ จำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวน ร*อยละ 

21-25 ป5 12 52.17 

26-30 ป5 5 21.75 

31 ป5ข้ึนไป 6 26.08 

รวม 23 100.00 

 จากตารางที่ 2 ประชากรทั้งหมดที่ทำแบบสอบถามมี

จำนวน 23 คน จำแนกตามอายุโดยผูoที่ตอบแบบสอบถาม

มากที่สุดไดoแกm อายุ 21-25 ป� มีจำนวน 12 คน คิดเปcนรoอย

ละ 52.17 รองลงมาคือ อายุ 26-30 ป� มีจำนวน 5 คน คิด

เปcนรoอยละ 21.75 รองลงมาคือ อายุ 31 ป�ขึ้นไป มีจำนวน 6 

คน คิดเปcนรoอยละ 26.08  

ตารางที่ 3  แสดงจำนวนและรoอยละ จำแนกตามอาชีพ 

อายุ จำนวน ร*อยละ 

ข<าราชการ/เจ<าหน<าท่ี 13 56.52 

ทีมชFาง 10 43.48 

รวม 23 100.00 

  จากตารางที ่ 3 ประชากรที ่ตอบแบบสอบถามมี

จำนวน 23  คน จำแนกตามอาชีพ โดยผูoที่ตอบแบบสอบถาม

มากที่สุดไดoแกm ขoาราชการ/เจoาหนoาที่ มีจำนวน 13 คน คิด

เปcนรoอยละ 56.52 รองลงมาคือ ทีมชmาง มีจำนวน 10 คน 

คิดเปcนรoอยละ 43.48 

ตารางที่ 4  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการการซmอมบำรุงกลoองโทรทัศน/วงจรปpด (CCTV)   

รายการตอบแบบประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการการซGอมบำรุง

กล*องโทรทัศนIวงจรปJด 

N µ 𝝈 

ระดับ

ความ 

คิดเห็น 

ด*านข*อมูลของระบบ 

1. ความถูกต<องครบถ<วนสมบูรณP

ของข<อมูลในระบบ 
23 4.82 0.38 มากท่ีสุด 

2. ข<อมูลภายในระบบสามารถ

นำไปประยุกตPใช<งานได< 
23 4.24 0.47 มาก 

3. ความนFาเช่ือถือของระบบ 23 4.52 0.67 มากท่ีสุด 

รวม 4.52 0.32 มากท่ีสุด 

ด*านประสิทธิภาพการใช*งาน 

4. ความเร็วในการบันทึกข<อมูลของ

ระบบ 
23 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

5. การใช<งานงFายไมFสลับซับซ<อน 23 4.46 0.56 มาก 

6. ระบบมีความถูกต<องแมFนยำ 23 4.40 0.57 มาก 

7. ระบบสามารถแก<ป]ญหาจาก

ระบบเดิมท่ีมีอยูF 
23 4.47 0.56 มาก 

รวม 4.53 0.33 มากท่ีสุด 

ด*านโครงสร*างเว็บไซตI 

8. มีรายละเอียดการใช<งานท่ี

ชัดเจน 
23 4.66 0.51 มากท่ีสุด 

9. เลือกใช<สีท่ีเหมาะสม สบายตา 23 4.70 0.45 มากท่ีสุด 

10. การวางตำแหนFงของ

สFวนประกอบตFาง ๆ เข<าใจงFาย 
23 4.66 0.51 มากท่ีสุด 

รวม 4.67 0.49 มากท่ีสุด 

 จากตารางที่ 4 ผลจากการประเมินพบวmา คmาเฉลี่ยดoาน

ข oอม ูลของระบบ ม ีค mาเฉล ี ่ย 4.52 ซ ึ ่งสามารถแปรผล

ประสิทธิภาพไดo ระดับมากที่สุด ดoานประสิทธิภาพการใชo

งาน มีคmาเฉลี ่ย 4.53 ซึ ่งสามารถแปรผลประสิทธิภาพไดo 

ระดับมากที่สุด และดoานโครงสรoางเว็บไซต/ มีคmาเฉลี่ย 4.67 

ซึ่งสามารถแปรผลประสิทธิภาพไดo ระดับมากที่สุด 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

 ระบบบริหารจัดการการแจoงซmอมกลoองโทรทัศน/วงจรปpด 

(CCTV)  อภิปรายผลไดo ด ังนี ้  จากการที ่ได oนำระบบไป

ทดลองใชoกับเจoาหนoาที ่และทีมชmางของศูนย/เทคโนโลยี

สารสนเทศ  องค/การบริหารสmวนจังหวัดสุพรรณบุรี  จาก

ผลการวิจัยทำใหoพบวmาผู oประเมินยอมรับการทำงานของ

ระบบบริหารจัดการการแจoงซmอมกลoองโทรทัศน/วงจรปpด 

(CCTV)  ที ่ผ ู oว ิจ ัยพัฒนาขึ ้น ระบบใชoงานงmายไมmซับซoอน 

และสามารถแจoงซmอมไดoอยmางรวดเร็ว ทำใหoเกิดการทำงานมี

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไมmจำเปcนตoองเก็บเอกสาร

ในรูปแบบของ Manual อีกตmอไปโดยมีความสอดคลoอง

กับณัฐวรรณ ธรรมวัชรกร (2560,101) การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ ื ่อการต ิดตามงานทุนว ิจ ัยภายนอกของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวmา ระบบที่
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พัฒนาสามารถเก็บขoอมูลและแสดงขoอมูลไดoครบถoวน และมี

ผลการประเมินความพึงพอใจอยูmในระดับดีมาก 

7. ขQอเสนอแนะ 

 7.1 ขoอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชo  

 7.1.1 ค ว รม ี ก า รต ร วจสอบข o อม ู ล ใน ระบบ

ฐานขoอมูลวmายังใชoเปcนขoอมูลป�จจุบันหรือไมmและควรปรับปรุง

ขoอใหoเปcนป�จจุบัน 

 7.1.2 สามารถนำไปประยุกต/ใชoกับงานที่มีความ

ตoองการบันทึกขoอมูลและทำรายงานไดo 

 7.2 ขoอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตmอไป  

ประยุกต/เทคโนโลยีใหมmๆ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการ

ทำงานเชmน การปรับปรุงวิธีการดึงขoอมูลการตรวจสอบขoอมูล 
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บทคัดย(อ 

 
บทคัดย(อ 

การวิจัยครั้งนี้เปaนการวิจัยและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการประปาเพื่อชุมชน โดยมีวัตถุประสงค/ดังนี้ 1) เพื่อ

พัฒนาระบบบริหารจัดการประปาเพื ่อชุมชน 2) เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของผูpใชpระบบบริหารจัดการประปา

เพื่อชุมชน เครื่องมือที่ใชpในการวิจัย ไดpแกr ระบบบริหาร

จัดการประปาเพื่อชุมชน และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู pใช pระบบบริหารจัดการประปาเพื ่อชุมชน กลุrม

ตัวอยrางที่ใชpในวิจัยครั้งนี้ ไดpแกr กลุrมผูpใชpน้ำประปาชุมชนวัด

ขวาง ชุมชนวังลึก และชุมชนสะแกยrางหมู จำนวน 90 คน 

สถิติที่ใชpในการวิจัย ไดpแกr คrารpอยละ คrาเฉลี่ยและสrวน

เบี ่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจ ัย พบวrา ระบบบริหาร

จัดการประปาเพื่อชุมชนที่ผูpวิจัยพัฒนาขึ้นสามารถทำงาน

ได pอย rางม ีค ุณภาพ ทำงานได pตามท ี ่ผ ู p ว ิจ ัยกำหนด

คุณลักษณะ และการศึกษาภาพรวมผูpตอบแบบสอบถาม 

มีความพึงพอใจในการใชpงานระบบบริหารจัดการประปา

เพื่อชุมชน อยูrในระดับมากที่สุด มีคrาเฉลี่ยเทrากับ 4.78 

เมื่อพิจารณารายขpอพบวrา ผูpใชpมีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุดทุกขpอ ไดpแกr ดpานระบบความปลอดภัย และการ

จำกัดการใชpงาน มีคrาเฉลี่ยเทrากับ 4.82 ดpานโฮมเพจและ

เมนูลัด สัญลักษณ/รูป (Icon) ปุ~ม (Button) มีคrาเฉลี่ย 

เทrากับ 4.78 ดpานตัวอักษร ภาพประกอบ สี มีคrาเฉลี่ย

เทrากับ 4.77 และดpานการใชpงานระบบผrาน Application 

line มีคrาเฉลี่ยเทrากับ 4.76 คิดเห็นของผูpใชpพบวrา ระบบ

บริหารจัดการประปาเพื่อชุมชน มีความทันสมัย งrายตrอ

การใชpงาน การใชpงานตอบสนองความตpองการไดpครบทุก

ระบบ การจดเลขมิเตอร/น้ำ การแจpงคrาน้ำ การจrายคrาน้ำ 

เปaนประโยชน/ตrอการบริหารจัดการการประปาเปaนอยrาง

มาก 

คำสำคัญ : ระบบบริหารจัดการประปา, ประปาเพื่อ

ชุมชน, การบริหาร 

* วิโรจน) ,กานต)สิรี

E-mail  :  shellclub@gmail.com 

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to 

develop a water supply management system for 

the community and 2) to study the satisfaction of 

users of the community water supply 

management system. The instruments were: 1) the 

water supply management system and 2) the 
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questionnaire for collecting users’ satisfaction of 

the community water supply management 

system. The subject consisted of 316 water supply 

users at Wat Kwang village, Bang Pla Ma District, 

Suphanburi Province. The percentage, mean and 

standard deviation (S.D.) were used to analyze 

data. 

 The research findings presented that:                   

1) users found that the community water supply 

management system was modern, easy to use, 

applications can respond the needs of all 

systems, water meter numbering, water bill 

notification water payment that was very 

beneficial to the management of water supply; 

and 2) users indicated their overall  

satisfaction toward the community water supply 

management system at the highest level (X̄ = 

4.78). 

Keywords : water supply management system ,

community 

 

1. บทนำ 

 “หลักสําคัญวrา ตpองมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใชp น้ำเพื่อ

การเพราะปลูก เพราะชีวิตอยูrที่นั่น ถpามีน้ำ คนอยูrไดp ถpาไมrมี

น้ำ คนอยูrไมrไดp ไมrมีไฟฟ�า คนอยูrไดp แตrถpามีไฟฟ�าไมrมีน้ำคน

อยูrไมrไดp” (พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา     

ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  

พระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ ๒๕๓๙ ณ พระราช

ตำหนักจิตรลดาโหฐาน) แสดงการตระหนักถึงความสำคัญ

ของน้ำตrอความอยูrรอดของชีวิต ทั้งพืช สัตว/ และมนุษย/ โดย

เหตุที่น้ำเปaนองค/ประกอบของสิ่งมีชีวิต ถpาไมrมีน้ำ ชีวิตก็ไมr

สามารถอยูrรอดไดp 

 มาตรา 72 รัฐพึงดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ำ 

และพลังงาน ขpอ (4) จัดใหpมีทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพและ

เพียงพอตrอการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการ

ประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น (รัฐธรรมนูญ

แหrงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560)     

 จากที่กลrาวมาขpางตpน พบวrาน้ำเปaนสิ่งจำเปaนของการ

ดำรงชีวิตของมนุษย/ทั่วโลก ทั้งน้ำอุปโภค และบริโภค เมื่อ

มองในมุมระดับประเทศพบวrา น้ำเปaนความมั่นคงในการ

พัฒนาประเทศ หลายประเทศทั่วโลก อาทิเชrน สิงคโปร/ 

เปaนอีกหนึ่งประเทศที่ขาดแคลนน้ำ คุณภาพน้ำไมrดี ตpอง

นำเขpาจากตrางประเทศสำหรับอุปโภคและบริโภค ขณะที่

ลักษณะภูมิประเทศ 2 ใน 3 เปaนที่ลุ rม มีทางระบายน้ำ

เพียง 50% ของพื้นที่ทั้งประเทศ ทำใหpเมื่อถึงฤดูฝนตpอง

ประสบป�ญหาน้ำทrวมเสมอ ภาครัฐจึงตั้งนโยบายที่จะเก็บ

น้ำฝนใหpไดpทุกหยด รวมถึงน้ำที่ใชpไปแลpวก็ตpองสามารถนำ

กลับมาใชpใหมrไดpมากกวrา 1 ครั้ง  หรือเนเธอร/แลนด/ ประตู

สูrยุโรป ประเทศในฝ�นที่หลายคนอยากไปเยือน ตpองทุrมทุน

มหาศาลเพื่อรับมือ “น้ำ” เนื่องจากภูมิประเทศสrวนใหญr

เปaนที่ราบลุrมและพื้นที่ประมาณ 1 ใน 4 ของประเทศต่ำ

กวrาระดับน้ำทะเล ทำใหpเนเธอร/แลนด/ประสบอุทกภัย

บrอยครั้ง สรpางความเสียหายทางเศรษฐกิจหลายพันลpานยู

โร หรือประเทศอิสราเอลตั้งอยูrในภูมิภาคที่แหpงแลpงแหrง

หนึ่งของโลก ซึ่งตpองเผชิญกับความไมrแนrนอนของปริมาณ

น้ำฝน โดยที่ผrานมาอิสราเอลไดpพัฒนานโยบายน้ำแหrงชาติ

มาตลอด ซึ ่งนำมาสูrการพัฒนาโครงการขนาดใหญrของ

รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ป�จจุบันอิสราเอลเปaนที่

ยอมรับในฐานะผู pนำโลกในดpานน้ำและมีระบบน้ำที ่มี

ประสิทธิภาพและกpาวหนpามากที่สุดแหrงหนึ่งของโลก (ดร.

เมเอียร/ ชโลโม เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศ

ไทย,ปริทรรศน/โลก หนังสือพิมพ/มติชน วันที่ 1 ก.ย. 

2562)  

 ความพยายามแกpป�ญหาดpานการบริหารกิจการประปา

หมูrบpานที ่ดี สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลpอม ไดpกำหนด

แนวทางการบริหารจัดการระบบประปาหมูrบpานที่ดี ซึ่ง

ประกอบดpวย 5 องค/ประกอบ ครอบคลุม (1) ดpานการมี

ส rวนร rวม (2) ด pานปริมาณและคุณภาพน้ำ (3) ด pาน

โครงสรpางระบบประปา (4) ดpานการบริหารจัดการ (5) 

ดpานการสนับสนุนจากหนrวยงานที่เกี่ยวขpอง   
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 สrวนความพยายามแกpไขป�ญหาจากงานวิจัยชrวง 10 ป¡

ที่ผrานมาพบวrา ยังไมrปรากฏผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการประปาเพื่อชุมชน แตrพบวrามีงานวิจัย

ที ่เกี ่ยวขpองกับการบริหารจัดการน้ำประปาหมูrบpาน ที่

สามารถนำมาประยุกต/ใชpกับการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 3 เรื่อง 

ไดpแกr (1) ประจักษ/ สังฆธรรม (2556) ระบบประมวลผล

ความตpองการใชpน้ำประปาบนเครือขrายอินเทอร/เน็ต เปaน

การพัฒนาระบบประมวลผลความตpองการใชpน้ำประปา 

บนเครือขrายอินเทอร/เน็ต โดยเริ่มจากการใหpหนrวยงาน

สาขาบันทึกขpอมูลเขpาสูrระบบผrานเครือขrายที่จัดเตรียมไวp 

หล ังจากนั ้นน ักว ิเคราะห/ข pอม ูลส rวนกลางจะทำการ

ประมวลผลความตpองการใช pน ้ำประปาและนำเสนอ

รายงานสูrผู pบริหารตrอไป ป�จจัยที่ใชpประมวลผลนี้จะใชp

ขpอมูลการผลิต ขpอมูลประชากรภาคครัวเรือน ขpอมูล

ประชากรภาคอุตสาหกรรม ผrานตัวแบบคำนวณที่ไดpจาก

คำแนะนำจากผูpเชี่ยวชาญฝ~ายแผนและวิชาการของการ

ประปาสrวนภูมิภาค โดยระบบที่พัฒนาขึ้นอยูrในรูปแบบ

ของเว็บเบสแอพพลิเคชั ่น เครื ่องมือที ่ใชpพัฒนา ไดpแกr 

ภาษา PHP ใชpสำหรับพัฒนาสrวนเชื่อมตrอกับผูpใชpงานและ

MySQL เปaนตัวจัดการฐานขpอมูล หลังจากนั้นจะมีการ

ประเมินคุณภาพระบบงานแบบแบล็คบ็อกซ/ ทั้งหมด 6 

ดpาน โดยผูpเชี ่ยวชาญดpานการพัฒนาซอฟต/แวร/ ผลการ

ประเมินพบวrา คrาเฉลี่ยอยูrที่ 4.07 (S.D. = 0.11) อยูrใน

ระดับดี แสดงวrาระบบที่พัฒนานี้มีประสิทธิภาพสามารถ

นำไปประยุกต/ใชpงานไดpจริง (2) ประสิทธิ์ ประคองศรี และ

มานะ เกrงชูวงศ/ (2559) การถอดบทเรียนการจัดการ

ประปาภูเขาเพื่อความพอเพียงตrอการอุปโภคและบริโภค

ในระดับชุมชน กรณีศึกษา: ระบบประปาภูเขาชุมชนหpวย

น้ำใส บpานจันทร/เพ็ญ ตำบลจันทร/เพ็ญ อำเภอเตrางอย 

จังหวัดสกลนคร  ผลการวิจัยพบวrา ระบบประปาภูเขาไดp

เริ่มตpนกrอสรpางเมื่อป¡ พ.ศ. 2545 โดยนำน้ำจากแหลrงน้ำ

ธรรมชาติที่ชาวบpานเรียกวrา น้ำบุrง (น้ำผุด น้ำซับ น้ำพุ) ที่

ผุดขึ้นบนภูหpวยน้ำใส ซึ่งอยูrใกลpหมูrบpานและเปaนบริเวณ

พื้นที่ป~าอนุรักษ/ของชุมชน น้ำผุดออกจากฐานหินทราย 

และมีน้ำไหลออกมาปริมาณมากชาวบpานไดpกrอสรpางแหลrง

กักเก็บน้ำบนภูเขาและตrอทrอลำเลียงน้ำจากจุดน้ำบุrง 

กระจายดpวยทrอพลาสติก (ทrอ PVC) ไปถึงบริเวณครัวเรือน

ของสมาชิกผูpใชpน้ำ ทั้งนี้สมาชิกผูpใชpน้ำใชpประโยชน/จากน้ำ

ในระบบประปาภูเขาเพื่อเปaนน้ำกินน้ำใชpในครัวเรือน เพื่อ

การเกษตร เพื ่อการเลี ้ยงสัตว/ เปaนตpน ในการบริหาร

จัดการระบบประปาภูเขาสมาชิกผูpใชpน้ำมีสrวนรrวม ดังนี้ 

(1) การม ีส rวนร rวมในการสละแรงงานในการบูรณะ

ซrอมแซม ทำความสะอาด (2) การเฝ�าระวังและสอดสrอง

ดูแลรักษา ระบบประปาและผูpฝ~าฝ¨นกฎระเบียบ (3) การ

สละเงินทุนใน 3 กรณีไดpแกr (1) เพื่อเปaนคrาใชpจrายรrวมกัน 

คrาใชpจrายในการซื้ออุปกรณ/ ทrอพลาสติกและอื่นๆ (2) การ

จrายเงินหรือสิ่งชดเชย ในกรณีที่สมาชิกไมrสามารถไปชrวย

บูรณะซrอมแซมหรือการพัฒนาไดpตามกำหนดเวลา (3) 

สมัครแรกเขpาเปaนสมาชิกผูpใชpน้ำประปา รายละ 1,500 

บาท ในดpานศักยภาพของระบบประปาภูเขาปริมาณ

น้ำประปาสามารถใหpตอบสนองความตpองการของสมาชิก

ผูpใชpน้ำ จำนวน 54 ครัวเรือนอยrางพอดี หากมผีูpใชpมากกวrา

จำนวนนี้ตpองหมุนเวียนการใชpน้ำและใชpอยrางประหยัด 

อยrางไรก็ดีคาดวrา ประปาระบบนี ้สามารถใชpไดpยั ่งยืน

ยาวนานตลอดไป เพราะสมาชิกผู pใชpน้ำมีความรrวมมือ

บำรุงดูแลรักษาซrอมแซมอยrางสม่ำเสมอ (3) ณัฏฐพล คำ

สน ิท (2559) การบร ิหารก ิจการประปาหม ู rบ p าน: 

กรณ ีศ ึกษาเปร ียบเท ียบร ูปแบบการบร ิหารแบบ

คณะกรรมการหมูrบpานกับแบบขององค/กรปกครองสrวน

ทpองถิ่น พบวrา กระบวนการไดpมาซึ่งทีมบริหารกิจการเปaน

ป�จจัยแรกที่สrงผลในเชิงลบตrอการดำเนินกิจการประปา 

ตลอดจนทั้งสองพื้นที่มีจำนวนผูpใชpน้ำมากเกินกวrากำลัง

ผลิตที่รองรับไดp นอกจากนี้อีกหนึ่งป�จจัยสำคัญของการ

ดำเนินการประปาคือ ผูpปฏิบัติงาน ซึ่งทั้งสองพื้นที่ประสบ

ป�ญหาในเรื ่องของการขาดแคลนกำลังคน การวางแผน

กำล ังคนและแบบแผนในการดำเน ินงานท ี ่ช ัดเจน 

สอดคลpองกับระดับความพึงพอใจโดยรวมในแตrละดpาน

ของพื้นที่มีคrาเฉลี่ยอยูrระวrา 1.29 ถึง 3.78 ซึ่งดpานอัตรา

คrาบริการของน้ำประปาหมูrบpานมีคrาเฉลี่ยสูงสุดสะทpอนไดp

ถึงความพึงพอใจในระดับมาก (ตำบลบานเซิด X̄= 3.78 

และตำบลมาบโป~ง  X̄=3.50) สrวนดpานการมีสrวนรrวมของ
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ประชาชนทั้งสองพื้นที่มีคrาเฉลี่ยต่ำสุดในระดับนpอยที่สุด 

(ตำบลบานเซิด X̄=1.37 และตำบลมาบโป~ง  X̄= 1.29) 

จากผลการศึกษาพื้นที่ตัวอยrางผูpวิจัยเห็นวrาการดำเนิน

กิจการประปาหมูrบpานโดยคณะกรรมการฯ มีขpอดีในเรื่อง

ของความยืดหยุrน และมีความคลrองตัวในการปฏิบัติงาน 

แตrขาดระเบียบขpอบังคับที่ครอบคลุมและชัดเจนทำใหpการ

ดำเนินงานหละหลวมเกิดความเสียหายตrอองค/กรใน

ขณะที่การดำเนินกิจการประปาหมูrบpานแบบ อบต. นั้น มี

ระบบระเบียบ และขั ้นตอนการดำเนินงานตามแบบ

ราชการที่คrอยขpางรัดกุม และอยูrภายใตpระเบียบ คำสั่ง

มากกวrาจึงสrงผลใหpการดำเนินงานนั ้นมีประสิทธิภาพ

มากกวrา   

 จากป�ญหาดังกลrาวขpางตpนผู pว ิจ ัยจึงพัฒนาระบบ

บริหารจัดการประปาเพื่อชุมชน เพื่อนำมาใชpเปaนระบบใน

การบริการการจดคrาน้ำ การเก็บคrาน้ำ ลดความซ้ำซpอน

ของการเก็บคrาน้ำ ผูpทำหนpาที่ในการเก็บคrาน้ำสามารถเก็บ

ไดpในคราวเดียวกันกับการจดคrาน้ำ และพิมพ/ใบเสร็จไดp

ทันที การคำนวณรายรับ-รายจrาย ดpานความโปรrงใสสรpาง

ความเชื่อมั่นใหpแกrสมาชิกผูpใชpน้ำ โดยระบบที่พัฒนาขึ้น

สามารถใช pงานได pท ั ้ งบนคอมพ ิวเตอร /แบบต ั ้ ง โต®ะ 

คอมพิวเตอร/โน®ตบุ®ค อุปกรณ/เคลื่อนที่แบบพกพา รวมถึง

อ ุปกรณ/อ ื ่น ๆ ท ี ่สามารถใช pงานผ rานโปรแกรมเว็บ

บราวเซอร/ไดp อ ีกทั ้งย ังสามารถทำงานไดpตลอดเวลา

  

2. วัตถุประสงคPการวิจัย  

 2.1  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประปาเพื่อชุมชน 

 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูpใชpระบบบริหาร

จัดการประปาเพื่อชุมชน 

  

3. สมมติฐานของการวิจัย (ถZามี) 

 3.1 ระบบบริหารจัดการประปาเพื่อชุมชน สามารถใชp

ในการบร ิการจ ัดการระบบประปาในช ุมชนให pมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามความตpองการของผูpใชpงาน 

 3.2 ผูpใชpน้ำประปามีความพึงพอใจตrอการใชpระบบ

บริหารจัดการประปาเพื่อชุมชนอยูrในระดับมาก 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผู pว ิจ ัยศึกษาป�ญหาการดำเนินการและการบริหาร

จัดการประปาชุมชนจากชุมชนภายจังหวัดสุพรรณบุรี 

จำนวน 3 แหrง นำขpอมูลที่ไดpมาวิเคราะห/ พัฒนาระบบ

ระบบบริหารจัดการประปาเพื ่อชุมชน นำเครื ่องมือไป

ตรวจสอบโดยผูpเชี่ยวชาญ และไปทดลองใชpในชุมชน และ

สอบถามความพึงพอใจในการใชpงานระบบบริหารจัดการ

ประปาเพื่อชุมชน 

 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย  

 5.1  การสรpางและพัฒนานวัตกรรม 

จากการศึกษาและวิเคราะห/ระบบงานในป�จจุบัน ของผูpใชp

น้ำประปา โดยสอบถามผู pบริหารการประปาในจังหวัด

สุพรรณบุรี  จำนวน 3 แหrง ไดpแกr (1) หมูrบpานวัดขวาง 

อำเภอบางปลามpา (2) หมูrบpานสะแกยrางหมูr ตำบลมะขาม

ลpม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และ(3) หมูrบpานวังลึก ตำบล

สามชุก อำเภอสามชุก พบวrา การบริหารจัดการประปา

ชุมชนนั้น เปaนระบบใชpคนในการดำเนินงานมาก และใชp

การคิดคำนวณในกระดาษ ไมrมีการใชpเทคโนโลยีเขpามา

จัดการ สrงผลใหpเกิดความซับซpอนของขpอมูล การจดและ

การจัดเก็บคrาน้ำทำไดpลrาชpา ตpองอาศัยผูpที ่มีความรูpเพื่อ

ชrวยในการคำนวณ จึงเปaนป�ญหาในการบริหารจัดการเปaน

อยrางมาก   

 5.2  ประชากรที่ใชpในงานวิจัย 

    5.1.1 ประชากร ไดpแกr กลุ rมผู pใชpน้ำประปาใน

จังหวัดสุพรรณบุรี 

    5.1.2 กลุrมตัวอยrาง ไดpแกr กลุrมผูpใชpน้ำประปาใน

จังหวัดสุพรรณบุรี ไดpมาจากการสุ rมอยrางงrาย ไดpกลุrม

ตัวอยrางจาก 3 หมูrบpาน  หมูrบpานละ 30 คน รวม 90 ค 

 5.3  เครื่องมือที่ใชpในการวิจัย 

    5.3.1 ระบบบริหารจัดการประปาเพื่อชุมช 

    5.3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูpใชpงาน

ระบบบริหารจัดการประปาเพื่อชุมชน 

 5.4  ขั ้นตอนการสรpางและหาคุณภาพของเครื่องมือ

วิจัย 
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 ขั้นตอนการระบบบริหารจัดการประปาเพื่อชุมชนนั้น 

ผูpวิจัยไดpทำการสัมภาษณ/ผูpใชpน้ำและผูpบริหารงานประปา

ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื ่อสอบถามป�ญหาและความ

ตpองการในการบริหารจัดการระบบประปาชุมชน จากนั้น

นำขpอมูลมาวิเคราะห/และออกแบบระบบงาน มีขั้นตอน

ดังนี้ 

  5.4.1 การวิเคราะห/ความตpองการของระบบ 

ไดpแกr ระบบผูpดูแลระบบ ระบบตรวจสอบขpอมูล การใชpน้ำ 

ระบบคำนวณคrาน้ำ ระบบพิมพ/ใบแจpงหนี้และพิมพ/

ใบเสร็จรับเงิน 

  5.4.2 ระบบผ ู p ด ู แลระบบ แบ r งตามหน p าที

รับผิดชอบ ไดpแกr ผูpดูแลระบบสูงสุด เจpาหนpาที่ และระบบ

พนักงาน ซึ่งแตrละระบบสามารถใชpขpอมูลของกันและกัน

ไดp ขpอมูลจะถูกจำกัดการเขpาถึงขpอมูลดpวยระดับของ

ผูpใชpงาน 

  5.4.3 ระบบคำนวณคrาน้ำ เมื่อมีการกรอกขpอมูล

การใชpน้ำในระบบ ระบบจะคำนวณคrาน้ำเทียบกับอัตรา

คrาน้ำที่กำหนด และคิดคำนวณคrาน้ำที่ตpองชำระ 

  5.4.4 ระบบจัดการผูpใชpน้ำ  ออกแบบใหpสามารถ

เก็บขpอมูลทั่วไปของผูpใชpน้ำ เสpนทางน้ำ ขpอมูลมิเตอร/น้ำ 

และสามารถคpนหาดpวยค้ำคpนอยrางงrายไดp 

  5.4.5 ระบบแจpงหนี้และใบเสร็จ เมื่อคำนวณคrา

น้ำเสร็จเรียบรpอยแลpว เจpาหนpาที่สามารถออกใบแจpงหนี้

และใบเสร็จผrานเครื่องพิมพ/ชนิดไรpสาย ณ ที่จrายไดpทันที 

 5.5 วิเคราะห/ขpอมูลและสถิติที่ใชp 

ผู pวิจัยไดpจากการเก็บรวบรวมขpอมูลแบบสอบถามความ

คิดเห็น แลpวนำผลมาวิเคราะห/ตามวิธีการทางสถิติโดยการ

วิเคราะห/ขpอมูลดังนี้ 

  5.5.1 การนำเสนอขpอมูลเปaนแบบตารางแสดง

คrาเฉลี่ย คrาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และภูมิแสดงคrาเฉลี่ยและ

คrาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตrละดpานของแบบสอบถาม 

  5.5.2 ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

ระบบการบริหารจัดการประปาชุมชน  โดยใชpคrาสถิติ 

ไดpแกr คrาเฉลี่ย )Mean) และคrาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 

 

6. ผลการวิจัย 

 ผลการดำเนินการสรpางระบบบริหารจัดการประปา

เพื่อชุมชน ผูpวิจัยไดpดำเนินการสรpางระบบบริหารจัดการ

ประปาเพื่อชุมชน ดังนี้ 

6.1 ระบบยืนยันตัวตน ผูpใชpงานระบบทั้งหมดจะตpอง

ยืนยันสิทธิ์ในการเขpาระบบ โดยการกรอกชื่อผูpใชpงาน และ

รหัสผrาน จากนั้นคลิกเขpาสูrระบบ 

 

ภาพที่ 1 แสดงหนpายืนยันสิทธิ์ในการเขpาระบบ 

 

 6.2 ระบบจัดการผูpใชpน้ำ เปaนระบบสำหรับเพิ่มขpอมูล

ผูpใชpน้ำเขpาไปในระบบประปาเพื่อชุมชน โดยการเพิ่มขpอมูล

นั้นผูpดูแลระบบจะเปaนผูpจัดการในการกรอกรายละเอียด

ขpอมูลที่จำเปaนในการคำนวนคrาน้ำ 

 

ภาพที่ 2 แสดงหนpาระบบจัดการผูpใชpน้ำ 

 

 6.3 ระบบบันทึกขpอมูลคrาน้ำ (ระบบจดคrาน้ำ) ในสrวน

นี้ ผูpที ่ทำหนpาที่จดคrาน้ำ จะออกจดคrาน้ำตามบpานเรือน 

สามารถใชpไดpทั้งคอมพิวเตอร/ และอุปกรณ/สมาทโฟน โดย

อุปกรณ/สมาทโฟนสามารถใชpคูrกับเครื่องพิมพ/แบบไรpสาย 

ทำใหpสามารถพิมพ/ใบแจpงหนี้ และใบเสร็จรับเงินไดpทันที 
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ภาพที่ 3 แสดงหนpาระบบบันทึกขpอมูลคrาน้ำ 

 

 6.4 ระบบคำนวณคrาน้ำ ออกใบแจpงหนี ้ และออก

ใบเสร็จรับเงิน เมื่อผูpที่ทำหนpาที่จดคrาน้ำ กรอกเลขมิเตอร/

ป�จจุบันลงระบบ ระบบจะคำนวณคrาน้ำตามการตั้งคrาใน

ระบบฐานขpอมูล เมื่อตpองการแจpงหนี้ ใหpคลิกปุ~ม “แจpง

หน ี ้” เม ื ่อต pองการออกใบเสร ็จร ับเง ิน ให pคล ิกปุ~ม 

“ใบเสร็จ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงใบแจpงหนี้และใบเสร็จรับเงิน 

 

 6.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูpใชpระบบบริหาร

จัดการประปาเพื่อชุมชน 

 ผูpวิจัยไดpนำแบบสอบถามความพึงพอใจของผูpใชpระบบ

บริหารจัดการประปาเพื่อชุมชน ไปสอบถามผูpใชpน้ำใน

ชุมชนทั้ง 3 ชุมชน ๆ ละ 30 คน รวมจำนวน 90 คน และ

เก็บแบบสอบถามไดpจำนวน 90 ชุด ซึ่งผลการวิเคราะห/

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชpระบบบริหารจัดการ

ประปาเพื่อชุมชนมีดังนี้ 

ตอนที ่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู pใชpงานระบบ

บริหารจัดการประปาเพื่อชุมชน 

 

 ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผูpใชpงานระบบบริหารจัดการ

ประปาเพื่อชุมชน N= 90 

ด"านท่ี รายการ X̄ S.D. แปลความ 

1. ด%านตัวอักษร ภาพประกอบ สี 4.77 0.49 มากท่ีสุด 

2. ด % า น โ ฮ ม เ พ จ แ ล ะ เ ม น ู ลั ด

สัญลักษณHรูป)Icon ( ปุOม ) Button( 

4.78 0.48 มากท่ีสุด 

3. ด%านระบบความปลอดภัย และการ

จำกัดการใช%งาน 

4.82 0.45 มากท่ีสุด 

4 . ด % า นก า ร ใ ช % ง า น ร ะบบผ ] า น

Application line 

4.76 0.46 มากท่ีสุด 

รวม 4.78 0.47 มากท่ีสุด 

 จ า กต า ร า งท ี ่  1 พบว r า  โ ด ยภาพรวมผ ู p ต อบ

แบบสอบถาม มีความพึงพอใจในการใชpงานระบบบริหาร

จัดการประปาเพื่อชุมชน อยูrในระดับมากที่สุด (X̄ = 4.78, 

S.D = 0.47) เมื ่อพิจารณารายขpอพบวrา ผู pใชpมีความพึง

พอใจในระดับมากที ่สุดทุกขpอ ไดpแกr ดpานระบบความ

ปลอดภัย และการจำกัดการใชpงาน (X̄ = 4.82, S.D = 

0.45) ดpานโฮมเพจและเมนูลัด สัญลักษณ/รูป (Icon) ปุ~ม 

( Button) ( X̄ =  4 . 78 , S.D = 0 . 48 )  ด p านต ั วอ ั กษร 

ภาพประกอบ สี (X̄ = 4.77, S.D = 0.49) และดpานการใชp

งานระบบผ rาน Application line ( X̄ = 4.76, S.D = 

0.46) 

 

7. สรุปผลการวิจัย  

 รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ เปaนการวิจัยและพัฒนา เปaน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการประปาเพื่อชุมชน จากการ

นำไปทดลองใชpในกลุrมตัวอยrางทั้ง 3 หมูrบpาน ไดpแกr (1) 

หมูrบpานวัดขวาง อำเภอบางปลามpา (2) หมูrบpานสะแกยrาง

หมูr ตำบลมะขามลpม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และ(3) 

หมูrบpานวังลึก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก ซึ่งระบบที่

พัฒนาขึ้นสามารถตอบโจทย/ความตpองการของชุมชนไดp

เปaนอยrางดี ทั้งในดpานของระบบความปลอดภัยในการ

เขpาถึงขpอมูล ดpานโฮมเพจและเมนูลัด สัญลักษณ/รูป ปุ~ม 
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ดpานตัวอักษรและสี ซึ่งผูpใชpงานระบบบริหารจัดการประปา

เพื่อชุมชนมีความพึงพอใจอยูrในระดับดีมากทุกขpอ 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

 8.1 ดpานการพัฒนาระบบบริหารจัดการประปาเพื่อ

ชุมชน พบวrา ระบบบริหารจัดการประปาเพื ่อชุมชน

สามารถทำงานไดpตามที ่ออกแบบไวp ในเรื ่องของการ

กำหนดคrาหนrวยงาน การเพิ่มผูpใชpน้ำ การจดและคำนวณ

คrาน้ำ การออกใบแจpงหนี้ การออกใบเสร็จรับเงิน รายงาน

การชำระเงิน รายงานการคpางชำระ การบันทึกรายรับ 

รายจrายประจำเดือน ซึ่งผูpใชpไดpแนะนำในสrวนของการพิมพ/

ใบเสร็จแบบ คลิกเดียวสามารถพิมพ/ไดpทั้งหมดทุกรายการ 

และไดpปรับปรุงแลpวผู pใชpงานมีความพึงพอใจ สามารถ

กรอกเลขมิเตอร/และพิมพ/ใบแจpงหนี้หรือใบเสร็จรับเงินไดp

ทันที 

 8.2 ผลการศึกษาคpนควpาระดับความพึงพอใจของผูpใชp

ระบบบริหารจัดการประชาเพื่อชุมชน พบวrา อยูrในระดับ

มากที่สุด แสดงใหpเห็นวrาระบบบริหารจัดการประชาเพื่อ

ชุมชน มีความสามารถในการตอบสนองความตpองการ

หนrวยงานเปaนอยrางมาก สอดคลpองกับงานวิจ ัยของ 

วรรณา  มะณี (2547). เรื ่องการพัฒนาระบบชำระคrา

น้ำประปาผrานทางอินเทอร/เน็ต พบวrาการทดสอบและ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบทำโดยผูpเชี ่ยวชาญและ

ผูpใชpทั่วไป ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบอยูrใน

ระดับดี นอกจากนี ้ผ ู p เช ี ่ยวชาญดpานเศรษฐศาสตร/ใหp

ความเห็นวrา หากนำมาใชpใหpเกิดความคุpมทุนภายใน 3 ป¡ 

 

9. ขZอเสนอแนะ  

 9.1 ในการนำระบบบริหารจัดการประปาเพื่อชุมชน

ไปใชp  ควรพ ัฒนาให pสามารถใช pงานระบบได pหลาย

ระบบปฏิบัติการทั้งระบบ Windows, Android และ iOS 

และควรใหpมีการใชpระบบไดpโดยไมrตpองพึ่งอินเทอร/เน็ต

ตลอดเวลา เนื่องจากบางพื้นที่ไมrมีอินเทอร/เน็ตเขpาถึง 

 9.2 การพัฒนาเวอร/ชันตrอไป ใหpศึกษาความตpองการ

ขององค/การปกครองสrวนทpองถิ ่นใหpมากขึ ้น เนื ่องจาก

องค/การปกครองสrวนทpองถิ่นทุกที่มีภาระในการดูแลระบบ

ประปาของชุมชน และหมูrบpานเปaนจำนวนมาก ผูpวิจัยไดp

สอบถามเบื้องตpนไปที่องค/การบริหารสrวนตำบลหลายแหrง

พบวrา มีความสนใจในระบบบริหารจัดการน้ำประปาเปaน

อยrางมาก อยากใหpพัฒนาใหpสามารถเชื่อมโยงเปaนศูนย/

รวม (Data Center) เชrน องค/การบริหารสrงตำบลแหrง

หนึ่ง ดูและประปาชุมชนหลายหมูrบpาน ผู pบริหารอยาก

ทราบการเก็บคrาน้ำ การสrงเงิน กำไร ขาดทุน และรายรับ 

รายจrาย จากศูนย/กลางโดยสามารถคลิกดูไดpแบบเรียลไทม/ 

ตลอดเวลา เปaนตpน 
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การพัฒนากระบวนการตรวจรับวัตถุดิบดวยเครื่องมือแผนผังสายธารคุณคา (VSM) 

กรณีศึกษา บริษัท ซันแพคเกจจิ้ง (2010) จำกัด 

Development of a Raw Material Acceptance Process Using Value Stream      

Mapping (VSM): A Case study of Sun Packaging (2010) Co., Ltd. 

กรรณิกา มานพ1* วิลาวรรณ นอยวิจิตร2 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการลดเวลา

กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบดวยเครื่องมือแผนผังสายธาร

คุณคา (VSM) กรณีศึกษาบริษัท ซันแพคเกจจิ้ง (2010) 

จำก ัดเป นการว ิจ ัยเช ิงทดลอง  เร ิ ่มจากการศ ึกษา

กระบวนการทำงานของแผนกรับวัตถุดิบและขอมูลของ

บริษัทผู สงมอบวัตถุดิบที่จัดสงวัตถุดิบชนิดฟลม กลุม

ตัวอยาง ไดแก วัตถุดิบชนิดฟลมจากบริษัทสยามโนมูระ 

จำกัด และผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับกระบวนการตรวจรับ

วัตถุด ิบดวยเคร ื ่องมือแผนผังสายธารคุณคา (VSM) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เแผนผังสายธารคุณคา 

(VSM) และ แบบประเมินคุณภาพ กระบวนการเริ ่มท่ี

ผู วิจัยไดนำแผนผังสายธารคุณคา (VSM) มาวิเคราะห

กระบวนการทำงานของแผนกรับวัตถุดิบ โดยลดกิจกรรม

จดบันทึก เพิ่มกิจกรรมสแกนบารโคด ระยะเวลาที่ใชใน

การวิจัย 1 ป สถานที่ใชในการวิจัยคือ บริษัทซันแพคเกจ

จิ้ง (2010) จำกัด ใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบวา

กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบดวยเครื่องมือแผนผังสายธาร

คุณคา (VSM) สามารถลดเวลากระบวนการตรวจรับ

วัตถุดิบรอยละ 40 และลดขั ้นตอนการทำงานลงได 1 

ข ั ้ นตอน  ประส ิท ธิภาพของกระบวนการลดเวลา

กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบดวยเครื่องมือแผนผังสายธ 

คุณคา (VSM) อยูในระดับดีมาก ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ซึ่งกระบวนการทำงานถูกปรับปรุงดวยเครื่องมือแผนผัง

สายธารคุณคา (VSM) โดยลดความสูญเปลาในการรอคอย

ของขั้นตอนการทำงาน โดยใชโปรแกรมรับวัตถุดิบเขามา

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเปนอัตโนมัติ ซึ ่งสามารถ

ปรับปรุงกระบวนการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ : กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ, แผนผังสายธาร

คุณคา (VSM), ผูสงมอบวัตถุดิบ 

* กรรณิกา มานพ (tel. 0814333634)

E-mail :  kannika4333634@gmail.com 

Abstract 

 This study aims to develop Reduce the time of raw 
material inspection process of the raw material receiving 
department. Case study Sun Packaging (2010) Co., Ltd. It 
is an action research. Starting from the study of the 
working process of the raw material receiving department 
and information of suppliers supplying film raw materials 
the sample group was film raw material from Siam 
Nomura Co., Ltd. By using the Value Resources Schematic 
(VSM) tool to analyze the work process of the raw 
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material receiving department. By reducing note-taking 
activities Add barcode scanning activity. The duration of 
the research was 1 year. The research site was Sun 
Packaging (2010) Co., Ltd. using descriptive statistics. The 
results showed that It can reduce the raw material 
receiving process by 40% and reduce the workflow by 
one step. The workflow is streamlined with the Value 
Resources Schematic (VSM) tool, reducing the waste of 
waiting for the process. Work By using a program to get 
raw materials to improve the workflow to be automated 
which can improve workflow efficiency. 

Keywords: Raw Material Receipt Process Sun Packaging 
(2010) Co., Ltd., Value Scheme (VSM), Suppliers 

1. บทนำ

ปจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลกาวเขามามีบทบาททำใหการ

ดำเนินชีวิต ภาพรวมของอุตสาหกรรมการพิมพ ยังมี

แนวโนมเติบโตแข็งแกรงตอเนื่อง โดยมีปจจัยมาจากการ

เปลี่ยนแปลงการใชงานเทคโนโลยีการพิมพ จากการผลิต

หนังสือพิมพ และนิตยสาร ไปสู อุตสาหกรรมการผลิต

รูปแบบใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกลุมผลิตภัณฑบรรจุ

ภัณฑ และยังมองเห็นความสำคัญของการปรับตัวเชิงบวก

สำหรับผู ที ่อยู ในหวงโซวงการอุตสาหกรรมจากทั่วโลก 

และธุรกิจดานบรรจุภัณฑก็มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว 

เนื ่องจากเปนสิ ่งที ่หอหุ มตัวสินคาทำใหสินคามีความ

นาสนใจในการเลือกซื้อและสามารถปกปองสินคาไมให

ไดรับความเสียหาย และยังเปนธุรกิจท่ีสามารถเพ่ิมยอดขาย

ใหกับธุรกิจดานการขายสินคาได ในชีวิตประจำวัน เรา

ตองเจอกับแพคเกจจิ้งหรือบรรจุภัณฑมากมาย ตั้งแตการ

แกะหออาหาร จนถึงการซื้อสินคาตางๆ ที่มีทั้งบรรจุภัณฑ

สำหรับสินคาแตละชิ ้นจนถึงส ินคาหีบหอ จากวัสดุ

หลากหลายประเภท และยิ่งวิถีชีวิตเรงรีบ ตองการความ

สะดวกสบายมากขึ้นเทาไหร ก็ยิ่งทำใหตลาดบรรจุภัณฑ

ท่ัวโลกเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะบรรจุภัณฑสำหรับอาหาร

ฟาสตฟู ด และสำหรับ E-commerce เวลานี ้ผู ผลิตทุก

ขนาด ทั้งรายเดิมและรายใหม ตางเขามาแยงชิงความเปน

หนึ่งในตลาดนี้อยางตอเนื่อง หากมองภาพรวมธุรกิจบรรจุ

ภัณฑทุกประเภทในภูมิภาคอาเซียน จะเห็นวามีแนวโนม

เติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีมูลคารวมกวา 1,530,000 บาท

ในป 2561 ซึ่งคาดวาในชวง 6 ป (ป 2561-2567) จะมี

อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปอยูท่ี 6.1% หรือมีมูลคาตลาด

บรรจุภัณฑรวมอยูท่ี 2,181,000 ลานบาท    ในป 2567 

(วิชาญ จิตรภัก, 2561) ซึ่งบริษัทซันแพคเกจจิ้ง (2010) 

จำกัด เปนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจดานการผลิตบรรจุภัณฑ

ชนิดออนประเภทถุงพลาสติก ซองซิป และมวนฟลมบรรจุ

เครื่องอัตโนมัติดวยเทคโนโลยีการพิมพระบบกราเวียรท่ี

ท ันสม ัยม ีค ุณภาพส ูง  เพ ื ่อผล ิตงานค ุณภาพให กับ

ภาคอุตสาหกรรมตาง ซึ่งลูกคาสวนใหญเปนบริษัทที่มี

ชื่อเสียงในประเทศไทย อาทิเชน บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนด 

มารเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) , บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด , บริษัท 

วันไทย อุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด , บริษัท หาดทิพย 

จำกัด (มหาชน) เปนตน สงผลใหเกิดอุปสงคของบริษัท 

ซันแพคเกจจิ้ง (2010) จำกัด เพ่ิมขึ้น 

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธเม่ือเกิดอุปสงคของลูกคา 

 ทำใหกระบวนการผลิตตองสามารถรองรับความตองการ

ของลูกคาได และตองสงสินคาใหกับลูกคาไดอยางทันเวลา

และเพื่อไมใหเสียโอกาสในการขาย วัตถุดิบแตละชนิดที่จะ

นำมาเขาสูกระบวนการผลิตจึงเปนสวนหนึ่งที่มีความสำคัญ

และจำเป นท ี ่จะต องม ีการบร ิหารจ ัดการท ี ่ด ี เพ ื ่อให

กระบวนการผลิตดำเนินตอไปได ดังนั้นแผนกรับวัตถุดิบจงึมี

ความสำคัญมากในการบริหารจัดการวัตถุดิบใหเพียงพอตอ

การผลิต ผูจัดทำเห็นวาในแผนกรับวัตถุดิบยังมีปญหาที่เปน
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ผลเสีย ทำใหกระบวนการผลิตหยุดชะงักได จึงไดวิเคราะห

การทำงานเพ่ือท่ีจะหาปญหาโดยใชแนวคิดแผนภูมิกางปลา 

ภาพที่ 2 แผนภูมิกางปลาแสดงการวิเคราะหปญหา 

จากการวิเคราะหแผนภูมิกางปลาของแผนก

ตรวจรับวัตถุดิบโดยภาพรวม ปญหาที่เกิดขึ ้นไดพบวา

แผนกตรวจรับวัตถุด ิบมีปญหาดานประสิทธิภาพใน

กระบวนการทำงาน ของแผนกตรวจรับวัตถุดิบคือ การใช

เวลามากในการตรวจรับวัตถุดิบ เกิดจากการปฏิบัติงานของ

พนักงานระหวางการบันทึกขอมูลรับวัตถุด ิบเกิดความ

ผิดพลาดและซ้ำซอน ทำใหเกิดปญหาการบริหารจัดการในการ

สงมอบวัตถุดิบเพ่ือเขาสูกระบวนการผลิต  

 จากปญหาที่พบในการปฏิบัติงานขางตน  ผูวิจัยจึงมี

แนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในกระบวนการ

บันทึกขอมูลการรับวัตถุดิบ ภายในคลังเก็บวัตถุดิบ บริษัท 

ซันแพคเกจจิ้ง )2010  (จำกัด โดยการใช เครื่องมือแผนท่ี

สายธารคุณคา  ) VSM  :Value Stream Mapping  (ซึ ่งมี

รากฐานมาจากแนวคิดของ  LEAN โดยการใชเครื ่องมือ 

VSM จะนำมาใชเพื่อลดเวลาและกำจัดขั้นตอนการทำงาน

ที่ซ้ำซอนของกระบวนการรับวัตถุดิบ ซึ่งจะทำใหสามารถ

ลดเวลาในการตรวจร ับว ัตถ ุด ิบ และย ังสามารถลด

กระบวนการทำงานท่ีซ้ำซอนและไมจำเปนได 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื ่อพัฒนากระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ ดวย

เครื่องมือแผนผังสายธารคุณคา (VSM) กรณีศึกษาบริษัท 

ซันแพคเกจจิ้ง (2010) จำกัด 

2.2 เพ่ือลดเวลาในการตรวจรับวัตถุดิบ 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย

งานวิจ ัยน ี ้ เป นงานว ิจ ัยเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ (Action

Research) เพ่ือพัฒนากระบวนการตรวจรับวัตถุดิบโดยใช

เครื่องมือแผนผังสายธารคุณคา กรณีศึกษา บริษัท ซัน

แพคเกจจิ้ง (2010) จำกัด มีแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 

ภาพที่ 3  แบบแผนการวิจัยการพัฒนากระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ 

การพัฒนากระบวนการตรวจร ับว ัตถ ุด ิบโดยใช

เครื่องมือแผนผังสายธารคุณคา กรณีศึกษา บริษัท ซัน

แพคเกจจิ้ง (2010) จำกัด มีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4 ขั้นตอนการการดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 

Research) เพ่ือพัฒนากระบวนการตรวจรับวัตถุดิบโดยใช

เครื่องมือแผนผังสายธารคุณคา กรณีศึกษา บริษัท ซัน

แพคเกจจิ ้ง (2010) จำกัด โดยทำการศึกษาปญหาท่ี

เกิดขึ้นจากการตรวจรับวัตถุดิบจากคลังเก็บวัตถุดิบ 

 5.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 

ศึกษากระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ ณ คลังเก็บวัตถุดิบ 

บริษัท ซันแพคเกจจิ้ง )2010  (จำกัด โดยใชเครื่องมือ ดังนี้  

1) แผนภูมิกางปลา )Fish Bone diagram) ในการศึกษา

ปญหา และหาสาเหตุของปญหา 

2) ทฤษฎี ABC Analysis ในการจัดกลุมประชากร คือ ซัพ

พลายเออรที่มาจัดสงวัตถุดิบชนิดฟลม เพื่อหาซัพพลาย

เออรกลุม A ท่ีจะนำมาเปนกลุมตัวอยางในการทดลอง  

3) ทฤษฎี บารโคด )Barcode) นำบารโคดมาสรางรหัส

ของว ัตถ ุด ิบแต ละชนิด โดยใช โปรแกรม Microsoft 

Access เปนฐานขอมูล 

4) แนวคิดแผนผังสายธารคุณคา )VSM) นำมาวิเคราะห

กระบวนการทำงาน และเพื่อกำจัดกระบวนการทำงานท่ี

สูญเปลา 

 5.2 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ บริษัท

ผู ส งมอบวัตถุด ิบชนิดฟล มที ่ บร ิษ ัท ซันแพคเกจจิ้ง 

)2010  (จำกั ด โดยนำประชากรมาจัดกลุมดวยทฤษฎี ABC 

Analysis เพื่อหากลุมตัวอยางที่มียอดการสงวัตถุดิบมาก

ที่สุด )กลุม A  (เพื่อนำมาทดลอง จะทำการแยกบริษัทผูสง

มอบวัตถุดิบออกเปน 3 กลุม โดยมีการจำแนก บริษัทผูสง

มอบวัตถุดิบที่มียอดในการสงมากกวา 10 ใหอยูครั้งขึ้นไป

ในกลุม  A บริษัทผูสงมอบวัตถุดิบที่มียอดในการสง 5 ครั้ง

ขึ ้นไป แตไมเกิน  10 ใหอยู ในกลุ ม  B บริษัทผู ส งมอบ

วัตถุดิบที่มียอดการขนสง ต่ำกวา 5 ครั้ง ใหอยูในกลุม  C 

โดยจะแยกไดดังนี้ 

ตารางที่ 1 สรุปการจัดกลุมของ บริษัทผูสงมอบวัตถุดิบ 

บริษัทผูสงมอบวัตถุดิบกลุม A ไดแกบริษัท Siamnomura 

ซึ ่งจ ัดสงว ัตถุด ิบทั ้งหมด 8 ชนิด ไดแก CPP ,MCPP 

,NYLON ,OPP ,MATTOPP ,PET ,MPET ,ALU ค ือชนิด

ของวัตถุดิบ ท่ีมีการจัดสงเขามาเปนตน 

 5.3  เครื่องมือท่ีใชในการดำเนินโครงการ 

ตารางบันทึกเวลาในการตรวจรับวัตถุดิบกอน - หลัง การ

ทดลองของบริษัท Siamnomura ชวงระยะเวลา 16 – 18 

พฤศจิกายน 2563 

กลุม A จัดสง 

มาก 

กลุม B จัดสง 

ปานกลาง 

กลุม C จัดสง 

นอย 

Siamnomura Nagase , Meadolc , 

Master Foil 

S .B ., TPBI , New 

Pos , G .D .C ., Saica 

, Thai O .P .P 
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5.4 การวิเคราะหขอมูล 

ตารางบันทึกเวลาในการตรวจรับวัตถุดิบจากขอมูล

กลุมตัวอยางโดยเฉลี่ยเวลาของแตละขั้นตอนมาวิเคราะห 

VSM เพ่ือหาขั้นตอนท่ีสูญเปลาและกำจัดออก 

6. ผลการวิจัย

จากการวิเคราะหผลการพัฒนากระบวนการตรวจรับ

วัตถุดิบโดยใชเครื่องมือ VSM กรณีศึกษา บริษัท ซัน

แพคเกจจิ้ง  )2010 ( จำกัด เพ่ือศึกษาขั้นตอนการทำงาน

และวิเคราะหการแกไขและใชเครื่องมือแผนผังสายธาร

คุณคา (Value Stream Mapping) มีวัตถุประสงค  1(  

เพ่ือพัฒนากระบวนการตรวจรับวัตถุดิบโดยใชเคร่ืองมือ 

VSM  2(  เพ่ือลดเวลาในการตรวจรับวัตถุดิบ กรณีศึกษา 

บริษัท ซันแพคเกจจิ้ง )2010 ( จำกัด ลำดับขั้นตอนการ

ดำเนินการไวดังนี้ 

 6.1  การสรางแผนผังสายธารคุณคาแสดงการ    

วิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบจาก

วัตถุประสงคที ่ว าศึกษากระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ 

บริษัท ซันแพคเกจจิ้ง )2010 (ผูวิจัยจึงไดขอมูลขั้นตอน

การดำเนินงานและเวลาที ่ ใช ในแตละกิจกรรม ของ

กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบในบริษัทกรณีศึกษา ทำให

ทราบถึงระยะเวลาในการดำเนินงานของแตละกิจกรรม 

ทำใหสามารถจำแนกกิจกรรมตามหลักแนวคิดการ

วิเคราะหสายธารคุณคา )Value Stream Mapping) จึง

นำมาเขียนเปนแผนผังสายธารคุณคาของกระบวนการ

ตรวจรับวัตถุดิบ 

6.1.1  การจำแนกประเภทก ิจกรรมแต  ละ

กิจกรรมโดยวิเคราะหตามหลักการสายธารคุณคา ทำให

สามารถแบงประเภทกิจกรรมได 3 ประเภทดังนี้ 

6.1.1.1  กิจกรรมที่ไมมีคุณคาเพิ่ม (Non 

Value Added: NVA) คือ ความสูญเปลาและเปนกิจกรรม

ที่ไมจำเปนซึ่งควรจะกำจัด ตัวอยาง เชน เวลารอคอย โดยไม

เชื่อมตอเพื่อเขาสูกระบวนการตอไปในทันที การทำงาน

หรือกิจกรรมเดียวกันซ้ำๆ เปนตน 

6.1.1.2  กิจกรรมที่จำเปนแตไมมีคุณคา

เพ ิ ่ ม  (Necessary but Non Value Added: NNVA) คื อ 

ความส ูญเปล า แต อาจจำเป นต องยอมใหเก ิดข ึ ้นใน

กระบวนการทำงาน ตัวอยางเชน การบันทึกขอมูล ผูสงมอบ

วัตถุดิบ เพื่อบันทึกขอมูลที่จำเปน การจัดการทำงานเชนนี้ 

จำเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานครั้งใหญและตองมี

ขอมูลการสงวัตถุดิบของบริษัทผูสงมอบวัตถุดิบท่ีแนนอน 

6.1.1.3 กิจกรรมที่มีคุณคาเพิ ่ม (Value 

Added: VA) คือ กิจกรรมที ่ม ีค ุณคาในการดำเนินงานท่ี

เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการตั้งแตการเริ่มรับวัตถุดิบ

เขาคลังไปจนถึงการเช็คขอมูลบริษัทผูสงมอบวัตถุดิบ 

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหกระบวนการทำงานกอน

การปรับปรุง 

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหกระบวนการทำงานหลัง

การปรับปรุงตามแนวคิด VSM 

 จากตารางสรุปผลการวิเคราะหกระบวนการทำงานกอน และ 

หลังการปรับปรุง การทำงานดวย ตามแนวคิด VSM ท่ีนำมาใช

วิเคราะหและแกปญหาโดยการวิเคราะหปญหากระบวนการ

ทำงานและปรับปรุงในสวนท่ีเปนความสูญเปลาใหหายไป ในท่ีนี้

ผูวิจัยไดนำเทคโนโลยีสารสนเทศและทำโปรแกรม 

 การตรวจรับวัตถุดิบมาพัฒนากระบวนการรับวัตถุดิบใหมี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับวัตถุประสงคที ่วาเพื ่อลดเวลาท่ี

กำหนดในการตรวจรับวัตถุดิบ คือ 

      กระบวนการทดลอง 

รายละเอียด 

ขั้นตอน

การทำงาน 

ระยะเวลา

การ

ทำงาน 

กระบวนการทำงานกอนปรับปรุงโดย 

ทฤษฎี VSM  
6 ขั้นตอน 162 นาที  

กระบวนการทำงานหลังปรับปรุงโดย 

ทฤษฎี VSM 
5 ขั้นตอน  101 นาที  

ลำดับ ชื่อข้ันตอน

กระบวนการ 

ระยะเวลา การวิเคราะห

คุณคา

กิจกรรม 

1 จัดซ้ือแจงรายละเอียด 21  นาท ี NVA 

2 ตรวจสอบเอกสาร 5 นาท ี NVA 

3 บันทึกรายละเอียด 13 นาท ี NVA 

4 ตรวจสอบคุณภาพ 54 นาท ี VA 

5 จัดเก็บ 33 นาท ี VA 

6 คียขอมูล 45 นาท ี NNVA 
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ขั้นตอนการทำงานหลังปรับปรุงตามแนวคิด VSM 

1. ฝายจัดซื้อประสานงานกับฝายตรวจรับวัตถุดิบ

เกี่ยวกับรายละเอียดวัตถุดิบนำเขา 

2. ตรวจสอบเอกสารในการจัดสงวัตถุดิบ

3. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

4. สแกนบารโคดในการรับเขาวัตถุดิบ ขอมูลจะ

จัดเก็บเขาทะเบียนรับวัตถุดิบ 

5. จัดเก็บวัตถุดิบตามพ้ืนท่ี

 จากขั ้นตอนกระบวนการทำงานหลังปรับปรุงตาม

แ น ว ค ิ ด  (Value Stream Mapping) ข ั ้ น ต อ น ข อ ง

กระบวนการรับวัตถุด ิบมีการเปลี ่ยนแปลงโดยเหลือ

ทั ้งหมด 5 ขั ้นตอนและทำการวิเคราะหตามแนวคิด 

(Value Stream Mapping) เพ ื ่อแยกประเภทดังตารา

ตอไปนี้ 

ตารางที่ 4 การวิเคราะหคุณคาของกิจกรรมในขั้นตอน

การตรวจรับวัตถุดิบหลังปรับปรุงตาม

แนวคิด (Value Stream Mapping) 

 จากตารางท่ี 4 แสดงถึงประสิทธิภาพในดานตาง ๆ ท่ีถูก

เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นและคุณคาสถานะในกิจกรรม

ทั ้งหมดจากกระบวนการทำงานในขั ้นตอนใหมหลัง

ปรับปรุงและจำแนก ไดตามเปาหมาย 

 ตารางที่ 5 สรุปผลการใชเวลาในกระบวนการรับสินคา

กอน และหลังใชทฤษฎี VSM 

 จากตารางที่ 5 จะสรุปไดวาในขั้นตอนกระบวนการ

ทำงานปจจุบันใชเวลาในการทำงานทั้งหมด 101 นาที 

โดยเปาหมายเชิงคุณภาพที่ผูวิจัยกลาวไวคือสามารถลด

เวลาในการตรวจรับวัตถุดิบลงได ซึ่งสามารถลดเวลาใน

การตรวจรับวัตถุดิบลงได 61 นาที คิดเปน 40 เปอรเซ็นต 

และสามารถลดขั้นตอนการทำงานลงได 1 ขั้นตอน จาก

กอนการทดลอง มีขั้นตอนการทำงานท้ังหมด 6 ขั้นตอน  

หลังการทดลองเหลือขั ้นตอนการทำงาน 5 ขั้นตอน ซ่ึง

กระบวนการทำงานถูกปรับปรุงโดย ทฤษฎี VSM โดยลด

ความสูญเปลาการรอคอยของขั้นตอนการทำงานโดยใช

โปรแกรมรับวัตถุดิบเขามาปรับปรุงกระบวนการทำงานใน

ปจจุบันใหเวลาการรอคอยนั ้นถูกตัดออกไปและทำให

ลำดับ ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลา คุณคา

กิจกรรม 

1 ฝายจัดซื้อแจงวัตถุดิบ

นำเขา 

12 นาที 
NVA 

2 ตรวจสอบเอกสาร 5 นาที NVA 

3 ตรวจสอบคุณภาพ

วัตถุดิบ 

46 นาที 
VA 

4 สแกนบารโคดในการ

รับเขาวัตถุดิบ 

61  นาที 
VA 

5 จัดเก็บวัตถุดิบตามพ้ืนที ่ 22 นาที VA 

ลำดับ ข้ันตอน กิจกรรม 

1 ฝายจัดซ้ือแจงวัตถุดิบนำเขา 
1.1 ทราบรายละเอียดการ

เรียกเขาวัตถุดิบ 

2 ตรวจสอบเอกสาร 
2.1ตรวจสอบรายละเอียด

การจัดสงวัตถุดิบ 

3 ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 3.1 เช็คคุณภาพวัตถุดบิ 

4 
สแกนบารโคดในการรับเขา

วัตถุดิบ 

4.1 เชาโปรแกรมการตรวจ

รับวัตถุดิบ 

4.2 บันทึกขอมูลจำนวน

รับเขา 

5 จัดเก็บวัตถุดิบตามพื้นที่ 
5.1 จัดเก็บวัตถุดิบตาม

พื้นที่ที่จัดวางไว 
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ขอมูลที ่ไดเปน real time และสงเขามาในฐานขอมูล

ทะเบียนรับวัตถุดิบทันที 

ภาพแผนภูมิที่ 1 การเปรียบเทียบเวลารับวัตถุดิบกอน

และหลังการปรับปรุง 

 จากภาพแผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบเวลากอน

และหลังการปรับปรุง ซึ่งเวลากอนการปรับปรุงรวมทุก

กิจกรรมในการตรวจรับวัตถุดิบไดแก 162 นาที และหลัง

การปรับปรุงเวลารวมทุกกิจกรรมลดลง  61 นาที เหลือ

เพียง  101 นาที ซึ่งจากแผนภูมิ สามารถลดเวลาลงไปได

40 ในกระบวนการเปอรเซ็นตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

ตรวจรับวัตถุดิบได 

7. สรุปผลการวิจัย

การพัฒนากระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ โดยใช

เครื่องมือแผนผังสายธารคุณคา บริษัทซันเพจเกจจิ้ง 

2010 จำกัด สรุปได 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ บริษัทซันเพจเกจจิ้ง

2010  จำกัด ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 1). ฝายจัดซ้ือ

แจงวัตถุดิบนำเขา 2).ตรวจสอบเอกสาร 3).ตรวจสอบ

คุณภาพวัตถุดิบ 4).สแกนบารโคดในการรับเขาวัตถุดิบ 5).

จัดเก็บวัตถุดิบตามพ้ืนท่ี 

2. จากการพัฒนากระบวนพัฒนากระบวนการตรวจ

รับวัตถุดิบ โดยใชเครื่องมือแผนผังสายธารคุณคา 

กรณีศึกษา บริษัทซันเพจเกจจิ้ง 2010 จำกัด ทำให

สามารถลดเวลาได 40 % 

8. อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาครั้งนี้ไดประยุกตใชเครื่องมือแผนผังสาย

ธารคุณคา )VSM)  ในการพัฒนากระบวนการทำงานของ

แผนกตรวจรับวัตถุดิบ บริษัทซันแพคเกจจิ ้ง )2010 (

จำกัด มีประเด็นท่ีสามารถนำมาอภิปรายไดดังนี้ 

 8 .1  การลดเวลาในการทำงาน พบวา การศึกษา

ทฤษฎี Value Stream Mapping หรือแผนผังสายธาร

คุณคา สามารถลดเวลาของกระบวนการทำงานกอนการ

ปร ับปร ุงจาก 162 นาที เหล ือ  101 นาที ค ิดเปน

เปอรเซ็นตเทากับ  37.65 เปอรเซ็นต ซึ ่งเปนไปตาม

วัตถุประสงค สอดคลองกับ (รมิตา มุสิกพงศ, 2558) ได

ศึกษาการการประยุกตใชแผนภูมิสายธารแหงคุณคาใน

การปรับปรุงกระบวนการผลิตของธุรกิจพลาสติกฟลม ได

เสนอแนวทางในการลดความสูญเปลาโดยประยุกตใช

เครื่องมือวิเคราะหแผนภูมิสายธารแหงคุณคา และไดนำ

ระบบสารสนเทศเขามาใชในการบริหารสินคาคงคลัง ใน

การปรับปรุงพบวาสามารถลดเวลาในการทำงานลงได 

 8.2 การลดขั้นตอนในการทำงาน พบวา การศึกษา

ทฤษฎี Value Stream Mapping หรือแผนผังสายธาร

คุณคา สามารถลดกระบวนการทำงานจาก 6 ขั้นตอนโดย

หลังปรับปรุงเหลือเพียง  5 ขั ้นตอนและลดเวลาของ

กระบวนการรับวัตถุดิบไดมากถึง  40 เปอรเซ็นตตาม

วัตถุประสงค สอดคลองกับ (พัฒนพงศ นอยนวล และ 

ธนัญญา วสุศร, 2555) ไดศึกษาการประยุกตใชแผนผัง

สายธารคุณคา เพ่ือวิเคราะหและขจัดความสูญเปลาระบบ

การขนสงภายในคลังสินคา จากการศึกษาพบการปรับปรุง

กระบวนการทำงานตามหลักการแผนผังสายธารคุณคานั้น

สามารถลดความสูญเปลาของเวลาในกิจกรรมได และ

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

9. ขอเสนอแนะ

9.1 ขอเสนอแนะการนำไปใช 

การศึกษาการพัฒนากระบวนการตรวจรับวัตถุดิบโดยใช

เครื ่องมือแผนผังสายธารคุณคา บริษัทซันแพคเกจจิ้ง 

)2010 ( จำกัดไปใชมีขอควรคำนึงถึงดังนี้ 
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9.1.1  การปฏิบัติงานของกระบวนการทำงาน

ปจจุบันและกระบวนการที ่จะปรับปรุงจึงสามารถนำ

โปรแกรมรับวัตถุดิบไปเพ่ิมประสิทธิภาพไดมากขึ้น 

9.1.2 ตองมีความรูความเขาใจของกระบวนการ

ทำงานในสวนการทำงานของแผนกตรวจรับวัตถุดิบและ

การทำของโปรแกรมรับวัตถุดิบเบื้องตนเพื่อสามารถนำ

โปรแกรมรับวัตถุดิบไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

9.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

9. 2.1 การศึกษาในครั้งตอไปควรนำโปรแกรม

ตรวจรับวัตถุดิบไปใชกับทุกบริษัทผูสงมอบวัตถุดิบที่มา

จัดสงวัตถุดิบ ทั้งหมด 10 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในบริษัท 

การตรวจรับวัตถุดิบ และการจัดการฐานขอมูลวัตถุดิบคง

คลังท่ีแมนยำมากขึ้น 

 9 .2.2  การศึกษาในครั้งตอไป บริษัท ซันแพคเกจ

จิ้ง )2010 (จำกัด ควรนำโปรแกรมรับวัตถุดิบไปใชในสวน

งานของแผนกตรวจรับวัตถุดิบ  เพื่อพัฒนากระบวนการ

ทำงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
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เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผ5านระบบ Internet of Things (IOT)  

Soil Monitoring Tool Via the Internet of Things (IoT) System 

 นิพาพรรณ  มลศิริ1* ณธษา  สุจิตโต2   

  Nipaphan Monsiri1* Natasa Sujitto2  
*1 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 *1 2 Department of Digital Business Technology, Kanchanaburi Vocational College, Institute of Vocational

Education: Central Region 4 

บทคัดย'อ 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคeเพื่อ 1) สรkางและ

หาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ 

Internet of Things (IOT)  2) เพื่อประเมินความพึงพอใจ

ของผูkใชkเครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ Internet 

of Things (IOT)  กลุ oมต ัวอยoางในการวิจ ัย เกษตรกร

จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 50 คน เลือกกลุoมตัวอยoางแบบ

เจาะจง เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช k ในการว ิจ ัย ประกอบด kวย 

ผูkเชี ่ยวชาญที่เกี ่ยวขkองกับเครื่องมือตรวจสอบสภาพดิน

ผ o านระบบ Internet of Things (IOT) จำนวน 7 คน 

เครื่องมือที่ใชkในการวิจัย ไดkแกo เครื่องตรวจสอบสภาพดิน

ผoานระบบ Internet of Things(IOT) แบบประเมินความ

พึงพอใจที่มีตoอเครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ 

Internet of Things (IOT) วิเคราะหeขkอมูลโดยหาคoาเฉลี่ย 

�̅� ส oวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ผลการว ิจ ัย พบวoา 

เครื ่องมือตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ Internet of 

Things (IOT)  มีคุณลักษณะในการทำงานตรงตามที่ผูkวิจัย

กำหนด และการหาประสิทธิภาพของเครื ่องตรวจสอบ

สภาพดินผoานระบบ Internet of Things(IOT) คoาความ

เป ~นกรด-ด oางของดิน (pH) ค oาธาต ุอาหารในดิน คoา

ความชื้นของดิน และ คoาระดับความเค็มของดิน โดยแสดง

คoาผoาน แอพพลิเคชัน Blynk เมื่อนำเครื่องมือตรวจสอบ

สภาพดินผoานระบบ Internet of Things(IOT) กับกลุoม

ตัวอยoางพบวoา มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับการ 

ตรวจสอบแบบเดิมและพบวoา ความพึงพอใจโดยรวมอยูoใน

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

คำสำคัญ : สภาพดิน,  Internet of Thing (IOT), ความ

เป~นกรดดoาง 

*นิพาพรรณ  มลศิริ

Email : nipaphan@kanvc.ac.th 

Abstract 

 The purpose of this research study was to 1) To 

create and find the efficiency of soil monitoring 

equipment via Internet of Things (IOT) 2) To assess 

the satisfaction of users of soil monitoring 

equipment via Internet of Things (IOT) system. 50 

farmers in Kanchanaburi Province. Soil condition 

monitoring tool via Internet of Things (IOT) system 

analyzed the data by finding the mean ×̅ find the 

standard deviation (S.D.) 

 Research results to determine the efficiency 

of soil monitoring equipment through Internet of 

Things (IOT) system, soil pH (pH), soil nutrient 

value. Soil moisture and soil salinity by showing 

the value through the Blynk application. 
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Satisfaction was at the highest level of 

satisfaction. 

Keywords: soil condition, Internet of Thing(IOT) 

 

1. บทนำ 

 ป�จจุบันการเกษตรในหลายพื้นที่ประสบป�ญหาเกี่ยวกับ

ดินที่ใชkในการเพาะปลูก เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณe

ลดลง ขาดการบำรุงและปรับปรุงบำรุงดิน (กุลวดี รังษีวัฒนา

นนทe.2000) ทำใหkดินมีความอุดมสมบูรณeลดลง ผลที่ไดkไมo

เป~นไปตามที่มุoงหวังไวk อีกทั้งเกิดความเสื่อมโทรมของดิน 

สoงผลใหkคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพไมo

เหมาะสมตoอการเจริญเติบโตของพืช ทำใหkผลผลิตที่ไดkไมo

เป~นไปตามที่มุoงหวังไดk ดังนั้นเกษตรกรจึงตkองทำการ

ตรวจสอบสภาพดินและปรับแกkสภาพดินใหkเหมาะสมกับพืช

ที่จะปลูก ซึ่งมีหลายรูปแบบ เชoนการใชkภูมิป�ญญาทkองถิ่นใน

การปรับสภาพดิน ดkวยการทดสอบความเป~นกรด – ดoางของ

ดินดkวยภูมิป�ญญาชาวบkาน (สกุรรณe สังขeวรรณะ.2599) 

โดยทั่วไปเกษตรกรมักพบป�ญหาดินเปรี้ยวในนาเนื่องจากการ

ใชkปุ�ยเคมีเป~นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดิน หาก

เกษตรกรมีความรูkความเขkาใจเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบความ

เป~นกรด – ดoางของดินจะนำไปสูoการจัดการที่เหมาะสมตoอไป 

น้ำดอกอัญชันอยูoในสภาพปกติจะมีสีฟ�า แตoเมื่อน้ำมีความ

เป~นกรดเชoนน้ำมะนาวหยดลงไปจะทำใหkน้ำดอกอัญชันที่เดิม

เป~นสีน้ำเงินเปลี่ยนเป~นสีมoวงอมแดงดkวยคุณสมบัตินี้

เกษตรกรสามารถใชkเพื่อกำหนดความเป~นกรดดoางของดิน

และน้ำในแปลงนาเบื้องตkนไดkดkวยการรวบรวมตัวอยoางดิน

จำนวนหนึ่งกำมือใสoแกkวแลkวเทน้ำเหนือดินประมาณ 1 ซม. 

คนใหkละลายแลkวทิ้งไวkใหkตกตะกอน จากนั้นใหkเตรียมน้ำดอก

อัญชันโดยใชkดอกไมk 10 สoวนเติมน้ำรkอนประมาณ 300 

มิลลิลิตรจนทoวมจากนั้นปลoอยใหkเย็นกoอนนำไปใชkหลัง

จากนั้นนำมาทดสอบความเป~นกรด – ดoางของตัวอยoางดินที่

ละลาย โดยนำน้ำจากตัวอยoางดิน 1 แกkวใสoลงในน้ำดอก

อัญชัน 1 แกkวแลkวสังเกตการเปลี่ยนสีคือ 1-2 ชkอนสีจะ

เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป~นสีแดงอมมoวง แสดงวoาดินมีความเป~น

กรดมาก 3-4 ชkอนเปลี่ยนเป~นสีน้ำเงินจางแสดงวoาดินมีความ

เป~นกรดอoอน ๆ ตั้งแตo 4 ชkอนขึ้นไปไมoมีการเปลี่ยนแปลง

แสดงวoาดินเป~นกลาง และการทดสอบเกลือในดินตามหลัก

ภูมิป�ญญาทkองถิ่น (ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร.2553) โดยการนำ

น้ำที่ไดkจากดินที่กรองแลkว มาตkมจนน้ำระเหยออกไป จน

เหลือแตoคราบเกลือที่ตกผลึกอยูoตามขอบภาชนะ แลkวดู

ปริมาณของเกลือวoามากนkอยเพียงใด หรืออาจใชkวิธีสังเกตที่

พืชวoามีอาการหรือการเปลี่ยนแปลงอยoางไร เป~นตkน และการ

ใชkเครื่องมือเฉพาะทางในการตรวจสอบคุณสมบัติของดิน 

เชoน การใชkเครื่อง pH Meter เพื่อวัดคoาความเป~น กรด – 

ดoางในดินใชkเครื่อง Soil Moisture Meter เพื่อวัดคoา

ความชื้นในดิน และใชkเครื่อง EC Meter (Conductivity 

Meter) เพื่อประเมินแรoธาตุ หรือสารอาหารในดิน รวมไป

จนถึงการใชkในการตรวจสอบคoาความเค็มในดิน ซึ่งหาก

ชาวบkานตkองการหาคุณสมบัติของดินทั้ง 4 รายการนี้ จำเป~น

ที่จะตkองใชkเครื่องมือในการทดสอบมากถึง 4 ชุด 

 

2. วัตถุประสงคAการวิจัย 

 2.1 เพื่อสรkางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ

ตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ Internet of Things(IOT) 

 2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูkใชkเครื่องมือ

ตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ Internet of Things(IOT) 

  

3. สมมติฐานของการวิจัย (ถKามี) 

 เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ Internet of 

Things(IOT)  สามารถตรวจคุณภาพของดิน เพื ่อวัดคoา

ความเป~น กรด – ดoาง  วัดคoาความชื้นในดิน ประเมินแรoธาตุ 

หรือสารอาหารในดิน รวมไปจนถึงการใชkในการตรวจสอบคoา

ความเค็มโดยแสดงคoาผoาน แอพพลิเคชัน Blynk เมื่อนำ

เครื ่องมือตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ Internet of 

Things(IOT) 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถKามี) 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย 

 ในการทำวิจัยในครั้งนี้เป~นการทำวิจัยเชิงทดลองโดยมี

รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานดังตoอไปนี้ 

 5.1 ประชากรที่ใชkในการวิจัยในครั้งนี้ คือ เกษตรกร

จังหวัดกาญจนบุรี  โดย กลุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจงได้แก่เกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 

50  คน 

 5.2 เครื่องมือที่ใชkในการวิจัย มีดังนี้ 

  5.2.1 เครื ่องมือตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ 

Internet of Things(IOT) 

  5.2.2 แบบประเมินความพึ่งพอใจ 

 5.3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย มีดังนี้ 

  5.3.1 ขั้นตอนการสรkางและหาประสิทธิภาพของ

เครื ่องมือตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ Internet of 

Things(IOT 

   5.3.1.1 ข ั ้ นตอนการสร k าง เคร ื ่ องมือ

ตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ Internet of Things(IOT) 

   5.3.1.2 ข ั ้นตอนการหาประส ิทธ ิภาพ

เครื ่องมือตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ Internet of 

Things)IOT) 

  5.3.2 ดำเนินการออแบบและสรkางเครื ่องมือ

ตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ Internet of Things(IOT) 

   5.3.2.1 เคสด kานบนและเคสด kานล oาง 

สำหรับใสoวงจร Sensor ทกุตวั รวมทัง้แหลoงจoายไฟ เก็บไว

ภายใน โดยตัวเคสมี ขนาด 69x105x 39 มิลลิเมตร  

ภาพที่ 2 เคสดKานบนและเคสดKานล'างของเครื่องมือ 

 

5.3.2.2 การตoอวงจรของ Sensor 

ภาพที่ 3 GPIO esp8266 

 5.3.2.3 วงจรของ Sensor ตรวจสอบ

สภาพดิน 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพวงจร Sensor ตรวจสอบสภาพดิน 

 

 5.3.2.4 การติดตั้งแอพพลิเคชัน Blynk 

ลงสมารeทโฟน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การ Create new account 

 

การใช*

เทคโนโลยี 

Internet of 

Things(IOT) 

สภาพดิน 

- วัดคIาความเปLนกรด-

ดIางของดิน  

-วัดคIาความช้ืนของดิน  

-วัดคIาธาตุอาหารในดิน  

-วัดคIาความเค็มของดิน  

เคร่ืองมือตรวจสอบสภาพดิน

ผIานระบบ Internet of Things(IOT) 
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 5.3.2.5 เปลี่ยนชื่อ project ตามตkองการ 

จากนั้นทำการกด E-mail เพื่อใหkสoง AUTH TOKEN ทาง 

E-mail 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 การส'ง AUTH TOKEN ทาง E-mail 

 

 5.3.2.6 เลือกใชk Widget ตามตkองการ 

ซึ่งจะตkองใชkแบบ Gauge 

 

 
 

ภาพที่ 7 เมนู Widget 

 

 5.3.2.7 ตั้งคoา Input ของแตoละเมนู 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ตั้งค'า Input ของแต'ละเมนู 

 

 5.4 ขั้นตอนการสรkางและหาคุณภาพของเครื่องมือ

วิจัยตามหลักวิชาการ 

 ขั้นตอนที่ 1 เริ่มตkนการคิดสรkางเครื่องมือตรวจสอบ

สภาพดินผoานระบบ Internet of Things 

 ขั้นตอนที่ 2 ตoอวงจรการทำงานของ Sensor ทั้งหมด

ที่อoานคoา และการออกแบบโครงสรkางเครื่องมือ 

 ขั้นตอนที่ 3 เป�ดโปรแกรม Arduino IDE  

 ขั้นตอนที่ 4 ลง Library esp8266  

 ขั้ น ต อ น ที่  5 ล ง  Library MCP3008, Library EC 

Sensor  

 ขั้นตอนที่ 6 เขียนโคkดเพื่ออoานคoาจาก Sensor 

 ขั้นตอนที่ 7 เขียนโคkดเพื่อสoงคoา Sensor ไปยังแอป

พลิเคชัน 

 ขั้นตอนที่ 8 ทำการสรkางแอพพลิเคชัน Blynk เพื่อใหk

คoาแสดงบนแอพพลิเคชัน 

 ขั้นตอนที่ 9 ทดสอบการทำงาน โดยทำการทดสอบ

โดยการนำเครื่องมือตรวจสอบสภาพดินเสียบเขkาไปในดิน

ทดลองอoานคoาเทียบกันในจำนวน 5 ครั้ง 

 5.5 การเก็บและรวมรวมขkอมูล 

ผูkวิจัยไดkเก็บและรวบรวมขkอมูลจากการออแบบและสรkาง

เครื ่องมือตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ Internet of 

Things(IOT) 

  5.5.1 เครื ่องมือตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ 

Internet of Things)IOT) 

  5.5.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของ เครื่องมือ

ตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ Internet of Things)IOT) 

  5.5.3 พื้นที่ทำเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี โดย

จำนวนเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 50 คน  

  5.5.4 รวบรวมแบบประเมินจากลุ oมตัวอยoาง

นำมาคำนวณหาคoาเฉลี่ย และ สoวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

6. ผลการวิจัย 

 6.1 การหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบสภาพดิน

ผoานระบบ Internet of Things)IOT)  โดยผลการ

ประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือตรวจสอบสภาพดิน

ผoานระบบ Internet of Things(IOT) โดยผูkเชี่ยวชาญ

สรุปว่า เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet 

of Things(IOT) ใช้ได้  
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือ

ตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things(IOT) 

โดยผู้เชี่ยวชาญ 

จากตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบการหาประสิทธิภาพ

เครื ่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of 

Things )IOT) ท ั ้ ง  ค ่า  4  โดยในการตรวจว ัดค ่ าของ

เครื่องมือใช้วิธีการทดลองจากการวัดค่าในแต่ละครั้ง จะ

ห่างกัน ทุก ๆ  ชั ่วโมง เป็นจํานวน  15 ครั ้ง จากนั้น

บันทึกผลลงในตาราง พบว่า การวัดค่าความเป็นกรดด่าง-

ของดิน (pH) มีค่าเฉลี่ย 7.7900 การวัดค่าธาตุอาหารใน

ดิน )NPK) มีค่าเฉลี่ย 39.5000 การวัดค่าความชื้นของดิน 

มีค่าเฉลี่ย 93.5000 และการวัดค่าระดับความเค็มของดิน

มีค่าเฉลี่ย 12.7710 

 6.2 ผลการศ ึกษาความพึงพอใจของผ ู k ใช kท ี ่ม ีตoอ

เครื ่องมือตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ Internet of 

Things(IOT)  จากเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 

50 คน มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องมือ

ตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things(IOT)  

ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน  และระดับความพึงพอใจ 

 

 

จากตารางที่ 2 จำนวนบุคคลทั่วไป และผูkที่สนใจมีความ

พึงพอใจในการใชkเครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ 

Internet of Things พบวoาความเหมาะสมของเมนูการใชk

งาน โดยมีคoาเฉลี่ย 5.00 อยูoในระดับความพึงพอใจมาก

ที ่ส ุด ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ โดยมี

คoาเฉลี ่ย 5.00 อยู oในระดับความพึงพอใจมากที ่ส ุด มี

ชoองทางในการติดตoอ/สอบถามป�ญหาอยoางพอพียง โดยมี

คoาเฉลี่ย 5.00 อยูoในระดับความพึงพอใจมากที่สุด การจัด

วางรูปแบบงoายตoอการอoานและการใชkงาน โดยมีคoาเฉลี่ย 

4.70 อยูoในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ความสวยงาม 

ความทันสมัยและนoาสนใจของหนkาตoางโปรแกรม โดยมี

คoาเฉลี่ย 4.66 อยูoในระดับความพึงพอใจมากที่สุด   

 

7. สรุปผลการวิจัย 

 7.1 สรุปผลการทดสอบการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ

ตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ Internet of Things(IOT) 

ทั้ง 4 คoา โดยในการตรวจวัดคoาของเครื่องมือใชkวิธีการ

ทดลองจากการวัดคoาในแตoละครั้ง จะหoางกัน ทุก ๆ 1 

ชั่วโมง เป~นจำนวน 5 ครั้ง จากนั้นบันทึกผลลงในตาราง 

พบวoา การวัดคoาความเป~นกรด-ดoางของดิน (pH) มี

คoาเฉลี่ย 7.7900 การวัดคoาธาตุอาหารในดิน (NPK) มี

คoาเฉลี่ย 39.5000 การวดัคoาความชื้นของดิน มีคoาเฉลี่ย 

93.5000 และการวัดคoาระดับความเค็มของดินมีคoาเฉลี่ย 

12.7710 

 7.2 จำนวนบุคคลทั่วไป และผูkที่สนใจมีความพึงพอใจ

ในการใชkเครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ 

Internet of Things พบวoาความเหมาะสมของเมนูการใชk

งาน โดยมีคoาเฉลี่ย 5.00 อยูoในระดับความพึงพอใจมาก

ที่สุด ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ โดยมี

คoาเฉลี่ย 5.00 อยูoในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี

ชoองทางในการติดตoอ/สอบถามป�ญหาอยoางพอพียง โดยมี

คoาเฉลี่ย 5.00 อยูoในระดับความพึงพอใจมากที่สุด การจัด

วางรูปแบบงoายตoอการอoานและการใชkงาน โดยมีคoาเฉลี่ย 

4.70 อยูoในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ความสวยงาม 

ความทันสมัยและนoาสนใจของหนkาตoางโปรแกรม โดยมี

คoาเฉลี่ย 4.66 อยูoในระดับความพึงพอใจมากที่สุด   
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8. อภิปรายผลการวิจัย 

 เมื่อไดkทำการทดลองเครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผoาน

ระบบ Internet of Things พบวoาสามารถนำไปใชkงานไดk

โดยมีสoวนตoาง ๆ ดังนี้ 

 8.1 ผลที ่ได kร ับจากการทำโครงการคือ เครื ่องมือ

ตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ Internet          of Things 

แสดงผลขkอมูลการวัดบนแอปพลิเคชันพรkอมทั้งขkอแนะนำ

ในการแกkไขป�ญหาเบื้องตkน 

 8.2 ผลการทดลองอoานคoาจาก Sensor  คoา Sensor 

ในการวัดแตoละครั้งมีคoาไมoแตกตoางกันมากจากการทดลอง

วัดจากจำนวน 5 ครั้งโดยแตoละครั้งหoางกัน 1 ชั่วโมง  

 8.3 การสoงคoา Sensor ขึ ้นแอปพลิเคชัน สามารถ

แสดงขkอมูลความเป~นกรด-ดoาง ธาตุอาหาร ความชื้นและ

ความเค็มไดk 

 8.4 ผูkใชkงานเครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผoานระบบ 

Internet of Things มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

 

9. ขKอเสนอแนะ  

 9.1 หากตkองการที่จะนำเครื่องมือตรวจสอบสภาพดิน

ผoานระบบ Internet of Things(IOT) ไปพัฒนาตoอ

สามารถปรับโครงสรkางของอุปกรณeใหkมีขนาดที่เล็กลงไดk

เพื่อความสะดวกตoอการใชkงาน 

 9.2 สoวนแอพพลิเคชันในดkานของการแนะนำวิธีการ

แกkป�ญหาสามารถนำไปพัฒนาในเรื่องของปริมาณของ

ขkอมูลของวิธีการแกkป�ญหาใหkมีปริมาณมากขึ้นและ

ละเอียดมากขึ้น 
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บทคัดย'อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค/เพื่อ1) พัฒนาระบบการ

ขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/ กรณีศึกษา รfาน

เพชร ดอทคอม  2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบการขาย

สินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/ กรณีศึกษา รfานเพชร 

ดอทคอม 3) ศึกษาความพึงพอใจตoอการใชfงานระบบการ

ขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/ กรณีศึกษา รfาน

เพชร ดอทคอมเครื่องมือที่ใชfในการวิจัย ไดfแกo 1) การ

พัฒนาระบบการขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/

กรณ ีศ ึ กษาร f าน เพชรดอทคอมพ ัฒนาระบบโดย 

Linemyshop เขfาที่ https://linemyshop.com 2) แบบ

ประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการขายสินคfา

ไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/ กรณีศึกษารfานเพชรดอทคอม 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ oมตัวอยoางใชf ไดfแกo 

ผูfเชี่ยวชาญดfานคอมพิวเตอร/ จำนวน 5 คนและผูfใชfระบบ 

จำนวน 30 คน ท ี ่ ไดfมาโดยว ิธ ีการเล ือกแบบเจาะจง 

ผลการวิจัย พบวoา 1) ระบบการขายสินคfาไอทีและหมึก

พิมพ/ออนไลน/ กรณีศ ึกษา ร fานเพชร ดอทคอม แบoง

ออกเปzน 2 ระดับ คือ ผู fด ูแลระบบและผู fใชfระบบ 2) 

คุณภาพระบบการขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/ 

กรณีศึกษา รfานเพชร ดอทคอม โดยรวมอยูoในระดับมาก 

โดยมีความคิดเห็นตoอดfาน Functional  Requirement   

 

 

 

Test  มากที่สุด รองลงมา คือ ดfาน Usability Test และ

มีความคิดเห็นตoอดfาน Security Test นfอยที่สุด 3) ผล

การประเมินความพึงพอใจของผู fใชfงานระบบการขาย

สินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/  กรณีศึกษา รfานเพชร 

ดอทคอม พบวoา ผู fใชfงานระบบการขายสินคfาไอทีและ

หมึกพิมพ/ออนไลน/ กรณีศึกษา รfานเพชร  ดอทคอม มี

ความพึงพอใจโดยรวมอยู oในระดับมาก โดยมีความพึง

พอใจในเรื่องการแสดงผลลัพธ/ออกทางหนfาจอมากที่สุด  

มีระดับความคิดเห็นมาก รองลงมา คือ ความคมชัดของ

ภาพ มีระดับความคิดเห็นมากและมีความพึงพอใจในเรื่อง

การประมวลผลมีความรวดเร็ว  นfอยที่สุด  มีระดับความ

คิดเห็นมาก กระบวนการวิจัยสามารถนำไปใชfกับธุรกิจที่

เกี่ยวขfองไดf 

 

คำสำคัญ : การพัฒนาระบบขาย,สินคfาไอที 

เพ็ญศรี  ติฐิโต  (Corresponding Author) 

E-mail : Krupen.pt17@gmail.com 

Abstract 

 The  objectives  of  this  research  were  1)  

Develop  IT  product  sales  and  printing  ink  

system  online,  case  study  of  Petch  Dotcom.   

2)  Evaluate the efficiency of  product  sales  
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system.  3)  Study  of  satisfaction  with  the  use 

of  IT  product  sales  system  and  online  printing 

ink.  Case  study  of  Petch  Dotcom.  The results  

showed  that  1)  sales  system.  IT products  and 

inks  online.  Case  studies  Phet  Dotcom  shops 

are  divided  into  2)  levels:  administrators  and  

system  users.  2)  The  efficiency  of  IT  product  

sales  system  and  inks  online.  To  a  large  

extent  The  opinions  on  Functional 

Requirement Test  were  the  most,  followed  by  

Usability  Test  and  had  the  least  opinions  on  

Security  Test.  A  study  of  Petch Dotcom  found  

that  the  users  of  the  IT  product  sales  system  

and  online  printing  ink  case  study  of  Petch  

Dotcom  were  overall  very  satisfied  with  the  

overall  level.  With  satisfaction  in  the  display  

Most  of  the  results  were  screened.  There  is  

a  high  level  of  opinion,  followed  by  image  

clarity,  has  a  high  level  of  opinion.  And  the  

satisfaction  with  the  processing  is  as  fast  as  

possible  with  the  level  of  Very  opinionated. 

 

1. บทนำ 

 การดำเนินการธุรกิจในป�จจุบันมีการแขoงขันกันอยoาง

ร ุนแรงทั ้งในดfานของเวลาตfนทุนและคุณภาพดังนั้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จ ึงกลายเปzนความจำเปzน

พื ้นฐานที ่ท ุกองค/กรควรใหfความสำคัญอยoางมากใน

ป�จจุบันโลกของธุรกิจการคfาออนไลน/เติบโตขึ ้นอยoาง

ตoอเนื่อง  ทำใหfการเขfาถึงอนิเตอร/เน็ตของผูfบริโภคสะดวก  

รวดเร็ว ธุรกิจพาณิชย/อิเล็กทรอนิกส/  (E-Commerce)  

ของไทยไดfเติบโตขึ้น แบบกfาวกระโดด ป�จจัยที่สำคัญมา

จากการที่ธุรกิจตoาง ๆ นำระบบE-Commerce  มาเปzน

ชoองทางการขายหลักในการเขfาถึงผูfบริโภค  อีกทั้งยังมีการ

เขfามาของผู fใหfบริการจากตoางประเทศทำใหfเกิดการ

แขoงขันดfานการใหfบริการเพื่อตอบสนองความตfองการของ

ผูfบริโภคใหfไดfมากที่สุด  ทั้งการมีระบบชำระเงินออนไลน/  

(Online Payment)  ท ี ่พ ัฒนาไปอยoางมากทั ้งในดfาน

ความปลอดภัยและความนoาเชื ่อถือ หรือการมีระบบ

จ ัดการส ินค fาและขนสoงถ ึงปลายทางพร fอมเก ็บเงิน  

(Warehouse & Fulfillment)  ผ ู f ใบร ิ โภคส oวนมากจึง

สามารถใชfบริการซื้อสินคfาออนไลน/ผoานเว็บไซต/หรือแอป

พลิเคชัน  (Application) ผูfบริโภคสามารถสั่งซื ้อสินคfา

จากที่บfานมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจจึงจำเปzนตfองมีการ

ดำเนินธุรกิจในการจัดซื ้อสินคfาไอที และการจำหนoาย

สินคfาผoานระบบออนไลน/เพื่อเปzนการเพิ่มชoองทางการจัด

จำหนoายของทางรfานใหfมียอดขายเพิ่มมากขึ้นสามารถ

เลือกซื้อเปรียบเทียบราคาสินคfา การสั่งซื้อสินคfาไดfและมี

เงื่อนไขการชำระเงิน การจับกระแสการเติบโตของ Social 

Commerce พบวoามีแนวโนfมเพิ่มสูงขึ้นจริง โดยเฉพาะใน

ป� 2020 ซึ่งตรงกับขfอมูลของ LINE Shopping เอง ที่กoอน

หนfานี ้ระบุว oา ป�จจุบันนักชfอปป� �งออนไลน/ไทย ชfอป

ผoาน Social Commerce สูงถึง 62% และในชoวงโควิด-

19 ที ่ผoานมา ผู fใชfอินเตอร/เน็ตไทยชfอปป� �งออนไลน/สูง

ถึง 83% และทำการซื้อสินคfาผoานมือถือถึง 71% และยังมี

แนวโนfมที่จะเพิ่มสูงขึ&นอีกดfวย นอกจากนี้ Data ป� 2019 

โดย Global Digital Report ระบุวoา 50% ของนักชfอปป��ง

ชาวไทย ซื้อสินคfาออนไลน/ ผoานสื่อโซเชียลมีเดียถึง 50% 

ซึ่งมากกวoาผูfบริโภคชาวจีนซึ่งมีตัวเลขเพียง 27% เทoานั้น 

(ท ี ่ ม า   : https://www.marketingoops.com/media-

ads/social-media/social-commerce-4/ . สืบคfนเมื่อ 

วันที่ 27 กันยายน 2564). 

 สภาพป�จจุบันการขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/สoวน

ใหญo  จะเปzนในรูปแบบรfานคfาที่มีหนfารfานคfาเปzนสoวนมาก 

ลูกคfาตfองเดินทางมาเลือกซื้อสินคfา รfานเพชรดอทคอม 

เปzนรfานคfาที่มีหนfารfาน รูปแบบการขายแบบเดิม ๆ ลูกคfา

เดินทางมาเลือกซื้อสินคfา ที่หนfารfานเชoนกันและที่สำคัญ ยัง

ไมoมีการพัฒนาระบบรfานคfาออนไลน/ มาใชfงาน รfานเพชร

ดอทคอมจึงใหfความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มา

พัฒนาระบบการขายรูปแบบออนไลน/เพื่อที่จะสoงเสริมการ

ขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ใหfกับลูกคfา  
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  ผูfว ิจ ัยไดfตระหนักถึงความสำคัญดังกลoาวจึงไดfมี

แนวคิดที่จะพัฒนาระบบการขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/

ออนไลน/กรณีศึกษา รfานเพชรดอทคอม เพื ่อใหfลูกคfา

สามารถเลือกซื้อสินคfาผoานทางเว็บไซต/ไดfทุกที่ ทุกเวลา

และสั่งซื้อจากทางบfานไดfตามความตfองการ  

  ผูfวิจัยไดfตระหนักถึงความสำคัญดังกลoาวจึงไดfมี

แนวคิดที่จะพัฒนาระบบการขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/

ออนไลน/กรณีศึกษา รfานเพชรดอทคอม เพื่อใหfลูกคfา

สามารถเลือกซื้อสินคfาผoานทางเว็บไซต/ไดfทุกที่ ทุกเวลา

และสั่งซื้อจากทางบfานไดfตามความตfองการ 

 

2. วัตถุประสงคAการวิจัย 

 2.1 เพื่อพัฒนาระบบการขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/

ออนไลน/  กรณีศึกษา รfานเพชรดอทคอม 

 2.2 เพื ่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการขาย

สินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/  กรณีศึกษา  รfานเพชร  

ดอทคอม 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตoอการใชfงานระบบการ

ขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/  กรณีศึกษา รfาน

เพชร  ดอทคอม 

  

3. สมมติฐานของการวิจัย (ถKามี) 

 3.1 ระบบการขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/  

กรณีศึกษา รfานเพชรดอทคอม มีประสิทธิภาพในระดับ 

มาก 

 3.2 ผูfใชfมีความพึงพอใจตoอการพัฒนาระบบการขาย

สินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/ กรณีศึกษารfานเพชร 

ดอทคอม ในระดับ มา 

 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถKามี) 

ระบบการขายสินค,าไอที

และหมึกพิมพ7ออนไลน7 

กรณีศ ึกษา ร ,านเพชร 

ดอทคอม 

 คุณภาพและความพึงพอใจ

ต@อระบบการขายสินค,าไอ

ทีและหมึกพิมพ7ออนไลน7 

กรณ ีศ ึกษา ร , านเพชร 

ดอทคอม 

  

5. วิธีการดำเนินการวิจัย 

 5.1 ประชากรที่ใชfในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดfวย 

  5.1.1 ผู fเชี ่ยวชาญดfานคอมพิวเตอร/และอีคอม

เมอร/ส 

  5.1.2 ผูfใชfงานระบบการขายสินคfาไอทีและหมึก

พิมพ/ออนไลน/ กรณีศึกษา รfานเพชรดอทคอม 

 5.2 กลุoมตัวอยoางที่ใชfในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดfวย 

  5.2.1 ผู fเชี ่ยวชาญเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร/และอี

คอมเมอร/ส จำนวน 5 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 

  5.2.2 ผูfใชfงานระบบการขายสินคfาไอทีและหมึก

พิมพ/ออนไลน/กรณีศึกษารfานเพชรดอทคอมจำนวน 30 

คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 

 5.3 เครื่องมือที่ใชfในการพัฒนาระบบงาน 

  5.3.1 การพัฒนาระบบการขายสินคfาไอทีและ

หมึกพิมพ/ออนไลน/กรณีศึกษา รfานเพชรดอทคอม พัฒนา

ร ะ บ บ โ ด ย  Linemyshop เ ข f า ที่  

https://linemyshop.com 

  5.3.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนา

ระบบการขายส ินค f า ไอท ีและหม ึกพ ิมพ /ออนไลน/  

กรณีศึกษารfานเพชรดอทคอม 

  5.3.3 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตoอ

การใชfงานระบบการขายสินคfาไอทีละหมึกพิมพ/ออนไลน/  

กรณีศึกษา  รfานเพชรดอทคอม 

 5.4 การเก็บรวบรวมขfอมูล 

  5.4.1 ส oงหนังส ือขอความอนุเคราะห/ ขอใชf

สถานที่ทดลองโครงงาน  

  5.4.2 ชี้แจงใหfผูfใชfระบบทราบถึงกระบวนการใชf

งาน 

  5.4.3 ผู fใช fระบบการขายสินคfาไอทีและหมึก

พิมพ/ออนไลน/กรณีศึกษา รfานเพชรดอทคอมใชfพรfอมมีผูf

ศึกษาโครงงานกำกับดูแล 

  5.4.4 แจกแบบประเมินความพึงพอใจใหfกับผูfใชf

ระบบแสดความคิดเห็นที่มีตoอระบบประเมินผล  การเรียน 

  5.4.5 เก็บขfอมูลความพอใจของผูfใชfดfวยแบบวัด

ความพอใจที่ผูfศึกษาพัฒนาขึ้น  
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  5.4.6 รวบรวมและวิเคราะห/ขfอมูลโดยวิธีการทาง

สถิติ 

  5.4.7 สรุปผลการทดลอง 

 5.5 สถิติที่ใชfในการวิเคราะห/ขfอมูล 

5.5.1 คoาเฉลี่ย (X ) 

  5.5.2 คoาสoวนเบี่ยงมาตรฐาน ( S.D. )  

 

6. ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาระบบการขายสินคfาไอทีและ

หมึกพิมพ/ออนไลน/ กรณีศึกษา รfานเพชรดอทคอม  ผูfวิจัย

ขอนำผลการดำเนินการเสนอโดยแบoงออกเปzน  3  ตอน

ดังตoอไปนี้ 

 6.1 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบการขายสินคfา

ไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/ กรณีศึกษารfานเพชรดอทคอม 

 6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบการขายสินคfา

ไอท ีและหม ึกพ ิมพ /ออนไลน/  กรณีศ ึกษาร fานเพชร

ดอทคอม 

 6.3 ผลการวิเคราะห/ความพึงพอใจของผูfใชfระบบการ

ขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/กรณีศึกษา รfาน

เพชร  ดอทคอม 

 6.1 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบการขายสินคfา

ไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/  กรณีศ ึกษา  ร fานเพชร  

ดอทคอม 

  ผูfวิจัยไดfพัฒนาระบบการขายสินคfาไอทีและหมึก

พิมพ/ออนไลน/  กรณีศึกษา  รfานเพชรดอทคอม  สามารถ

เขfาไปรับชมไดfที่  https://shop.line.me/@429osvze  

และสามารถเขfาไปรับชมไดfโดยการสแกน  QR Code  

โดยแบoงออกเปzน  2  สoวน  คือ  ผูfดูแลระบบและผูfใชfงาน

ทั่วไป  

  6.1.1 สoวนผูfดูแลระบบ 

   ก ารล ็ อกอ ิ น เพ ื ่ อ เ ข f า ระบบร f านคf า  

MyShop การขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/ 

กรณีศึกษารfานเพชรดอทคอมมี  2  วิธีดังนี้ 

   6.1.1.1 เขfาผoานระบบ MyShop โดยตรง 

https://linemyshop.com 

 

 
ภาพที่  1  QR Code  ระบบการขายสินคfาไอทีและ 

หมึกพิมพ/ออนไลน/ กรณีศึกษา รfานเพชร ดอทคอม 

 

 
ภาพที่ 2 การเขfาระบบรfานคfา MyShop โดยตรง 

 

 
ภาพที่ 3  การเขfาระบบรfานคfา MyShop ผoานระบบของ  

 
ภาพที่ 4  เมนูเริ่มตfนการใชfงาน 

 

 
ภาพที่ 5  เมนูแดชบอร/ด 
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ภาพที่ 6  เมนูรายงาน 

 

 
ภาพที่ 7  เมนูรายการสั่งซื้อ 

 

 
ภาพที่ 8  เมนูติดตามการชำระเงิน 

 

 
ภาพที่ 9 เมนูการจัดสoง 

    

 
ภาพที่ 10 เมนูรายชื่อสินคfา 

  

 
ภาพที่ 11 เมนูการจัดการสต็อก 

 

 
ภาพที่ 12 เมนูรfานออนไลน/ 

 

 
ภาพที่ 13 เมนูรหัสสoวนลด 

 

 
ภาพที่ 14 เมนูเขfารoวมแคมเปญ 

 

 
ภาพที่ 15 เมนูตั้งคoารfานคfา 
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ภาพที่ 16 สรfางรายการสินคfา 

 

 
ภาพที่ 17 กรอกขfอมูลและรายละเอียดสินคfา 

 

 
ภาพที่ 18 จัดการสต็อกสินคfา 

 

 
ภาพที่ 19 การตั้งคoาชoองทางการชำระเงิน 

  

 
ภาพที่ 20 ขfอมูลการจัดสoง 

 

 

 
ภาพที่ 21 พิมพ/ที่อยูoและจัดสoงใบเสร็จ 

 
ภาพที่ 22 การยกเลิกออเดอร/ 

 

  6.1.2 สoวนของผูfใชfงานระบบ 

ผูf ใ ช f ง า น ทั่ ว ไ ป ส า ม า ร ถ เ ข f า ไ ป ร ั บ ช ม ไ ด f ที่   

https://shop.line.me/@429osvze  และสามารถเขfา

ไปรับชมไดfโดยการสแกน  QR Code 

 

 
ภาพที่ 23  QR Code เขfาดูรfานคfา 

 

 
ภาพที่ 24 เลือกสินคfาเขfาตะกรfาสินคfา 

 

           
ภาพที่ 25 สั่งซื้อสินคfาและกรอกรายละเอียด 
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ภาพที่ 26 การแจfงชำระเงินผoานบัญชีธนาคาร  

 

 
ภาพที่ 27 การแจfงเตือนสถานะการสั่งซื้อ 

 

 
ภาพที่ 28 รอตรวจสอบการโอนเงิน และแจfงการจัดสoง 

 

 6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบการขายสินคfา

ไอท ีและหม ึกพ ิมพ /ออนไลน/  กรณีศ ึกษาร fานเพชร

ดอทคอม 

 

ตารางที่ 1.แสดงคoาเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพระบบ

การขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/ 

กรณีศึกษา รfานเพชร ดอทคอม 

n=5 

การประเมินระบบดKาน ×"  S.D. แปล

ผล 

1. Functional 

Requirement Test 

4.20 0.45 มาก 

2 . Usability Test 4.20 0.69 มาก 

3 . Functional Test 3.73 0.39 มาก 

4. Security Test 3.47 0.55 มาก 

เฉลี่ย 3.90 0.13 มาก 

 จากตารางที่ 1  พบวoาผูfเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น

วoาระบบการขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/ 

กรณีศ ึกษาร f านเพชร ดอทคอม  ม ีประสิทธ ิภาพ

โดยรวมในระดับมาก  )×"=3.90, S.D=0.13 (  เมื ่อ

พิจารณาเปzนรายดfาน Functional  Requirement  

Test  มากที่สุด  ระดับความคิดเห็นมาก  ) ×"=4.20, 

S.D.=0.45 (  รองลงมาคือ  ดfาน  Usability  Test  

ร ะ ด ั บ ค ว ามค ิ ด เ ห ็ น ม า ก   ) ×"=4.20, S.D.=0.69( 

Functional Test  

ค ิ ด เ ห ็ น ม า ก   ) ×"=3.73, S.D.=0.39 (แ ล ะ ด f า น  

Security Test ระดับความคิดเห็น มาก )×"=3.47, 

S.D.=0.55( 

 

ตารางที่ 2 แสดงคoา เฉลี ่ ยการประเมินระบบดfาน 

Functional  Requirement   

n=5 

การประเมินระบบ ×"  S.D. แปล

ผล 

1.  ตรงตาม

วัตถุประสงค/ในการสรfาง

โปรแกรม 

4.20 

 

0.45 

 

มาก 

 

2.  ตรงตามเป£าหมาย

และขอบเขตของ

โครงงาน 

4.20 0.45 มาก 

เฉลี่ย 4.20 0.45 มาก 

 จากตาราง 2  ผลการประเม ินดfาน  Functional  

Requirement  Test  เปzนการประเมินผลความถูกตfอง

และประสิทธิภาพของระบบวoาตรงตามความตfองการของ

ผ ู f ใ ช f ร ะบบ โดยรวมอย ู o ใ น ระด ั บมาก   )×"=4.20, 

S.D.=0.45( เมื่อพิจารณาเปzนรายขfอ พบวoาผูfเชี่ยวชาญมี

ความคิดเห็นวoาตรงตามวัตถุประสงค/ในการสรfางโปรแกรม

และตรงตามเป£าหมายและขอบเขตของโครงงาน มีระดับ

ความคิดเห็นมาก  ) ×"=4.20, S.D.=0.45) 
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ตารางที่ 3 แสดงค oา เฉล ี ่ยการประเม ินระบบด fาน  

Functional  Test   

n=5 

การประเมินระบบ ×"  S.D. แปลผล 

1.  ความถูกตfองในการ

จัดเก็บขfอมูลนำเขfา 

4.20 

 

0.45 

 

มาก 

 

2 .  ความถูกตfองในการ

ปรับปรุงแกfไขขfอมูล 

4.00 0.71 มาก 

 

3 . ความถูกตfองของผลลัพธ/

ในรูปแบบรายงาน 

4.00 0.00 มาก 

 

4 .  ความถูกตfองในการ

คfนหาขfอมูล 

3.80 0.45 มาก 

5 . ความถูกตfองของผลลัพธ/ที่

ไดfจากการประมวลผลใน

โปรแกรม 

3.80 0.45 มาก 

6 . ความถูกตfองในการลบ

ขfอมูล 

3.60 0.55 มาก 

7.ความครอบคลุมของ

โปรแกรม ที่พัฒนากับ

ระบบงานจริง 

3.40 

 

0.55 

 

มาก 

 

8. การป£องกันขfอผิดพลาด

ที่อาจเกิดขึ้น 

3.00 0.00 มาก 

เฉลี่ย 3.73 0.39 มาก 

 จากตารางที่ 3   ผลการประเมินดfาน  Functional  

Test  พบวoา  ผูfเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นวoาความถูกตfอง

และประสิทธิภาพของระบบวoาตรงตามความตfองการของ

ผ ู f ใ ช f ร ะบบ โดยรวมอย ู o ใ น ระด ั บมาก   )×"=3.73, 

S.D.=0.39(  เมื่อพิจารณาเปzนรายขfอพบวoา ระบบมีความ

ถูกตfองและครบถfวนตรงตามความตfองการของผูfใชfในเรื่อง

ความถูกตfองในการจัดเก็บขfอมูลนำเขfา ความคิดเห็น

ระดับมาก  ) ×"=4.20, S.D.=0.45 (  รองลงมาคือ  ความ

ถ ู ก ต f อ ง ใ น ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง แ ก f ไ ข ข f อ ม ู ล )×"=4.00, 

S.D.=0.71 ( ความคิดเห็นระดับ มาก  ความถูกตfองของ

ผลลัพธ / ในร ูปแบบรายงานความคิดเห็นระดับ มาก

)×"=4.00, S.D.=0.00( ความถูกตfองในการคfนหาขfอมูล

ความคิดเห็นระดับ มาก )×"=3.80, S.D.=045( ความ

ถ ู กต f อ งของผลล ัพธ /ท ี ่ ไ ด f จ ากการประมวลผลใน

โ ป ร แ ก ร ม  ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น ร ะ ด ั บ  ม า ก  )×"=3.80, 

S.D.=0.45) ความถูกตfองในการลบขfอมูลความคิดเห็น

ระดับ มาก )×"=3.60, S.D.=0.55) ความครอบคล ุม

ของโปรแกรม ที่พัฒนากับระบบงานจริงคิดเห็นระดับ 

มาก )×"=3.40, S.D.=0.55)และการป£องกันขfอผิดพลาดที่

อาจเกิดขึ้น ความคิดเห็น ระดับมาก 

  ) ×"=3.00, S.D.=0.00( 

 

ตารางที่ 4 แสดงค oา เฉล ี ่ยการประเม ินระบบด fาน 

Usability  Test   

n=5 

การประเมินระบบ ×"  S.D. แปลผล 

1.  ความงoายตoอการใชfงาน

ของระบบ 

4.60 

 

0.55 

 

มาก

ที่สุด 

2.  ความเหมาะสมในการ

เลือกใชfขนาดของตัว

อักษรบนจอภาพ 

4.20 

 

0.45 

 

มาก 

 

3.  ความเหมาะสมในการใชf

สีของตัวอักษรและรูปภาพ 

4.20 

 

0.45 

 

มาก 

 

4 . ความเหมาะสมในการ

ปฏิสัมพันธ/โตfตอบกับผูfใชf 

4.20 0.84 มาก 

 

5 . ความเหมาะสมในการวาง

ตำแหนoงของสoวนประกอบ

บนจอภาพ 

4.20 0.84 มาก 

6 . ความเปzนมาตรฐาน

เดียวกันในการออกแบบ

หนfาจอภาพ 

4.00 0.71 มาก 

 

7 .  ความเหมาะสมในการใชf

ขfอความ สัญลักษณ/หรือ

รูปภาพเพื่ออธิบายสื่อ

ความหมาย 

4.00 1.00 มาก 

เฉลี่ย 4.20 0.69 มาก 
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 จากตารางที่ 4  ผลการประเมินดfาน  Usability  Test 

เปzนการประเมินความถูกตfองและประสิทธิภาพในการ

ทำงานของระบบวoาสามารถทำงานไดfตามฟ�งก/ชันงานของ

ระบบ พบวoา  ผูfเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น โดยรวมอยูoใน

ระดับมาก  ) ×"=4.20, S.D.=0.69 ( เมื่อพิจารณาเปzนราย

ขfอพบวoาระบบมคีวามงoายตoอการใชfงานของระบบ มีระดับ

ความคิดเห็น มากที่สุด )×"=4.60, S.D.=0.55 ( รองลงมา

คือ  ความเหมาะสมในการเลือกใชfขนาดของตัวอักษรบน

จอภาพ  และความเหมาะสมในการใชfสีของตัวอักษรและ

รูปภาพ  ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ/โตfตอบกับ

ผ ู f ใ ช f  ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ว า ง ต ำ แ ห น o ง ข อ ง

สoวนประกอบบนจอภาพ มีความคิดเห็นระดับ มาก 

)×"=4.20, S.D.=0.45 ตามลำดับ (   

ความเปzนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนfาจอภาพ 

และความเหมาะสมในการใชfขfอความ สัญลักษณ/หรือ

รูปภาพเพื ่ออธิบายสื ่อความหมาย คิดเห็นวoามีระดับ

ความ  และม ีความค ิด เห ็นระด ับมาก   ) ×"=4.00, 

S.D.=0.71 ตามลำดับ( 

 

ตารางที่ 5 แสดงค oา เฉล ี ่ยการประเม ินระบบด fาน 

Security  Test 

n=5 

การประเมินระบบดKาน ×"  S.D. แปลผล 

1 . การควบคุมใหfใชfงานตาม

สิทธิ์ผูfใชfไดfอยoางถูกตfอง 

3.60 0.55 มาก 

2. การกำหนดรหัสผูfใชf และ

รหัสผoานในการตรวจสอบผูf

เขfาใชfระบบ 

3.40 0.55 ปาน

กลาง 

3 . การตรวจสอบสิทธิ์กoอน

การใชfงานของผูfใชfระบบใน

ระดับตoาง ๆ 

3.40 0.55 ปาน

กลาง 

เฉลี่ย 3.47 0.55 
ปาน

กลาง 

 จากตารางที่ 5  ผลการประเมินดfาน  Security  

Test  เปzนการประเมินความถูกตfองและประสิทธิภาพใน

การทำงานของระบบวoาสามารถทำงานไดfตามฟ�งก/ชันงาน

ของระบบพบวoา  ผู fเช ี ่ยวชาญมีความคิดเห็นวoาความ

ถูกตfองและประสิทธิภาพของระบบวoาตรงตามความ

ตfองการของผูfใชfระบบ  โดยรวมอยูoในระดับปานกลาง  

)×"=3.47, S.D.=0.55( เมื่อพิจารณเปzนรายขfอพบวoาการ

ควบคุมใหfใชfงานตามสิทธิ ์ผู fใชfไดfอยoางถูกตfอง มีระดับ

ความคิดเห็น มาก  ) ×"=3.60, S.D.=0.55 (  และรองลงมา

คือการกำหนดรหัสผูfใชf  และรหัสผoานในการตรวจสอบผูf

เขfาใชfระบบ  และการตรวจสอบสิทธิ์กoอนการใชfงานของ

ผูfใชfระบบในระดับตoางๆ  มีระดับความคิดเห็นปานกลาง  

)×"=3.40, S.D.=0.55(ตามลำดับ 

 

 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูfใชfงานระบบ

การขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/ กรณีศึกษารfาน

เพชร  ดอทคอม  สรุปไดfดังนี้ 

 

ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบของ

ผูfใชfงานระบบการขายสินคfาไอทีและหมึก

พิมพ/ออนไลน/กรณีศึกษา รfานเพชรดอทคอม 

 

การประเมิน ×"  S.D. แปลผล 

1 .ความคมชัดของภาพ  4.37 0.89 มาก 

2 . การแสดงผลลัพธ>ออกทาง

หนBาจอ 

4.37 0.61 มาก 

3 . สามารถตอบสนองความ

ตBองการของผูBใชBหลายระดับ 

4.33 0.80 มาก 

4. เขBาถึงขBอมูลที่ตBองการไดB

สะดวก 

4.33 0.84 มาก 

5.ระบบฐานขBอมูลใชBงานงSาย

และผูBใชBไมSตBองเสียเวลาใน

เรียนรูBมากเกินไป 

4.33 0.66 มาก 

6. ความสะดวกในการเขBาสูS

ระบบ 

4.30 0.84 มาก 

7 . การประมวลผลมีความ

ถูกตBอง 

4.27 0.84 มาก 
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8.สะดวกตSอการปรับปรุงแกBไข

ในระยะยาวตามความกBาวหนBา

ของเทคโนโลยี 

4.23 0.73 มาก 

9 .ประสิทธิภาพของระบบ

จัดเก็บขBอมูล 

4.23 

 

0.68 

 

มาก 

 

10.  การคBนหาขBอมูลตรงกับ

ความตBองการของผูBใชBระบบ 

4.23 

 

0.94 

 

มาก 

 

11 .  การประมวลผลมีความ

รวดเร็ว 

4.17 0.65 มาก 

12.  ชSวยใหBผูBมีแหลSงขBอมูลที่

สะดวกตSอการคBนควBา 

4.17 1.09 มาก 

เฉลี่ย 4.28 0.80 มาก 

 จากตารางที่ 6  ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูfใชfงานระบบการขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/  

กรณีศึกษา  รfานเพชร  ดอทคอม  พบวoาผู fใชfผู fใชfงาน

ระบบการขายส ินค f า ไอท ีและหม ึกพ ิมพ /ออนไลน/   

ก ร ณ ี ศ ึ ก ษ า    

รfานเพชร  ดอทคอม  มีความพึงพอใจโดยรวมอยูoในระดับ

มาก  ) ×"=4.28, S.D.=0.80( เมื ่อพิจารณาเปzนรายขfอ

พบวoา การแสดงผลลัพธ/ ม ีระดับความคิดเห ็น มาก 

)×"=4.37, S.D.=0.61(  รองลงมาคือ  ความคมชัดของ

ภาพ มีระดับความคิดเห็นมาก  ) ×"=4.37, S.D.=0.89 (  

และมีความพึงพอใจในเร ื ่องการประมวลผลมีความ

รวดเร็ว  นfอยที่สุด มีระดับความคิดเห็นมาก  ) ×"=4.17, 

S.D.=0.65( 

 

7. สรุปผลการวิจัย 

 7.1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบการขายสินคfา

ไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/  กรณีศ ึกษา  ร fานเพชร

ดอทคอม  

โดยผูfเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นอยูoในระดับ มาก  

7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูfใชfงานระบบ

การขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/ กรณีศึกษารfาน

เพชรดอทคอม พบวoา ระบบการขายสินคfาไอทีและหมึก

พิมพ/ออนไลน/ กรณีศึกษารfานเพชรดอทคอม ผูfใชfงานมี

ความพึงพอใจโดยรวมอยูoในระดับมาก   

8. อภิปรายผลการวิจัย 

 8.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพในภาพรวมของการ

พัฒนาระบบขายสินค fาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/ 

กรณีศึกษา  รfานเพชรมีประสิทธิภาพโดยรวมในระดับมาก

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาทิตยา  ทามี  และณัฐวุมิ  

นามบุดดา  )2552 (  ไดfทำการวิจัยเรื่องกระพัฒนาระบบ

ซื้อขายเสื้อผfาออนไลน/  ผลการวิจัยพบวoาการพัฒนาระบบ

ซื ้อขายเสื ้อผfาออนไลน/กรณีศึกษารfานอืดแฟชั่นดfาน

ประสิทธิภาพมีคoาเฉลี ่ยเทoากับ  4 . 44 สoวนเบี ่ยงเบน

มาตรฐานเท oาก ับ 0.63  อย ู o ใน ระด ับมากที ่ส ุด ซึ่ ง

สอดคลfองกับงานวิจัยของ  ธนภัทร  พิบูลย/สวัสดิ์ และ

คณะ  )2557 (  ได fทำการว ิจ ัย  เร ื ่อง  ระบบขาย

เครื่องสำอางออนไลน/ผลการวิจัยพบวoาประสิทธิภาพของ

ระบบจําหนoายเครื่องสําอางออนไลน/  มีผล 3 ดfาน   1 ) 

ด fานโครงสร fางและร ูปแบบของระบบงานได fม ีการ

ออกแบบตัวเว็บไซต/ใหfออกมาสวยและสบายตาเหมาะแกo

การมองเห็นชัดเจนไมoรกตาจนเกินไป และสามารถใชfงาน

ไดfดีสําหรับผูfใชfงานทุกระดับ  2)  ดfานการใชfงานสามารถ

ใชfงานไดfดี ไมoมีความซับซfอนหรือยุoงยากแกoผูfใชfงานและ

สะดวก  ในการใชfงาน  ลดความผิดพลาดในการทํางาน

จากป�ญหาเดิมที่ทําโดยการจดบันทึกแบบเอกสาร  เพื่อ

ความสะดวกสบายใหfกับลูกคfา 3) ดfานประโยชน/ ผูfใชfงาน

ทุกระดับประหยัดเวลาและลดความลoาชfาในการใชfงาน  

การทํางานมีประสิทธิภาพ  และเปzนระบบมากขึ้น  รวมถึง

นํารายงานที่ออกมาจากระบบ มาใชfประกอบการตัดสินใจ  

เพื่อพัฒนาธุรกิจตอบสนองความตfองการของลูกคfาไดfดี  

สอดคล fองก ับงานว ิจ ัยของ ธ ิดาร ัตน / จ ันทร /เหล ือง  

)2558 (  ไดfทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบรfานขายสินคfา

ออนไลน/กรณีศ ึกษา ร fาน Poom Puy  ผลการว ิจ ั ย

พบวoา  ผลการประเมินคุณภาพจากผูf เชี ่ยวชาญโดย

แบบประ เม ิ นแบ o ง ออก เป z น   4  ด f าน ได f แก o ด f า น

FunctionalRequiremenTest, Functional Test, 

Usability Test,  Security Test  ผ ล ป ร ะ เ ม ิ น

คุณภาพโดยรวมอยูoในระดับ มากที่สุด 

 8.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูfใชfงานระบบ

การขายสินคfาไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/กรณีศึกษา  รfาน
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เพชร  ดอทคอม  พบวoาผูfใชfผูfใชfงานระบบการขายสินคfา

ไอทีและหมึกพิมพ/ออนไลน/ กรณีศึกษารfานเพชรดอทคอม 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูoในระดับมากซึ่งสอดคลfองกับ

งานวิจัยของ อาทิตยา ทามี  และณัฐวุฒิ  นามบุดดา  

)2552 (  ไดfทำการวิจัยเรื่อง กระพัฒนาระบบซื้ อขาย

เสื้ อผf าออนไลน/   ผลการวิ จั ยพบวo า  ความพึงพอใจ

ของผ ู f ใช fงานท ี ่ม ีต oอระบบซ ื ้อขายเส ื ้อผ fาออนไลน/   

กรณีศึกษารfานอึดแฟชั ่น  ดfานการออกแบบและการ

รูปแบบมีคoาเฉลี่ยเทoากับ  4 . 59  สoวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทoากับ  0.56  อยูoในระดับ  มากที่สุด  ดfานคุณภาพของ

เนื้อหา  มีคoาเฉลี่ยเทoากับ  4 .53  สoวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทoากับ  0 .59  อยูoใน  ระดับมากที่สุด  ดfานประสิทธิภาพ  

มีคoาเฉลี่ยเทoากับ  4. 44  สoวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทoากับ  

0. 63  อยูoใน  ระดับมากที่สุด  ผลการสอบถามความพึง

พอใจของผู fใชfงานที่มีตoอระบบซื้อขายเสื ้อผfาออนไลน/

ก รณี ศึ กษ า รf า นอึ ด แฟชั ่ น  โ ด ย ร วมอยู o ใ น ร ะดั บ

มากที่ สุด  สอดคลfองกับงานวิจั ยของธนกฤต  ภัณฑ

ประทีป  และ  สนธยา  สุริยางค/ชมพู  )2562 (  ไดfทำการ

วิจัยเรื่องระบบบริหารจัดการรfานคfาออนไลน/กรณีศึกษา  

ชุมชนบfานเขวfา  ผลการวิจัยพบวoา  มีความพึงพอใจดfาน

การออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต/โดยภาพรวมอยูo

ในระดับมากที่สุด คoาเฉลี่ยเทoากับ4. เมื่อแยกเปzนรายขfอ88

ความงoายพบวoา ขfอที่มีคoาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ

และความสะดวกสบายตoอการใชfงานระบบคoาเฉลี่ยเทoากับ

4. รองลง90  คือ ความเร็วในการเขfาหนfาเว็บไซต/การ

ประมวลผลหน fาเว ็บไซต /ม ีค oา เฉล ี ่ย เท oาก ันที่  4 .88  

สอดคลfองกับงานวิจัยของ  ธิดารัตน/ จันทร/เหลือง )2558 ( 

ได fทำการว ิจ ัยเร ื ่องการพัฒนาระบบร fานขายส ินคfา

ออนไลน/ กรณีศึกษา  รfาน Poom Puy สถิติที่ใชfในการ

วิเคราะห/ขfอมูลคือคoาเฉลี่ยและสoวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบวoาความพึงพอใจผูfใชfระบบมีความพึงพอใจ

โดยรวมอยูoในระดับ มากที่สุด 

 

9. ขKอเสนอแนะ  

 9.1 ขfอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใชfงาน 

  9.1.1 ในขั ้นตอนการใช fงานระบบควรมีการ

เชื่อมตoอสัญญาณอินเตอร/เน็ตที่เสถียร 

  9.1.2 ผู fใชfงานควรศึกษาคูoมือสาธิตการใชfงาน  

เพื่อทำความเขfาใจในขั้นตอนการใชfงานระบบมากขึ้น 

 9.2 ขfอเสนอแนะสำหรับวิจัยครั้งตoอไป 

  9.2.1 ควรศึกษาป�จจัยที่มีผลกระทบตoอการขาย

สินคfาออนไลน/ 

  9.2.2 ควรศึกษาถึงคุณภาพการใหfบริการขาย

ออนไลน/  ที่เปzนเชิงคุณภาพในมุมมองหลาย ๆ  ดfานและ  

ปรับใหfเขfากับรfานคfาตลอดจนความตfองการของลูกคfา 
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การพัฒนาระบบลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย4เพื่อสมัครงาน 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขาย@อย จังหวัดเพชรบุรี 

Development of a Website for Requesting Medical Certificate for Job: A Case  

Study of Khaoyoi Hospital Phetchaburi Province 
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บทคัดย'อ 

 การพัฒนาระบบลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/เพื่อ

สมัครงาน กรณีศ ึกษา โรงพยาบาลเขายfอย จ ังหวัด

เพชรบุรี มีวัตถุประสงค/เพื่อ 1) พัฒนาระบบลงทะเบียนขอ

ใบรับรองแพทย/เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขา

ยfอย จังหวัดเพชรบุรี 2) ประเมินประสิทธิภาพระบบ

ลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลเขายfอย จังหวัดเพชรบุรี 3) ศึกษาความพึง

พอใจของผู fใชfงานที ่มีตpอระบบลงทะเบียนขอใบรับรอง

แพทย/เพื ่อสมัครงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขายfอย 

จังหวัดเพชรบุรี  ผลการศึกษา พบวpา 1) ระบบลงทะเบียน

ขอใบรับรองแพทย/เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาล

เขายfอย จังหวัดเพชรบุรี แบpงออกเปqน 2 ระดับ คือ ผูfดูแล

ระบบและผูfใชfระบบ สามารถนำไปใชfไดfเปqนอยpางดี การ

เข fาถึงระบบทำง pาย และข fอม ูลม ีความปลอดภัย 2) 

ประสิทธิภาพระบบลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/เพื่อ

สม ัครงาน กรณีศ ึกษา โรงพยาบาลเขาย fอย จ ังหวัด

เพชรบุร ีโดยรวมในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.81, 𝑆. 𝐷. 0.33) 

โดยมีความคิดเห็นตpอดfาน Functional Requirement 

Test มากที่สุด (�̅� = 4.88, 𝑆. 𝐷. 0.27) รองลงมา คือ ดfาน 

Security Test ด f า น  Functional Test ( �̅� =

4.75, 𝑆. 𝐷. 0.37) และมีความคิดเห็นตpอดfาน Usability  

Test นfอยที่สุด (�̅� = 4.74, 𝑆. 𝐷. 0.33)  3) ความพึงพอใจ

ของผูfใชfระบบลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/เพื่อสมัคร

งาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขายfอย จังหวัดเพชรบุรี 

พบวpาผูfใชfระบบ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูpในระดับมาก

ที่สุด (�̅� = 4.54, 𝑆. 𝐷. 0.50)  

คำสำคัญ :  ระบบลงทะเบียน, ใบรับรองแพทย/, ผูfดูแล

ระบบ 

Abstract 

 The purposes on the registration system 

development for requesting medical certificate to 

apply for a job : a case study of KhaoYoi Hospital, 

Phetchaburi were 1) to develop a registration 

system for a medical certificate requesting a job 

in the case of KhaoYoi Hospital, 2) to evaluate the 

efficiency of the registration system, requesting a 

medical certificate to apply for a job, a case study 

of KhaoYoi Hospital and 3) to study the 

satisfaction of users towards the registration 

system for a doctor's certificate to apply for a job, 

a case study of KhaoYoi Hospital, Phetchaburi. 

The results of the study showed that 
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1) Registration system for a doctor's certificate

to apply for a job, a case study of KhaoYoi 

Hospital, Phetchaburi is divided into two levels: 

administrator and system users.  

2) Efficiency registration system requesting a

medical certificate to apply for ajob in a case 

study of KhaoYoi Hospital, Phetchaburi was the 

highest level in overall.(	�̅� = 4.81, 𝑆. 𝐷. = 	0.33)  The 

highest level of opinions was functional 

requirement test. (�̅� = 4.88, 𝑆. 𝐷. = 	0.37) , security 

test and functional test respectively.( �̅� =4.75, 

S.D.= 0.37) The lowest opinion was on usability 

test. (	�̅� = 4.74, 𝑆. 𝐷. = 0.33) 

3) Satisfaction of users of the registration

system, requesting a medical certificate to apply 

for a job, a case study of KhaoYoi Hospital, 

Phetchaburi found that the overall satisfaction 

was at the highest level. (�̅� = 4.74, 𝑆. 𝐷. 0.33)   

Keyword : Website for Requesting Medical 

                Certificate, Medical Certificate for job 

 

1. บทนำ 

การเชื่อมโยงระหวpางหนpวยงานราชการกับเว็บไซต/ใน

ป�จจุบัน เขfามามีบทบาทและชpวยสpงเสริมภาพลักษณ/ของ

องค/กรใหfนpาเชื่อถือมากขึ้น จึงมีการจfางบุคคลที่ชำนาญ

เฉพาะทางเว็บไซต/สpวนตัวทำใหfเกิดบริษัทรับจัดทำเว็บไซต/

ขึ้นเพื่อรองรับตลาด ในชpวงยุคที่มีการริเริ่มสรfางเว็บไซต/ไดf

จะมีองค/กรขนาดใหญpเทpานั้นที่สามารถมเีว็บไซต/เปqนของ

ตนเอง  ไดfเพราะราคาในการจัดทำอยูpในเกณฑ/คpอนขfางสูง 

ซึ่งองค/กรขนาดเล็กไมpสามารถมีเว็บไซต/ไดf  จนตpอมาใน

ประเทศไทยไดfมีผูfชำนาญ และศึกษาเฉพาะดfานเกี่ยวกับ

เว็บไซต/เพิ่มมากขึ้น จึงทำใหfราคาการในการจัดทำเว็บไซต/

ลดลงและสpงผลใหfหนpวยงาน มีเว็บไซต/สามารถทุกระดับ

เปqนของตัวเอง 

 ป�จจุบันอำเภอเขายfอย ไดfพัฒนาไปอยpางมากทั้งดfาน

เศรษฐกิจสังคม และดfานสาธารณสุขม ีโรงงานอุตสาหกรรม

เกิดขึ้นหลายรfอยโรงงาน พนักงานในโรงงานมีทั้งประขาชน

ในเขตอำเภอเขายfอย ตpางอำเภอ และตpางจังหวัด มีแรงงาน

ตpางดfาว และชาวตpางชาติเขfามาหางานทำ โดยโรงพยาบาล

เขายfอยมีหนfาที่หลักในการดูแลสุขภาพของประชาชนใน

เขตอำเภอเขายfอยและบริเวณใกลfเคียง แตpบุคลากรทาง

การแพทย/ไมpเพียงพอ ทำใหfเกิดป�ญหาผู fใชfบริการลfน

โรงพยาบาล ในกรณีผูfที่เขfารับบริการยังไมpเคยมารับบริการ

ที่โรงพยาบาลไมpมีประวัติในการรักษา ทำใหfเสียเวลาในการ

ตpอคิวเพื ่อทำบัตรใหมp สpงผลใหfเกิดความลpาชfาและทาง 

โรงพยาบาลมีแพทย/ตรวจโรคทั่วไป  ไมpไดfแยกตรวจเฉพาะ

ทางเหมือนโรงพยาบาลใหญpๆ ดังนั้นผูfป�วยที่มาตรวจรักษา

ตรวจโรคทั่วไป ขอรับยาเดิม ขอใบสpงตัว ขอใบลางาน หรือ

ขอใบรับรองแพทย/สมัครงาน  ก็ตfองรอตรวจตามคิว จึงทำ

ใหfใหfเกิดป�ญหาดังกลpาว 

 ผูfว ิจ ัยในฐานะเจfาหนfาที ่บ ันทึกขfอมูลผู fป �วยนอก  

มีความตระหนักวpาการดำเนินงานในการลงทะเบียนเพื่อขอ

ใบรับรองแพทย/ ยังมีความลpาชfาไมpทันตpอความตfองการของ

ผูfรับบริการ และสิ้นเปลืองทรัพยากร จึงไดfพัฒนาระบบ

ลงทะเบียน เพื่อใชfงานการลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/ 

รวมทั้งการคfนหาและบันทึก จัดเก็บขfอมูลอยpางเปqนระบบ 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดทรัพยากรของกลุpม

งานผูfป�วยนอกของโรงพยาบาลเขายfอย จังหวัดเพชรบุรี 

 

2. วัตถุประสงคGการวิจัย 

 2.1  เพื่อพัฒนาระบบลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/

เพื ่อสมัครงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขายfอย จังหวัด

เพชรบุรี 

 2.2  เพื ่อประเมินประสิทธิภาพระบบลงทะเบียนขอ

ใบรับรองแพทย/เพื ่อสมัครงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาล   

เขายfอย จังหวัดเพชรบุรี 

 2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูfใชfงานที่มีตpอระบบ

ลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลเขายfอย จังหวัดเพชรบุรี 
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3. สมมติฐานของการวิจัย (ถQามี) 

 3.1. ผูfเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตpอประสิทธิภาพระบบ

ลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/ เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลเขายfอย จังหวัดเพชรบุรี อยูpในระดับมาก 

 3.2. ผู fใช fม ีความพึงพอใจตpอระบบลงทะเบียนขอ

ใบรับรองแพทย/ เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาล

เขายfอย จังหวัดเพชรบุรี อยูpในระดับมาก 

 

4.  กรอบแนวคิดการวิจัย (ถQามี) 

 

5.  วิธีการดำเนินการวิจัย 

 5.1 การสรfางและพัฒนานวัตกรรม  

  5.1.1 ศึกษาขfอมูลเบื้องตfน 

  5.1.2 ออกแบบการพัฒนาระบบ 

  5.1.3 สรfางระบบ 

  5.1.4 ทดลองประสิทธิภาพ  

 5.2 ประชากรและกลุpมตัวอยpาง  

  5.2.1 ประชากร  

   5.2.1.1 ผูfเชี่ยวชาญ ไดfแกp ผูfมีความรูfดfาน

คอมพิวเตอร/ 

   5.2.1.2 ผ ู f ใช fระบบ ได fแกp  ผ ู f ใช fระบบ

ลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/เพื่อสมัครงาน 

  5.2.2 กลุpมตัวอยpาง  

 5.2.2.1 ผูfเชี่ยวชาญดfานคอมพิวเตอร/ และ

ผูfเชี่ยวชาญดfานการใหfบริการของโรงพยาบาลเขายfอย ที่ไดfมา

โดยใช fว ิธ ีการเล ือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จำนวน  5 คน 

   5.2.2.2 ผู fใชfระบบ ไดfแกp หัวหนfากลุpม

ผูfป�วยนอก 1 คน, เจfาหนfาที่กลุpมงานผูfป�วยนอก 6 คนและ

ผูfใชfระบบลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/เพื่อสมัครงาน 

กรณีศึกษาโรงพยาบาลเขายfอย อำเภอเขายfอย จังหวัด

เพชรบุรี 23  คน  รวม 30 คน โดยใชfวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) 
 5.3 เครื่องมือที่ใชfในการวิจัย  

  5.3.1 แบบประ เ ม ิ นป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ าพ ระบบ

ลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/สมัครงาน กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลเขายfอย จังหวัดเพชรบุรี   

  5.3.2 แบบประเม ินความพึงพอใจต pอระบบ

ลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/สมัครงาน กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลเขายfอย จังหวัดเพชรบุรี  

 5.4 ขั้นตอนการสรfางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

ตามแนวคิด ADDIE Model 

  5.4.1 วิเคราะห/สภาพป�ญหาในการทำงานดfวย

แผนผังกfางปลา  

  5.4.2 ออกแบบระบบดfวย Use Case Diagram 

  5.4.3 พ ัฒนาระบบโดยใชfโปรแกรม AppServ 

โปรแกรม Visual Studio Code และโปรแกรม FileZilla ใน

การสรfางหนfาโฮมเพจและออกแบบหนfาจอการติดตpอกับ

ผู fใชfงาน  (Graphic  User  Interface)  และสpวนโปรแกรม

จัดการฐานขfอมูลใชf Microsoft SQL Server 2005    

  5.4.4 นำระบบไปใชfงาน  

  5.4.5 ประเมินระบบ 

   5.4.5.1 ผูfเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน รับชม

การใชfงาน สอบถาม ใหfข fอเสนอแนะ และตอบแบบ

ประเมินประสิทธิภาพ  

   5.4.5.2 ผูfใชfระบบ จำนวน 30 คน

ประเมินความพึงพอใจตpอการใชfระบบ 

 5.5 วิธีเก็บรวบรวมขfอมูล 

  5.5.1 ผูfวิจัยขอความอนุเคราะห/ผูfใชfระบบที่มา

ขอใบรับรองแพทย/สมัครงาน   

  5.5.2 ผ ู fว ิจ ัยดำเนินการขอความอนุเคราะห/

ผูfเชี่ยวชาญใชfระบบ และทำแบบประเมินประสิทธิภาพ  

ระบบลงทะเบียนขอ

ใบรับรองแพทย์เพื่อ

สมัครงาน  

กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลเขาย้อย 

จังหวัดเพชรบุรี 

- ประสิทธิภาพของระบบ
ลงทะเบียน ขอใบรับรอง

แพทย์เพื่อสมัครงาน  

- ความพึงพอใจต่อระบบ
ลงทะเบียน ขอใบรับรอง

แพทย์เพื่อสมัครงาน  
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  5.5.3 แจกและรับแบบประเมินความพึงพอใจตpอ

ผูfใชfระบบดfวยตนเอง 

  

6. ผลการวิจัย 

 6.1 ผ ู f ว ิ จ ัยได fพ ัฒนาระบบลงทะเบ ียนขอ

ใบรับรองแพทย/เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลเขา

ยfอย จังหวัดเพชรบุรี โดยใชfโปรแกรมภาษาสคริปต/ พีเอช

พี (PHP) ในการพัฒนาเว็บไซต/ ใชfโปรแกรมมายเอสคิว

แอล (MySQL) ในการจัดการฐานขfอมูล สามารเขfารับชม 

ไดfที ่ URL :  http:///6242040426/202.29.228.242 

phpMeow/ โดยระบบแบpงออกเปqน 2 สpวน คือ ผูfดูแล

ระบบระบบและผูfใชfงาน    ดังนี้ 

  6.1.1 สpวนผูfดูแลระบบ  

   6.1.1.1 เขfาสูpระบบโดยใชf Username 

Password และ Database 

 

 ภาพที่ 1 เขfาใชfงานระบบดfวยการคลิกที่ปุ�มเขfาสูpระบบ 

   6.1.1.2 ดูขfอมูลผูfดูแลระบบ 

ภาพที่ 2 หนfาจอหนfาจอดูขfอมูลผูfดูแลระบบ 

 

ภาพที่ 3 การจัดการขfอมูลผูfใชfระบบโดย Admin 

 

  6.1.2 สpวนผูfใชfงานระบบ 

   6. 2.1.1  ผูfใชfระบบ เลือกระบบเขfาใชfงาน 

 

ภาพที่ 5 หนfาจอลงทะเบียนเพื่อเพิ่มขfอมูลผูfใชfงาน 

 

   6. 2.1. 2 ผูfใชfระบบกรอกรายละเอียด

ขfอมูลการเขfาใชfงานใหfถูกตfองและครบถfวน  

 

ภาพที่ 6 หนfาจอลงรายการนัดตรวจ 

 6. 2.1 .3 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนและ

รายการนัด 
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    ภาพที่ 7 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนและรายการนัด 

 

   6. .2.1 4 กรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อดู

รายละเอียดการตรวจ 

ภาพที่ 8 กรอกรหัสบัตรประชาชนและคลิกที่ปุ�ม

ตรวจสอบ 

 

6. .2.1 5 รายงานผลการลงทะเบ ียนเพ ื ่ อขอ

ใบรับรองแพทย/ 

 

ภาพที่ 9 หนfาจอแสดงผลการลงทะเบียน 

 

6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ

ลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษา

โรงพยาบาลเขายfอย จังหวัดเพชรบุรี สรุปไดfดังนี้  

 

ตารางที่ 1 แสดงคpาเฉลี่ยการประเมินระบบลงทะเบียน

ขอใบรับรองแพทย/เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษา

โรงพยาบาลเขายfอย จังหวัดเพชรบุร ี โดย

ผูfเชี่ยวชาญ 

 

การประเมินระบบด,าน x ̅ S.D. แปลผล 

1. Functional Requirement Test 88.4  0.27 มาก

ท่ีสุด 

2. Functional Test 4.75 0.37 มาก

ท่ีสุด 

3. Usability Test 4.74 0.36 มาก

ท่ีสุด 

4. Security Test 4.87 0.30 มาก

ท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.81 0.33 มาก

ท่ีสุด 

จากตารางที่ 1 พบวpาผูfเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น

วpาระบบลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/เพื ่อสมัครงาน 

กรณีศ ึกษาโรงพยาบาลเขาย fอย จ ังหว ัดเพชรบุร ี มี

ประสิทธิภาพโดยรวมในระดับมากที่สุด  (x ̅ = 4.81, S.D. 

= 0.33) โ ด ย ม ี ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น ต p อ ด f า น  Functional 

Requirement Test มากที ่สุด ระดับความคิดเห็นมาก

ท ี ่ ส ุ ด   (x ̅= 4.88, S.D. = 0.27) รองลงมา ค ือ  ด f าน 

Security Test ระดับความคิดเห็นมากที ่สุด (x ̅ = 4.87, 

S.D. = 0.30) ดfาน Functional Test ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด  (x ̅ = 4.75, S.D. = 0.37) และมีความคิดเห็นตpอ

ดfาน Usability Test นfอยที่สุด ระดับความคิดเห็นมาก

ที่สุด   (x ̅ = 4.74, S.D. = 0.33) 

 

6.3  ผลการประเม ินความพ ึงพอใจของผ ู f ใช fระบบ

ลงทะเบ ียนขอใบร ับรองแพทย / เพ ื ่อสม ัครงาน 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขายfอย จังหวัดเพชรบุรี 

 

ตารางที่ 2   แสดงคpาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูfใชfระบบ

ลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/เพื่อสมัครงาน 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขายfอย จังหวัด

เพชรบุรี 
การประเมินระบบ x ̅ S.D. แปลผล 

1. ความสะดวกในการเขTาสูVระบบ 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
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2. สามารถตอบสนองความตTองการ

ของผูTใชTหลายระดับ 

4.33 0.48 มาก 

3.  สะดวกตVอการปรับปรุงแกTไขใน

ระยะยาวตามความกTาวหนTาของ

เทคโนโลยี 

4.60 0.50 มากท่ีสุด 

4. เขTาถึงขTอมูลท่ีตTองการไดTสะดวก 4.53 0.51 มากท่ีสุด 

5. ความคมชัดของภาพ 4.53 0.57 มากท่ีสุด 

6. ระบบฐานขTอมูลใชTงานงVายและผูTใชT

ไมVตTองเสียเวลาในการเรียนรูTมาก

เกินไป 

4.63 0.49 มากท่ีสุด 

7. ประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บ  

    ฐานขTอมูล 

4.70 0.47 มากท่ีสุด 

8. การคTนหาขTอมูลตรงกับความ 

   ตTองการของผูTใชTระบบ 

4.60 0.56 มากท่ีสุด 

9.   การประมวลผลมีความถูกตTอง 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

10.  การประมวลผลมีความรวดเร็ว 4.57 0.50 มากท่ีสุด 

11.  การแสดงผลลัพธmออกทางหนTาจอ 4.43 0.50 มาก 

.12. ชVวยใหTผูTใชTมีแหลVงขTอมูลท่ีสะดวก 

      ตVอการคTนควTา 

4.33 0.48 มาก 

เฉล่ีย 4.54 0.50 มากท่ีสุด 

 จากตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูfใชf

ระบบลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/เพื่อสมัครงาน 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขายfอย จังหวัดเพชรบุรี พบวpา

ระบบลงทะเบียน ผูfใชfมีความพึงพอใจโดยรวมอยูpในระดับ

มากที่สุด  (	x=̅ 4.54, S.D. = 0.50  ) เมื่อพิจารณารายดfาน

มีความพึงพอใจในเรื่องประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บ

ฐานขfอมูลและการประมวลผลมีความถูกตfอง ในระดับมาก

ที่สุด  (x ̅= 4.70, S.D= 0.47) รองลงมาคือ ระบบฐานขfอมูล

ใชfงานงpายและผูfใชfไมpตfองเสียเวลาในการเรียนรูfมากเกินไป  

มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (x=̅ 4.63, S.D. = 0.49) และ

ระดับความคิดเห็นนfอยที่สุดคือ สามารถตอบสนองความ

ตfองการของผูfใชfหลายระดับ ชpวยใหfผูfใชfมีแหลpงขfอมูลที่

สะดวกตpอการคfนควfา (x=̅ 4.33, S.D. =0.48) 

 

7. สรุปผลการวิจัย  

 7.1 ระบบลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/เพื่อสมัครงาน 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขายfอย จังหวัดเพชรบุรี แบpงการ

ทำงานออกเปqน 2  สpวน คือ สpวนผูfดูแลระบบ และสpวน

ผูfใชfระบบ  

 7.2 ประสิทธิภาพของระบบลงทะเบียนขอใบรับรอง

แพทย/เพื ่อสมัครงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขายfอย 

จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยูpในระดับมากที่สุด (x ̅= 814. , 

S.D= 0.33) โดยมีระดับความคิดเห็นคือดfาน Functional 

Requirement Test ระดับมากที่สุดทุกดfาน (x ̅= 884. , 

S.D= 0.27) ดfาน Security Test , Functional Test และ 

Usability Test มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (x ̅= 874. , 

4.75, 4.74   S.D= 0.30, 0.37, 0.36) ตามลำดับ  

 7.3 ความพึงพอใจของผูfใชfระบบ พบวpา มีความ

คิดเห็นอยูpในระดับมากที่สุด (x ̅= 544. , S.D= 0.50) 

  

8. อภิปรายผลการวิจัย 

8.1  ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ  

ผูfวิจัยไดfพัฒนาระบบลงทะเบียนขอใบรับรอง

แพทย/เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขายfอย 

จังหวัดเพชรบุรี โดยผูfพัฒนาใชfโปรแกรมภาษา สคริปต/ พี

เอชพี (PHP) ใชfในการพัฒนาเว็บ ใชfโปรแกรมมายเอสคิว

แอล (MySQL) ใน การจัดการฐานขfอมูล โดยระบบแบpง

ออกเปqน 2 สpวน คือ ผูfดูแลระบบและผูfใชfงานทั่วไป ดังนี้   

ผูfดูแลระบบ มีความสามารถ ดังนี้ 1)  เขfาใชfงาน

ระบบดfวยการเขfาสูpระบบและทำการ Login 2)  ดูขfอมูล

ผู fด ูแลระบบ3)  เพิ ่มขfอมูลผู fด ูแลระบบ4)  แกfไขหรือ

เปลี่ยนรหัสผูfดูแลระบบ5)  ลบขfอมูลผูfดูแลระบบ 6)  ดู

ขfอมูลผูfใชfงานที่ทำการลงทะเบียน 7)  เพิ่มขfอมูลผูfใชfงาน

8)  ลบขfอมูลผูfใชfงาน 9)  แกfไขขfอมูลผูfใชfงาน10)  คfนหา

ขfอมูลผู fใชfงาน 11)ตรวจสอบรายการนัดตรวจและจึง

เปลี่ยนสถานะของผูfลงทะเบียน    

ผ ู f ใ ช f ง า น ท ั ่ ว ไ ป ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ด ั ง นี้                    

1) ลงทะเบียน  2) ลงรายการนัดตรวจ  3) ตรวจสอบผล

การลงทะเบียนและรายการนัด 

 8.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบลงทะเบียน

ขอใบรับรองแพทย/เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาล

เขายfอย จังหวัดเพชรบุรี ผูfเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวpา มี

ประสิทธิภาพโดยรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย

ดfานพบวpา ดfาน Functional Requirement Test ดfาน 
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Security Test ด f าน  Functional Test ม ี ระด ับความ

คิดเห็นมากที่สุด และมีความคิดเห็นนfอยที่สุด คือดfาน 

Usability Test  สอดคลfองกับงานวิจัยของ นภาพร ฉิม

ณรงค/ และคณะ  (2559)  ไดfทำการวิจัยเรื่องการศึกษา

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการใชfโปรแกรม H.I.S. 

ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลจากการ

วิจัยพบวpา ประสิทธิภาพและความตfองการของผูfใชfงาน

โปรแกรม H.I.S. ใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีในภาพรวม  ผูfตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศการใชfโปรแกรม H.I.S. มีความ

พึงพอใจประสิทธิภาพอยูpในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปqน

รายดfาน พบวpาการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม H.I.S 

ดfานความสามารถของระบบตรงตามความตfองการของ

ผูfใชfงาน อยูpในระดับมาก รองลงมา คือ ดfานการรักษา

ความปลอดภัยของขfอมูลในระบบ ดfานความเหมาะสม

ของระบบ และนfอยที่สุดคือ ดfานการทำงานของระบบ 

สอดคลfองกับงานวิจัยของ สมจิตร/  ตั้งเสริมวงศ/  2555(  ไดf

ทำการวิจัยเรื ่อง  การพัฒนาระบบสารสนเทศ อุปกรณ/ 

เครื่องมือแพทย/หfองผpาตัดโรงพยาบาลบำรุงราษฎร/อินเตอร/

เนชั่นแนล  ผลจากการวิจัยพบวpา อยูpในระดับดีทุกคน คือ

ด fานความเหมาะสมในหนfาที ่การทำงานของโปรแกรม

(Functional Requirement Test) ระบบที่ไดfพัฒนามีความ

ถูกตfองตรงตามความตfองการของ ดfานความถูกตfองในการ

ทำงานของโปรแกรม (Functional Test)  ดfานความสะดวก 

และง p ายต p อการใช f โปรแกรม (Usability Test)  ด f าน

ประส ิทธ ิภาพความเร ็ วในการทำงานของโปรแกรม

(Pertornunce Test)  ด fานการรักษาความปลอดภัยของ 

โปรแกรม (Security Test) ของกลุpมผูfดูแลระบบตามลำดับ 

 8.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูfใชfระบบ

ลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย/เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษา

โรงพยาบาลเขายfอย จังหวัดเพชรบุรี  มีความพึงพอใจโดย

รวมอยูpในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในเรื่อง

ประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บฐานขfอมูลและการ

ประมวลผลมีความถูกตfอง มากที่สุด มีระดับความคิดเห็น

มากที่สุด รองลงมา คือระบบฐานขfอมูลใชfงานงpายและผูfใชf

ไมpตfองเสียเวลาในการเรียนรูfมากเกินไปมีระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด และสามารถตอบสนองความตfองการ

ของผูfใชfหลายระดับ ชpวยใหfผูfใชfมีแหลpงขfอมูลที่สะดวกตpอ

การคfนควfา นfอยที่สุด มีระดับความคิดเห็นมาก ซึ่ง

สอดคลfองกับงานวิจัยของ กฤชสุวัชร/  ประโยชน/พิบูลผล          

)2554(  ไดfทำการวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบฐานขfอมูล

สารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ/บนเครือขpาย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลจากการวิจัยพบวpา 

บุคคลากรมีความพึงพอใจระบบฐานขfอมูลสรสนเทศเพื่อ

การประชาสัมพันธ/บนเครือขpาย มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒอยูpในระดับมาก สอดคลfองกับงานวิจัยของพระครู

ใบฎีกาศรีธนญชัย ธน ฺชยเมธี  (2562)  ไดfทำการวิจัย

เรื่องการพัฒนาระบบทดสอบออนไลน/เพื่อการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลจากการ

วิจัยพบวpาสภาพป�จจุบันการสอบวัดผลของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสpวนใหญpเปqนการสอบโดย

การใชfกระดาษในการทดสอบวัดผล ระบบทดสอบ

ออนไลน/สามารถรองรับการทดสอบที่เปqนปรนัยไดf

สมบูรณ/ สpวนขfอสอบที่เปqนอัตนัย รองรับไดfเพียงบางสpวน 

ในพัฒนาและจากการศึกษาความพึงพอใจ ผูfใชfงานมีความ

พึงพอใจมากตpอระบบทดสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชราชวิทยาลัย  

 

9. ขQอเสนอแนะ  

 9.1 ขfอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใชfงาน 

  1 ) ในขั้นตอนการประเมินควรใชfคำถามที่ผู fทำ

แบบประเมินอpานแลfวเขfาใจชัดเจนในการทำแบบประเมิน

ระบบงาน  

  2  ) การนำระบบที ่ผู fว ิจ ัยพัฒนาขึ ้นมาใชfควร

เพิ ่มเติมในสpวนของการบอกขfอมูลขั ้นตอน การใชfงาน

ระบบงานเพื่อใหfผูfใชfงานเขfาใจมากขึ้น  

  3  ) การกำหนดโครงสรfางขfอมูลไวfเปqนหมวดหมูp

เพ ื ่อทำใหfด ูแลรักษาระบบงานไดfง pาย  เปqนระเบียบ 

สามารถตรวจสอบความผิดพลาดของระบบงานไดfงpาย  

  4  ) การยfอนกลับไปหนfากpอนและหลังหรือการ

กลับไปจุดเริ่มตfนควรจะมีอยูpทุกหนfา  เพื่อใหfการใชfงาน

ระบบสะดวกและคลpองตัวมากยิ่งขึ้น 
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 9.2  ขfอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตpอไป 

  1)  ควรมีการศึกษาพัฒนาโปรแกรมในการแจfง

เตือนสำหรับผูfรับบริการในแตpละวันวpารับไดfปริมาณเทpาใด 

  2)  ควรมีการศึกษาพัฒนาแจfงเตือนสำหรับผูfมา

รับบริการกรณีเลื่อนนัดตรวจ 

 

10. เอกสารอQางอิง 

ภาษาไทย 

กฤชสุวัชร/  ประโบชน/พิบูลผล .  ) 2554).  การพัฒนาระบบ

ฐานขQอมูลสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธG

บนเครือข'าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ธนภัทร  พ ิบ ูลย /สว ัสด ิ ์และคณะ .  )2557(.  ระบบขาย

เครื่องสำอางออนไลนG .  บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย/. 

นภาพร   ฉิมณรงค/และคณะ .  )2559(.  การศึกษาประสิทธิภาพ

ข อ ง ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ก า ร ใ ชQ  

โปรแกรม H.I.S. ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

เทคโนโลย ีส ุรนารี .  บร ิหารธ ุรก ิจบ ัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร/ธุรกิจ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

พระครูใบฎีกาศรีธนญชัย  ธน ฺชยเมธี .  )2562(.  การพัฒนา

ระบบทดสอบออนไลนGเพื ่อการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
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บทคัดย'อ 

 การิจัยเรื่อง การพัฒนาฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=ชีวภาพจากหัว

ไชเทkา ม ีว ัตถ ุประสงค=เพ ื ่อศ ึกษาชนิดและปริมาณที่

เหมาะสมของสารที่ชmวยในการกmอตัวที่ใชkในการผลิตฟ(ล=ม

บรรจุภัณฑ=ชีวภาพจากหัวไชเทkาและศึกษาสมบัติทาง

กายภาพของแผmนฟ(ล=ม เมื่อบรรจุเครื่องปรุงอาหารตmาง

ชนิดกัน โดยเก็บรักษาไวkในตูkเย็น และเก็บรักษาไวkที ่

อุณหภูมิหkอง ทำการวิจัยโดยใชkสารที่ชmวยในการกmอตัว 3 

ชนิดคือ สารคาร=ราจีแนน โซเดียมอัลจิเนตและอะไมโลเพ

กทิน แลkวนำแผmนฟ(ล=มไปทดสอบความหนา ความขุmนมัว 

ระยะเวลาการละลายในน้ำรkอน และศึกษาสมบัติทาง

กายภาพของแผmนฟ(ล=ม เมื่อบรรจุพริกปuน พริกเผา โดย

เก็บรักษาไวkในตูkเย็น และอุณหภูมิหkอง เครื่องมือที่ใชkใน

การวิจัยไดkแกm กระบวนการพัฒนาฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=ชีวภาพ

จากห ัวไชเท kา  กำหนดต ัวแผรท ี ่สารคาร =ราจ ีแนน 

โซเดียมอัลจิเนต และ อะไมโลเพกทิน กลุmมตัวอยmาง ไดkแกm 

ผูkเชี่ยวชาญที่อยูmในหkองทดอง ผลการวิจัยพบวmา สารกmอตัว

ที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผmนฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=ชีวภาพจาก

หัวไชเทkา คือ สารคาร=ราจีแนน ปริมาณ 1 กรัม แผmนฟ(ล=ม

มีความหนาเฉลี่ยเทmากับ 0.087 µm มีความขุmนมัวเฉลี่ย 

81.2 % และเวลาในการละลายในน้ำรkอนเฉลี่ย 3:07 นาที 

การศึกษาสมบัต ิทางกายภาพของแผmนฟ(ล =มที ่บรรจุ

เครื่องปรุงตmางชนิดกันและ จัดเก็บในที่อุณหภูมิตmางกัน

พบวmา แผmนฟ(ล=มที่บรรจุพริกปuน เก็บไวkในอุณหภูมิหkอง มี

คmาความชื้นต่ำสุดเฉลี่ย 1.33 % มีลักษณะ พื้นผิวเรียบ ใส 

ไมmเปลี่ยนแปลง และพบวmาแผmนฟ(ล=มชีวภาพจากหัวไชเทkา 

ไมmสามารถบรรจุน้ำพริกเผาไดkเนื่องจากมีน้ำมันซึมออกมา 

ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไวk 

 

คำสำคัญ : คาร=ราจีแนน, โซเดียมอัลจิเนต, อะไมโลเพก

ทิน, ฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=ชีวภาพ, หัวไชเทkา 

* นางรัตนา ลานทอง

E-mail  :  rattana.l@irpct.ac.th 

Abstract 

 The purposes of this research were to 1) study 

suitable type and quantity of coagulant, the material 

used to make bio-packaging film from radish  2) study 

the physical properties of the film when packing various 

seasonings and store in the refrigerator and at room 

temperature. Three types of coagulant were used: 

Carrageenan, Sodium Alginate, and Amylopectin. After 

that, the film was tested for thickness, frustration value, 
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and solubility time in hot water. Finally, study the 

physical properties of the film once packaged with 

cayenne pepper and chili paste and store it in the 

refrigerator and  at room temperature. 

 The research was found that the suitable substrate 

for forming bio-packaging film from radish is 

carrageenan in the amount of 1 gram, the average of 

the film thickness is 0.087 µm, the average of the film 

frustration value is 81.2 % and the average of the film 

solubility time in hot water is 3:07 minutes. The 

physical properties of the film when packing various 

seasonings and store in the refrigerator and at room 

temperature showed that Film containing cayenne 

pepper at room temperature showed that the average 

minimum moisture content was 1.33%. The surface is 

smooth, clear, unchanged. The film is not contain for 

packing chili paste because the oil can seep out. 

Keywords : Carrageenan, Sodium alginate, 

Amylopectin, Bio-Packaging film,Radish 

Keywords : Carrageenan, Sodium alginate, 

Amylopectin, Bio-Packaging film,Radish 

 

1. บทนำ 

 ป�จจุบันบรรจุภัณฑ=พลาสติก หรือฟ(ล=มสังเคราะห=มี

การใชkอยmางแพรmหลาย ซึ่งฟ(ล=มสังเคราะห=สmวนใหญmไมm

สามารถยmอยสลายไดkทำใหkเกิดมลภาวะตmอสิ่งแวดลkอม 

ดังนั้นทั่วโลกจึงไดkใหkความสนใจตmอบรรจุภัณฑ=ที่เป�นมิตร

ตmอสิ่งแวดลkอมเป�นอยmางมาก จึงสmงผลใหkตลาดพลาสติก

ชีวภาพมีโอกาสเติบโตไดkอีกมากในอนาคต นอกจากนี้

ประเทศไทยยังมีอ ุตสาหกรรมรองรับในการพัฒนา

พลาสตกิชวีภาพยmอยสลายไดk ผลิตภัณฑ=พลาสติกชีวภาพ

เริ่มจากการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่เป�นผลิตผลทาง

การเกษตรมาใชkในการผลิตเป�นพลาสติกชีวภาพ เชmน 

แป�งมันสำปะหลัง แป�งขkาวโพด แป�งอkอย เป�นตkน  

 หัวไชเทkาเป�นพืชทางเลือกชนิดหนึ่งที่มีคุณคmาทาง

โภชนาการที ่หลากหลาย ชmวยป�องกัน และแกkป�ญหา

สุขภาพ เชmน ความดันโลหิตสูง แผลในกระเพาะอาหาร  

ชmวยกระตุkนใหkเจริญอาหาร และปรับสมดุลในระบบยmอย

อาหาร และหาซื้อไดkงmาย มีขายตลอดทั้งป� รวมทั้งหัวไช

เทkาเป�นพืชที่มีเซลลูโลสและเสkนใยเป�นองค=ประกอบ ซึ่ง

สามารถนำมาทำเป�นพลาสติกชีวภาพไดk 

 ดังนั ้นผู kว ิจ ัยจึงมีความสนใจที ่จะพัฒนาการผลิต

แผmนฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=ชีวภาพโดยใชkหัวไชเทkา มาเป�น

วัตถุดิบหลักในการผลิตบรรจุภัณฑ=ยmอยสลายไดk และเป�น

มิตรตmอสิ่งแวดลkอม เพื่อชmวยลดปริมาณขยะพลาสติก ซึ่ง

ยmอยสลายยากเป�นสาเหตุใหkเกิดป�ญหาสภาวะโลกรkอน 

อีกทั ้งยังสามารถใชkทดแทนพลาสติกสังเคราะห= จาก

อุตสาหกรรมป(โตรเคมี และงานวิจัยนี้ยังชmวยเพิ่มมูลคmา

ใหkกับผลิตผลทางการเกษตร ทำใหkเกิดการใชkผลิตผล

ทางดkานการเกษตรใหkเกิดประโยชน=ที่หลากหลายมากขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคGการวิจัย 

 2.1. เพื่อศึกษาชนิด และปริมาณที่เหมาะสมของสารที่

ชmวยในการกmอตัว ที่ใชkในการผลิตฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=ชีวภาพ

จากหัวไชเทkา 

 2.2. เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผmนฟ(ล=ม เมื่อ

บรรจุเครื่องปรุงอาหารตmางชนิดกัน โดยเก็บรักษาไวkใน

ตูkเย็น และอุณหภูมิหkอง 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย  

 หัวไชเทkา สามารถนำมาผลิตฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=ชีวภาพ 

ไดk โดยใชkสารคาร=ราจีแนนในปริมาณ 1 กรัม เป�นสารที่

ชmวยในการกmอตัวในการผลิตแผmนฟ(ล=มจากหัวไชเทkา 60 

กรัม ตmอ น้ำ 140 มิลลิลิตร แผmนฟ(ล=มสามารถละลายในน้ำ

ร kอนไดkภายในระยะเวลา 5 นาที และสามารถบรรจุ

เครื่องปรุงอาหารเก็บไวkในอุณหภูมิหkองไดk 

 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ในงานวิจัยนี้ ผูkวิจัยไดkทำการศึกษาชนิด และปริมาณที่

เหมาะสมของสารที่ชmวยในการกmอตัว ที่ใชkในการผลิตฟ(ล=ม

บรรจุภัณฑ=ชีวภาพจากหัวไชเทkา และศึกษาสมบัติทาง

กายภาพของแผmนฟ(ล=มเมื่อบรรจุเครื่องปรุงอาหารตmางชนิด
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กัน โดยเก็บรักษาไวkในตูkเย็น และอุณหภูมิหkอง โดยแบmง

การศึกษาเป�น 2 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่ 4.1 ศึกษาชนิด และปริมาณที่เหมาะสมของ

สารที่ชmวยในการกmอตัว ที่ใชkในการผลิตฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=

ชีวภาพจากหัวไชเทkา 

 ตัวแปรตkน      : ชนิดและปริมาณของสาร  

 ตัวแปรตาม     : ลักษณะของแผmนฟ(ล=ม ความหนา  

                         ความขุmนมัว การละลายในน้ำ    

                         รkอนของแผmนฟ(ล=ม 

  ตัวแปรควบคุม : ปริมาณหัวไชเทkา ปริมาณน้ำ  

                         ขนาดของแผmนฟ(ล=ม เวลา อุณหภูมิ 

 ตอนที่ 4.2 ศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผmนฟ(ล=ม 

เมื่อบรรจุเครื่องปรุงอาหารตmางชนิดกัน โดยเก็บรักษาไวkใน

ตูkเย็น และอุณหภูมิหkอง 

 ตัวแปรตkน : ชนิดของเครื่องปรุงและการเก็บรักษา 

 ตัวแปรตาม : ลักษณะของแผmนฟ(ล=ม คmาความชื้น   

                      ของแผmนฟ(ล=ม 

 ตัวแปรควบคุม  : ชนิดของแผmนฟ(ล=ม ขนาดของ 

                          แผmนฟ(ล=ม ระยะเวลาการเก็บรักษา 

             

5. วิธีการดำเนินการวิจัย 

 5.1 ศึกษาชนิด และปริมาณที่เหมาะสมของสารที่ชmวย

ในการกmอตัว ที่ใชkในการผลิตฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=ชีวภาพจาก

หัวไชเทkา 

  5.1.1 การเตรียมหัวไชเทkาเพื่อผลิตแผmนฟ(ล=ม

บรรจุภัณฑ=ชีวภาพจากหัวไชเทkา 

   5.1.1.1 นำหัวไชเทkาไปลkาง และนึ่งใน

หมkอนึ่งเป�นเวลา ประมาณ 40 นาที และนำไปป��นจนเป�น

เนื้อละเอียด 

    5.1.1.2. นำหัวไชเทkาที่ป��นเป�นเนื้อละเอียด

แลkวมาชั่งในปริมาณ 60 กรัม ใสmลงในบีกเกอร= และเติมน้ำ 

140  มิลลิลิตร 

   5.1.2. ศึกษาชนิด และปริมาณที่เหมาะสม

ของสารที่ชmวยในการกmอตัวเป�นแผmนฟ(ล=ม 

 

 

ภาพที่ 1 Flow chart แสดงวิธีศึกษาชนิด และปริมาณที่

เหมาะสมของสารที่ชmวยในการกmอตัว ที่ใชkในการผลิตฟ(ล=ม

บรรจุภัณฑ=ชีวภาพจากหัวไชเทkา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5.1.2.1. นำหัวไชเท kาท ี ่ เตร ียมจากขkอ 

5.1.1 มาเติมสารคาร=ราจีแนนในปริมาณ 1 กรัม  2 กรัม 

และ 3 กรัม  

   5.1.2.2. นำสmวนผสมที่เตรียมไวkเทลงใน

ภาชนะ และกวนใหkความรkอน บนเตาไฟฟ�าจนไดkอุณหภูมิ

ที่ 70 องศาเซลเซียส และกวนตmออีก 20 นาที 

   5.1.2.3. นำสmวนผสมที ่ไดkไปเทลงถาด

อะลูมิเนียมขนาดกวkาง 25 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร 

และนำไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสเป�น

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และบันทึกผลลักษณะของ

แผmนฟ(ล=ม  

   5.1.2.4. ทำการทดลองซ้ำ โดยเปลี่ยนสาร

เป�นโซเดียมอัลจิเนต และอะไมโลเพกทิน 

   5.1.2.5. นำแผmนฟ(ล=มทั้งหมดมาวัดความ

หนา โดยนำแผmนฟ(ล=ม มาตัดขนาดกวkาง 12 เซนติเมตร 
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ยาว 12 เซนต ิ เมตร และว ัดความหนาด kวยเคร ื ่อง 

Thickness Gauge บันทึกผล ทำซ้ำ 3 ครั้ง 

   5.1.2.6. นำแผmนฟ(ล=มมาวัดความขุ mนมัว 

โดยการนำแผmนฟ(ล=ม มาตัดขนาดกวkาง 12 เซนติเมตร ยาว 

12 เซนติเมตร และนำไปเขkาเครื่อง Haze meter เครื่อง

จะแสดงความขุmนมัว และบันทึกผล ทำซ้ำ 3 ครั้ง 

   5.1.2.7. การทดสอบระยะเวลาการละลาย

ในน้ำรkอนของแผmนฟ(ล=ม โดยการนำแผmนฟ(ล=มมาตัดขนาด

กวkาง 5 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร ใสmลงไปในบีกเกอร=

ขนาด 250 มิลลิล ิตร บีกเกอร=ละ 1 แผmน เทน้ำรkอน

อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ในปริมาณ 100 มิลลิลิตร 

ลงไปในบีกเกอร= เริ่มจับเวลา และบันทึกผล ทำซ้ำ 3 ครั้ง 

 5.2 ศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผmนฟ(ล=ม เมื่อบรรจุ

เครื่องปรุงอาหารตmางชนิดกันโดยเก็บรักษาไวkในตูkเย็น และ

อุณหภูมิหkอ 

 

ภาพที ่  2 Flow chart แสดงว ิธ ีการศ ึกษาสมบัติทาง

กายภาพของแผmนฟ(ล=ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.2.1. นำแผmนฟ(ล=มที่ดีที ่สุดจากตอนที่ 1 มาตัด

ขนาดกวkาง 5 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร และนำมา

บรรจุเครื่องปรุงอาหาร 2 ชนิด คือ พริกปuน และพริกเผา 

โดยนำแผmนฟ(ล=มมาชั่งน้ำหนักกmอนเก็บรักษา แลkวนำไปใสm

ถุงซิปล็อคขนาดกวkาง 8 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร  

  5.2.2. นำแผmนฟ(ล=มบรรจุพริกปuนและพริกเผาซอง

ที่ 1 - 3 ไปวางไวkในอุณหภูมิในตูkเย็น  

  5.2.3. นำแผmนฟ(ล=มบรรจุพริกปuนและพริกเผาซอง

ที่ 4 - 6 ไปวางไวkในอุณหภูมิในหkอง 

  5.2.4. บันทึกผลการเปลี ่ยนแปลงลักษณะของ

แผmนฟ(ล=มทุกวัน เป�นเวลา 2 สัปดาห=  

  5.2.5. เมื่อครบ 2 สัปดาห= ใหkนำแผmนฟ(ล=มมาชั่ง

น้ำหนักหลังเก็บรักษา และบันทึกน้ำหนักของแผmนฟ(ล=ม

บรรจุเครื ่องปรุงอาหารจากหัวไชเทkา สามารถหาคmา

ความชื้นไดkจากสูตร ดังนี้ 

 

 ค2าความชื้น	(%) 	= 	 (น้ำหนักหลังเก็บรักษา - น้ำหนักก2อนเก็บรักษา)

น้ำหนักก2อนเก็บรักษา
 x 100 

 

6. ผลการวิจัย 

 ในการวิจัย เรื ่องการพัฒนาฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=ชีวภาพ

จากหัวไชเทkาไดkทำการศึกษาการศึกษาชนิด และปริมาณ

ที่เหมาะสมของสารที่ชmวยในการกmอตัว ที่ใชkในการผลิต

ฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=ชีวภาพจากหัวไชเทkา 3 ชนิด ไดkแกm คาร=

ราจีแนน  โซเดียมอัลจิเนตและ โซเดียมอัลจิเนต ใน

ปริมาณ 1 กรัม 2 กรัม และ 3 กรัม โดยศึกษาลักษณะ

ทางกายภาพ ความหนา ความขุmนมัว และการละลายใน

น้ำรkอน โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 

 6.1 ศึกษาชนิด และปริมาณที่เหมาะสมของสารที่ชmวย

ในการกmอตัว ที่ใชkในการผลิตฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=ชีวภาพจาก

หัวไชเทkา      

ตารางที่ 1  แสดงความหนา และลักษณะของแผmนฟ(ล=ม  

               ที่ใชkชนิดและปริมาณสารที่ชmวยในการกmอตัว 

               ตmางกัน 

สูตร

ท่ี 

ชนิดและ

ปริมาณของ

สารท่ีช7วยใน

การก7อตัว  

ความหนา (µm) ลักษณะ

ของ

แผ7นฟFลG

ม 

คร้ังท่ี 

1 

คร้ังท่ี 

2 

คร้ังท่ี 

3 
เฉล่ีย 

1 
คาร&ราจีแนน 

1 กรัม  
0.085 0.089 0.087 

0.08

7 

ผิวเรียบ 

2 
คาร&ราจีแนน 

2 กรัม  
0.094 0.097 0.095 

0.09

5 

3 
คาร&ราจีแนน 

 3 กรัม
0.110 0.107 0.105 

0.10

7 

จากผลการทดลอง 5.1 

นำแผCนฟEล&มบรรจุภณัฑ&ท่ีดีท่ีสุดจากตอนท่ี 1 มาศึกษาสมบัติทางกายภาพ

กายภาพ 

นำแผCนฟEล&มมาบรรจุเครื่องปรุง 2 ชนิด ไดUแกC พริกปVน 

และพริกเผา โดยแบCงเปYน 2 ชุด  

ชุดท่ี 1 นำไปเก็บไวUในตูUเย็น  ชุดท่ี 2 วางไวUท่ีอุณหภูมิหUอง 

 

บันทึกลักษณะทางกายภาพทุกวันเปYนเวลา 2 สัปดาห& 

บันทึกน้ำหนักกCอนเก็บและหลังเก็บ นำมาคำนวณหาคCาความชืน้ 

 

วิเคราะห&เปรียบเทียบผลการทดลอง 

จบการทดลอง  
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 สีใส 

ลอกออก

งCาย 

 4  

โซเดียมอัลจิ

เนต 

1 กรัม  

0.095 0.090 0.094 
0.09

3 

 

 

 

ผิวเรียบ  

สีน้ำตาล

อCอน 

ลอกยาก 

5 
โซเดียมอัลจิ

เนต     2 กรัม  
0.104 0.100 0.106 

0.10

3 

6 
โซเดียมอัลจิ

เนต     3 กรัม  
0.112 0.108 0.110 

0.11

0 

7 
อะไมโลเพ

กทิน  1 กรัม  
0.131 0.129 0.130 

0.13

0 

 

 

 

ผิวหยาบ 

สีน้ำตาล

เขUม 

 ลอก

ออกยาก 

8 
อะไมโลเพ

กทิน  2 กรัม  
0.147 0.145 0.141 

0.14

4 

9 

อะไมโลเพ

กทิน     3 

กรัม 

0.149 0.149 0.151 
0.15

0 

 จากตารางที่ 1 พบวmาแผmนฟ(ล=มที่ใชkสารคาร=ราจีแนน  

1 กรัม ในการขึ้นรูปจะไดkแผmนฟ(ล=มที่มีพื้นผิวเรียบ สีใส 

ลอกออกงmาย แผmนฟ(ล=มมคีวามหนานkอยที่สุดเฉลี่ย  

0.087 µm สmวนแผmนฟ(ล=มที่ใชk สารอะไมโลเพกทิน 3 กรัม 

จะไดkแผmนฟ(ล=มที่มีพื้นผิวหยาบ มีสีน้ำตาลเขkม ลอกออก

ยาก แผmนฟ(ล=มมคีวามหนามากที่สุดเฉลี่ย 0.150 µm 

ตารางที่ 2 แสดงความขุmนมัวของแผmนฟ(ล=ม ที่ใชkชนิดและ 

             ปริมาณสารที่ชmวยในการกmอตัวตmางกัน 

สูตร

ท่ี 

ชนิดของสาร และ

ปริมาณสารท่ีช7วยใน

การก7อตัว )กรัม(  

ความขุ7นมัว )%( 

คร้ังท่ี 

1 

คร้ังท่ี 

2 

คร้ังท่ี 

3 
เฉล่ีย 

1 

คาร(รา

จีแนน 

1  80.5 80.8 82.3 81.2 

2  2  83.0 83.3 83.4 83.2 

3  3  84.1 85.0 85.8 85.0 

4 

โซเดียมอัล

จิเนต 

1  88.5 88.8 89.4 88.9 

5 2  88.8 89.7 89.9 89.5 

6 3  88.9 89.5 89.9 89.4 

7 

อะไมโลเพ

กทิน 

1  90.0 90.5 90.8 90.4 

8 2  90.5 91.0 91.6 91.0 

9 3  93.7 94.9 95.9 94.8 

 จากตารางที่ 2 พบวmาแผmนฟ(ล=มที่ใชk คาร=ราจีแนน  

1 กรัม มีความขุmนมัวนkอยที่สุดเฉลี่ยเทmากับ 81.2 % และ

แผmนฟ(ล=มที่ใชkอะไมโลเพกทิน 3 กรัม มีความขุmนมัวมาก

ที่สุดเฉลี่ยเทmากับ 94.8 %  

ตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาในละลายในน้ำรkอนของ 

              แผmนฟ(ล=มที่ใชkชนิดและปริมาณสารที่ชmวยใน 

              การกmอตัวตmางกัน 

สูตรท่ี 
ชนิดและปริมาณของสาร

ท่ีช7วยในการก7อตัว )กรัม(  

เวลาท่ีแผ7นฟPลQมละลายน้ำ  

)นาที : วินาที( 

คร้ังท่ี 

1 

คร้ังท่ี 

2 

คร้ังท่ี 

3 
เฉล่ีย 

1 

คาร(ราจีแนน  

1 3:30 2:58 3:32 3:07 

2 2 4:00 4:05 4:15 4:07 

3 3 4:10 4:05 4:15 4:10 

4 

โซเดียมอัลจิเนต  

1 3:48 3:40 3:56 3:48 

5 2 3:45 4:05 3:59 4:10 

6 3 4:55 4:35 4:36 4:42 

7 

อะไมโลเพกทิน  

1 5:50 5:59 5:50 5:53 

8 2 7:40 7:35 7:59 7:45 

9 3 8:25 8:40 8:30 8:32 

 

 จากตารางที่ 3 พบวmาแผmนฟ(ล=มที่ใชk คาร=ราจีแนน  

1 กรัม สามารถละลายเร็วที่สุด โดยใชkระยะเวลาละลาย

เฉลี่ย 3:07 นาที และแผmนฟ(ล=มที่ใชkอะไมโลเพกทิน 3 กรัม 

ละลายน้ำชkาที ่สุด โดยใชkระยะเวลาละลายเฉลี ่ย 8:32 

นาที  

 6.2 ศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผmนฟ(ล=ม เมื่อบรรจุ

เครื ่องปรุงอาหารตmางชนิดกันและเก็บรักษาไวkในตูkเย็น 

และอุณหภูมิหkอง นำแผmนฟ(ล=มที่ดีที่สุด จากตอนที่ 6.1 มา

ใชkในการผลิตแผmนฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=ชีวภาพจากหัวไชเทkา 

โดยมีอัตราสmวนที่เหมาะสม คือ หัวไชเทkา 60 กรัม ตmอ น้ำ 

140 มิลลิลิตร ใชk คาร=ราจีแนน 1 กรัม และนำไปอบที่

อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป�นระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 

นาที 

ตารางที่ 4 แสดงคmาความชื้น และลักษณะทางกายภาพ  

             ของแผmนฟ(ล=มบรรจุเครื่องปรุงอาหาร ที่วางไวk 

             ในตูkเย็น 

 

ชนิด

เคร่ือง

ปรุง 

ซอง

ท่ี 

น้ำหนัก

ก7อน 

เก็บ

รักษา 

)กรัม(  

น้ำหนัก

หลัง 

เก็บรักษา 

)กรัม(  

ค7า

ความ

ช้ืน 

)%( 

ลักษณะของแผ7นฟPลQม 

ก7อน

ทดสอบ 

หลัง

ทดสอบ 

1 1.51 1.54 1.99 
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พริก

ปHน 

2 1.50 1.53 2.00  

 

พ้ืนผิว

เรียบ ใส 

 

 

พ้ืนผิว

เรียบ ใส 
3 

1.52 1.54 1.32 

 

เฉล่ีย 1.51 1.54 1 .77  

 

 

พริก

เผา 

1 
1.56 1.65 5.77 

 

 

 

 

น้ำมัน

ของพริก

เผาซึม

ออกมา

เล็กนUอย 

 

 

 

 

น้ำมันของ

พริกเผา

ซึมออกมา

ปริมาณ

มาก 

2 
1.59 1.69 6.29 

3 
1.57 1.68 7.01 

 

เฉล่ีย 
1.57 1.67 6.36 

 จากตารางที่ 4 พบวmาแผmนฟ(ล=มบรรจุพริกปuน ที่วาง

ไวkในตูkเย็นมีลักษณะคงเดิม คือ พื้นผิวแผmนฟ(ล=มเรียบ ใส 

พริกปuนไมmมีผงกระจายออกนอกแผmนฟ(ล=ม มีคmาความชื้น

เฉลี ่ยเทmาก ับ 1.77 % สmวนแผmนฟ(ล =มบรรจุพร ิกเผามี

ลักษณะ    ไมmคงเดิม คือ น้ำมันของพริกเผาซึมออกมา

นอกแผmนฟ(ล=มในปริมาณมาก จึงทำใหkแผmนฟ(ล=มมีความชื้น

สูง มีคmาความชื้นเฉลี่ยเทmากับ 6.36 % 

ตารางที่ 5  แสดงคmาความชื้นและลักษณะทางกายภาพ  

ของแผmนฟ(ล=มบรรจุเครื่องปรุงอาหาร ที่วางไวkใน

อุณหภูมิหkอง 

ชนิด

เคร่ือง 

ปรุง 

ซอง

ท่ี 

น้ำหนัก

ก7อนเก็บ

รักษา 

)กรัม(  

น้ำหนัก

หลังเก็บ

รักษา 

)กรัม(  

ค7า

ความ

ช้ืน 

)%( 

ลักษณะของ

แผ7นฟPลQม 

ก7อน

ทดสอบ 

หลัง

ทดสอบ 

 

 

พริกปHน 

1 1.50 1.52 1.33 
 

 

พ้ืนผิว

เรียบ ใส 

 

 

พ้ืนผิว

เรียบ ใส 

2 1.50 1.51 0.67 

3 1.50 1.53 2.00 

 

เฉล่ีย 1.50 1.52 1.33 

 

 

 

พริกเผา 

1 
1.55 1.61 3.87  

 

 

น้ำมัน

ของพริก

 

น้ำมัน

ของพริก

เผาซึม

2 
1.56 1.63 4.49 

3 
1.56 1.60 2.56 

 

เฉล่ีย 1.56 1.61 3.64 

เผาซึม

ออกมา

เล็กนUอย 

ออกมา

ปริมาณ

มาก 

  

 จากตารางที่ 5 พบวmาแผmนฟ(ล=มบรรจุพริกปuนที่วาง

ไวkในอุณหภูมิหkองมีลักษณะคงเดิม คือ พื้นผิวแผmนฟ(ล=ม

เรียบ ใส ไมmมีผงพริกปuนกระจายออกนอกแผmนฟ(ล=ม มีคmา

ความชื้นเฉลี่ยเทmากับ 1.33 % สmวนแผmนฟ(ล=มบรรจุพริกเผา

มีน้ำมันของพริกเผาซึมออกมานอกแผmนฟ(ล=มในปริมาณ

มาก มีคmาความชื้นเฉลี่ยเทmากับ 3.64 % 

 

7. สรุปผลการวิจัย  

 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ=ชีวภาพ

จากหัวไชเทkา สามารถสรุปไดkดังนี้ 

 7.1 สารคาร=ราจีแนนปริมาณ 1 กรัม เป�นปริมาณที่

เหมาะสมในการใชkสารที่ชmวยในการกmอตัว ในการผลิต

แผmนฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=จากหัวไชเทkา โดยใหkแผmนฟ(ล=มที่มี

ความหนาเฉลี่ย 0.087 µm มีความขุmนมัวนkอยที่สุดเฉลี่ย

เทmากับ 81.2 % และระยะเวลาที่แผmนฟ(ล=มละลายในน้ำ

รkอนเร็วที่สุดเฉลี่ยเทmากับ 3:07 นาที 

 7.2 สมบัติทางกายภาพของแผmนฟ(ล=มบรรจุพริกปuนที่

เก็บไวkทั้งในในตูkเย็นและที่อุณหภูมิหkองมีลักษณะทาง

กายภาพ ไมmเปลี่ยนแปลง คือ พื้นผิวแผmนฟ(ล=มเรียบ ใส ไมm

มีผงพริกปuนกระจายออกนอกแผmนฟ(ล=ม แตmในตูkเย็นจะมีคmา

ความชื้นเฉลี่ย 1.77 % สmวนที่เก็บไวkที่อุณหภูมิหkอง มีคmา

ความชื้นเฉลี่ยเทmากับ 1.33 % 

  สmวนแผmนฟ(ล=มที่บรรจุพริกเผาที่วางไวkทั้งในตูkเย็นและ

อุณหภูมิหkอง จะมีน้ำมันของพริกเผาซึมออกมานอก

แผmนฟ(ล=มในปริมาณมาก โดยในตูkเย็นมีคmาความชื้นเฉลี่ย

เทmากับ 6.36 % และที่อุณหภูมิหkองมีคmาความชื้นเฉลี่ย

เทmากับ 3.64 % 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเรื ่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ=ชีวภาพ

จากหัวไชเทkา สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดkดังนี้ 
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 จากการศึกษาชนิดและปริมาณที่เหมาะสมของสารที่

ชmวยในการกmอตัว ในการผลิตแผmนฟ(ล=มบรรจุเครื่องปรุง

อาหารจากหัวไชเทkา โดยใชkสารที่ชmวยในการกmอตัวสาม

ชนิดไดkแกm สารคาร=ราจีแนน โซเดียมอัลจิเนต และ อะ

ไมโลเพกทิน ในปริมาณ 1 กรัม 2 กรัม และ 3 กรัม และ

ศึกษาความหนา ความขุmนมัว  และการละลายในน้ำรkอน

ของแผmนฟ(ล=ม โดยใชkหัวไชเทkา 60 กรัม น้ำ 140 มิลลิลิตร 

พบวmาชนิด และปริมาณของสารที ่ชmวยในการกmอตัวที่

เหมาะสมที่สุด ในการขึ้นรูปเป�นแผmนฟ(ล=มบรรจุเครื่องปรุง

อาหารจากหัวไชเทkา คือ ใชkสารคาร=ราจีแนนปริมาณ 1 

กรัม ใหkพื้นผิวแผmนฟ(ล=มเรียบ ใส ลอกออกงmาย  มีความ

หนาเฉลี่ยต่ำสุด 0.087 µm มีความขุmนมัวนkอยที่สุดเฉลี่ย

เทmากับ 81.2 % ระยะเวลาละลายในน้ำรkอนเฉลี่ยเทmากับ 

3:07 นาที อาจเป�นเพราะวmาคาราจีแนน เป�นสารสกัดจาก

สาหรmายทะเล นิยมใชkเพื่อใหkเกิดเจล ในผลิตภัณฑ=อาหาร 

ทำใหkอาหารมีความขkนหนืด แบmงเป�น 3 ชนิดคือ แคปป�า 

(kappa, κ), ไอโอตkา (iota, ι) และแลมดkา (lambda, λ) 

โดยคาราจีแนนมีคุณสมบัติที่คลkายเจลาติน แตmไมmเหนียว

และยืดหยุmนตลอดจนคาราจีแนนจัดเป�นใยอาหารชนิด

หนึ ่ง มีองค=ประกอบทางเคมีเป�นพวกโพลีแซคคาไรด= 

(คาร=โบไฮเดรต) และคาร=ราจีแนนทุกชนิดสามารถละลาย

ไดkในน้ำรkอนไดkดี จึงทำใหkแผmนฟ(ล=มที่ไดkละลายน้ำรkอนไดkดี 

และพบวmาความขุmนมัวของแผmนฟ(ล=ม ระยะเวลาละลายใน

น้ำรkอน มีแนวโนkมเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณของสารที่ชmวย

ในการกmอตัว  

 จากผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผmนฟ(ล=มที่

บรรจุเครื่องปรุงอาหารตmางชนิดกันและจัดเก็บในตูkเย็น

และอุณหภูมิหkอง พบวmาแผmนฟ(ล=มบรรจุพริกปuนที่วางไวkใน

อุณหภูมิตู kเย็น และอุณหภูมิหkองมีลักษณะคงเดิม คือ 

พื้นผิวของแผmนฟ(ล=มเรียบ ใส พริกปuนไมmมีผงกระจายออก 

สmวนแผmนฟ(ล=มบรรจุพริกเผามี น้ำมันของพริกเผาซึม

ออกมานอกแผmนฟ(ล=มในปริมาณมาก อาจเป�นเพราะวmา

แผmนฟ(ล=มที ่ผลิตขึ ้นมีลักษณะบาง และน้ำมันสามารถ

ละลายแผmนฟ(ล=มไดk ดังนั้น แผmนฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=จากหัวไช

เทkาอาจไมmเหมาะกับการบรรจุเครื่องปรุงที่มีน้ำหรือน้ำมัน

เป�นองค=ประกอบ แตmเหมาะกับการบรรจุเครื่องปรุงที่มี

ลักษณะแหkงโดยสามารถใชkเป�นบรรจุภัณฑ=ที ่สามารถ

รับประทานไดk เชmน ใชkเป�นซองใสmเครื ่องปรุงในอาหาร

ประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งสอดคลkองกับงานวิจัยของ

รัตนา จินดาพรรณ (2556) ศึกษาเรื ่องการทดลองผลิต

ฟ(ล=มจากโปรตีนถั่วเขียว โดยทดลองนําแผmนฟ(ล=มดังกลmาว

มาทดลองบรรจุเครื่องปรุง รสบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป พบวmา

ฟ(ล=มโปรตีนถั่วเขียวสกัดสามารถป(ดผนึกไดkดkวยความรkอน 

และสามารถเก็บรักษาเครื่องปรุงรส ไดkนานกวmา 3 เดือน 

นอกจากนี้สามารถละลายไดkในน้ำเดือด ภายในเวลา 90 

วินาที 

 จากผลการศึกษาพบวmา หัวไชเทkาสามารถนำมาพัฒนา

เป�นบรรจุภ ัณฑ=ช ีวภาพชีวภาพไดk เน ื ่องหัวไชเทkามี

เซลลูโลสและเสkนใยเป�นองค=ประกอบ ซึ่งสอดคลkองกับ

งานวิจัยของ ศิริพร เต็งรัง (2558) ศึกษาวิจัย และพัฒนา

บรรจุภัณฑ= โดยมุmงเนkนวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ=โดยเนkน

การใช kประโยชน=จากผล ิตผล และว ัสด ุเหล ือใช kทาง

การเกษตรใหkเกิดประโยชน= และเกิดมูลคmาสูงสุด โดย

พัฒนาและออกแบบใหkม ีความจำเพาะเจาะจงหรือมี

คุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น พรkอมทั้งพัฒนาเครื่องมือ และ

เทคโนโลยีการผลิตตั้งแตmเตรียมวัตถุดิบจนถึงกระบวนการ

ขึ ้นรูปใหkเหมาะสม ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต 

และสามารถใชkไดkจริง ในเชิงพาณิชย=ทางการทดลองที่กอง

วิจัย และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป

ผลิตผลเกษตร และสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ระหวmาง

ป� 2554 - 2558 เริ ่มจากการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ

เหลือใชk คือ เปลือกทุเรียนพันธุ=หมอนทอง ชะนี ตkนกลkวย

พันธุ =น้ำวkาและไขm เนื ่องจากมีเซลลูโลสหรือเสkนใยเป�น

องค=ประกอบ และบรรจ ุภ ัณฑ=ช ีวภาพจากหัวไชเทkา 

เป�นบรรจัภัณฑ=ที ่สามารถรับประทานไดkเนื ่องจากเป�น

พืชผลทางการเกษตร สอดคลkองกับงานวิจัยของ สมยศ 

จรรยาวิลาส (2555) ศึกษาเรื่องการทำฟ(ล=มที่รับประทาน

ไดkจากแป�งขkาวเจkา และแป�งมันสำปะหลังวัตถุดิบที่ใชkใน

การทดลองคือแป�งขkาวเจkา และแป�งมันสำปะหลังผสมกลี

เซอรอล งานวิจัยของ วรรณา ขันธชัย (2556) ศึกษาเรื่อง

การพัฒนาฟ(ล=ม และสารเคลือบรับประทานไดkจากแป�ง
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ขkาวเจkา มาประยุกต=ใชkในทอฟฟ�� ผลไมk เพื่อพัฒนาสูตร

มาตรฐานของฟ(ล=ม และสารเคลือบรับประทานไดkจากแป�ง

ขkาวเจkา และงานวิจัยของ วิชชุลดา คํามูลตา (2557) 

ศึกษาเรื่องผลของลิพิดตmอสมบัติของฟ(ล=มบริโภคไดkจาก

สตาร=ชมันสำปะหลังดัดแปรออกทีนิลซัคซิเนต และการ

ประยุกต=ในการเคลือบขนมขkาวอบกรอบ 

 

9. ข^อเสนอแนะ  

 จากการวิจัยเรื่อง ฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=ชีวภาพจากหัวไช

เทkา ผูkวิจัยมีขkอเสนอแนะดังนี้ 

 9.1. ควรศึกษาสมบัติของแผmนฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=ชีวภาพ

จากหัวไชเทkาเพื่อนำไปบริโภค 

 9.2. ควรศึกษาการผลิตแผmนฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=ชีวภาพ

จากหัวไชเทkาดkวยสารที่ชmวยในการกmอตัวชนิดอื่น ๆ เพื่อ

ความหลากหลายในการนำไปใชkประโยชน= 

 9.3. ควรศึกษาแผmนฟ(ล=มบรรจุภัณฑ=ชีวภาพจากพืช

ชนิดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลคmาใหkกับพืชชนิดนั้น ๆ 

 

10. เอกสารอ^างอิง 

ธเนศ พงศ=จรรยากุล . )2555(. อัลจิเนต :  

         พอลิเมอรGธรรมชาติสู'ระบบนำส'งยา . พิมพ= 

         ครั้งที่ .1ขอนแกmน : มหาวิทยาลัยขอนแกmน 

บรรเลง ศรนิล (. 2557 . ) เทคโนโลยีพลาสติก . 

         กรุงเทพฯ : สมาคมสmงเสริมเทคโนโลยี  

         (. ญี่ปุuน-ไทย) 

รังสินี โสธรวิทย= (. 2558 . ) ฟeลGมและสารเคลือบพอลิเมอรG 

        ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร . พิมพ=ครั้งที่ .     2 

        กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ=หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร=.  

รัตนา จินดาพรรณ . (2556). การผลิตฟeลGมจากโปรตีนถั่ว 

        เขียว . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสยาม. 

วรรณา ขันธชัย . )2556(. การพัฒนาฟeลGมและสารเคลือบ 

        รับประทานได^จากแปjงข^าวเจ^ามาประยุกตGใช^ใน 

        ทอฟฟlmผลไม^ . นนทบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

        ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 

วิชชุลดา คำมูลตา (. 2557 . ) ผลของลิพิดต'อสมบัติของ 

        ฟeลGมบริโภคได^จากสตารGชมันสำประหลังดัด 

        แปรออกทินิลซัคซิเนตและการประยุกตGในการ 

        เคลือบขนมข^าวอบกรอบ . กรุงเทพฯ :     

        มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ศิริพร เต็งรัง . )2558(. วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑG .  

       กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร. 

สมยศ จรรยาวิลาส . )2555(. การทำฟeลGมที่รับประทานได^ 

        จากแปjงข^าวเจ^าและแปjงมันสำปะหลัง .    

        กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร=. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

887



วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ7านส่ืออิเล็กทรอนิกส@ 

PI802 

ผลของอุณหภูมิไพโรไลซิสต4อการสังเคราะห;องค;ประกอบของแก?สชีวภาพจากผักตบชวา 
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บทคัดย'อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค>เพื่อศึกษาอุณหภูมิไพโรไลซิส

ตfอการสังเคราะห>องค>ประกอบของแกhสชีวภาพจาก

ผ ักตบชวาด iวยกระบวนการแก hสซ ิฟ ) เคช ั ่นและเพื่อ

เปรียบเทียบองค>ประกอบแกhสชีวภาพสังเคราะห>จาก 

ผักตบชวากับเศษไมiมะมfวง โดยวิเคราะห>องค>ประกอบ

ของแกhสชีวภาพที่สังเคราะห>ไดiดiวยเครื่องแกhสโครมาโทก

ราฟk (Gas Chromatography) เครื่องมือที่ใชiในการวิจัย 

ไดiแกf อุปกรณ>แกhสชีวภาพจากผักตบชวาดiวยกระบวนการ

แกhสซิฟ)เคชั่น กลุfมตัวอยfาง ไดiแกf กระบวนการทดลอง 

เปรียบเทียบองค>ประกอบแกhสชีวภาพสังเคราะห>จาก

ผักตบชวากับเศษไมiมะมfวง ผลจากการว ิจ ัย พบวfา 

อุณหภูมิไพโรไลซิสสfงผลตfอองค>ประกอบของแกhสชีวภาพ

ที่สังเคราะห>จากชีวมวลผักตบชวา โดยที่อุณหภูมิ 600 

องศาเซลเซียส มีองค>ประกอบของแกhสมีเทน (CH4) รiอย

ละ 10.95 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห>แกhสชีวภาพ

มากที่สุดเมื่อเทียบกับอุณหภูมิไพโรไลซิส 500 และ 400 

องศาเซลเซียส นอกจากนี้ผักตบชวาเปyนสารชีวมวลที่ใชiใน

การสังเคราะห>แกhสชีวภาพไดiมีประสิทธิภาพมากกวfาชีว

มวลจากเศษไมiมะมfวงที่อุณหภูมิไพโรไลซิส 600 องศา

เซลเซ ียส โดยม ีองค >ประกอบของแก hสม ี เทน (CH4) 

มากกวfาแกhสชีวภาพสังเคราะห>จากเศษไมiมะมfวงรiอยละ  

3.89 ซึ่งสามารถนำไปตfอยอดพัฒนาเพื่อใชiในการผลิต

พลังงานไฟฟ~าโดยการนำไปใชiเปyนแกhสเชื้อเพลิงชีวภาพ

ของเครื่องยนต>สันดาปภายในเพื่อทำการผลิตไฟฟ~าไดi ตรง

ตามสมมติฐานที่ตั้งไวi 
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Abstract 

 The objectives of this research were to study 

the pyrolysis temperature on the synthesis biogas 

compositions from water hyacinth by gasification 

process and to compare the synthetic biogas 

compositions from water hyacinth and mango 

wood chips. The compositions of synthetic biogas 

were analyzed by gas chromatography. The result 

of this research, the pyrolysis temperature affects 

the composition of biogas synthesized from water 

hyacinth biomass. At 600 degrees Celsius, the 

composition of methane (CH4) is 10.95 percent, 

which is the most efficient in biogas synthesis 

compared to pyrolysis temperatures of 500 and 
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400 degrees Celsius. Moreover, water hyacinth 

biomass used in biogas synthesis was more 

efficient than biomass from mango wood chips at 

600 °C pyrolysis temperature. The methane gas 

(CH4) composition is more than biogas synthesized 

from mango wood chips 3.89%. Furthermore, the 

biogas synthesized from water hyacinth biomass 

can be further developed for use in the production 

of electric power by using it as a biofuel gas of the 

internal combustion engine to generate electricity. 

Keywords : Synthesis Biogas, Biogas, Gasification 

process, Pyrolysis, Water Hyacinth 

 

1. บทนำ 

 ป�จจุบันประเทศไทยไดiมีการพัฒนาหาแหลfงพลังงาน

ร ูปแบบอื ่นมาใช iเป yนพลังงานทดแทน (Renewable 

Source) และแหลfงพลังงานที่มีความนfาสนใจนำมาผลิต

เปyนพลังงานทดแทน คือ แหลfงพลังงานภายในประเทศใน

ลักษณะของพลังงานคืนรูปไดiแกfแหลfงพลังงานชีวมวล 

(Biomass) ซึ ่งเปyนสารอินทรีย>ที ่เปyนแหลfงพลังงานจาก

ธรรมชาติและสามารถนำมาใชiผลิตเปyนพลังงานในรูปแบบ

ตfาง ๆ ไดi สารอินทรีย>เหลfานี้ไดiมาจากพืชชนิดตfาง ๆ เชfน 

เศษไมi และผักตบชวา เปyนตiน ในป�จจุบันนี้ผักตบชวาเปyน

วัชพืชที่มีอยูfจำนวนมากในแหลfงน้ำและมีผลเสียตfอแหลfง

น้ำจนกลายกลายเปyนสิ่งที่ไมfมีประโยชน>และถูกกำจัดทิ้ง

ในที่สุด  

 โดยทั ่วไปชีวมวลเหลfานี ้ม ีสถานะเปyนของแข็งไมf

สะดวกในการนำมาเปyนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานกลหรือ

พลังงานไฟฟ~าจึงไดiมีการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการ

แกhสซิฟ)เคชั ่นเพื ่อทำใหiชีวมวลเปลี ่ยนสภาพกลายเปyน

ผลิตภัณฑ>แกhสสังเคราะห>ทางชีวภาพ (Synthesis Biogas) 

ซ ึ ่งเป yนแกhสที ่ส fวนใหญfประกอบไปดiวยมีเทน (CH4) 

ไ ฮ โ ด ร เ จ น  ( H2 )  ค า ร > บ อ น ม อ น อ อ ก ไ ซ ด>  ( CO) 

ค า ร > บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด>  ( CO2 )  แ ล ะ ส า ร ป ร ะ ก อ บ

ไฮโดรคาร>บอนเบาประเภทอื ่น ๆ แกhสสังเคราะห>นี้

สามารถใชiเปyนแกhสเชื ้อเพลิงสำหรับหุงตiม เชื ้อเพลง

สำหรับเครื ่องยนต>สันดาปภายใน และเปyนสารตั้งตiนที่

สำคัญทางป)โตรเคมีที ่สามารถนำมาใชiเปyนประโยชน>

มากมาย เชfนสามารถนำมาผลิตเมทานอลและสามารถนำ

แกhสสังเคราะห>มาเปyนสารตั้งตiนในการผลิตสารประกอบ

ไฮโดรคาร>บอน นอกจากนี้ผลพลอยไดiจากกระบวนการ

แกhสซิฟ)เคชั่นของชีวมวลคือถfานที่ไดiจากชีวมวลที่สามารถ

นำมาใชiเปyนเชื้อเพลิงของแข็งไดi โดยเทคโนโลยีแกhสซิฟ)

เคชั่นมีกระบวนการที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการไพโรไล

ซิส ซึ่งเปyนกระบวนการที่ใหiความรiอนแกfชีวมวลใหiเกิด

กระบวนการแปรสภาพเปyนแกhส โดยตัวแปรที่สำคัญที่

สfงผลตfอองค>ประกอบของแกhสสังเคราะห>คืออุณหภูมิไพ

โรไลซิส 

 คณะผูiวิจัยจึงศึกษาผลของอุณหภูมิไพโรไลซิสตfอการ

สังเคราะห>องค>ประกอบของแกhสชีวภาพจากผักตบชวา

ดiวยกระบวนการแกhสซิฟ)เคชั่น โดยเปyนการนำผักตบชวา

มาใชiใหiเกิดประโยชน>ไดiโดยการเปลี่ยนชีวมวลนี้มาผลิต

เปyนเชื ้อพลิงในสถานะแกhสเพื ่อใหiเกิดประโยชน>และ

สามารถใชiเปyนแหลfงพลังงานทางเลือกตfอไปในอนาคต  

 

2. วัตถุประสงคGการวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิไพโรไลซิสตfอการ

สังเคราะห>องค>ประกอบของแกhสชีวภาพจากผักตบชวา

ดiวยกระบวนการแกhสซิฟ)เคชั่น 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบองค>ประกอบแกhสชีวภาพ

สังเคราะห>จากผักตบชวากับเศษไมiมะมfวง 

  

3. สมมติฐานของการวิจัย  

 อุณหภูมิไพโรไลซิสที่แตกตfางกันสfงผลตfอองค>ประกอบ

ของแกhสชีวภาพสังเคราะห>จากผักตบชวา โดยที่อุณหภูมิที่ 

600 องศาเซลเซียส จะสามารถสังเคราะห>ไดiแกhสชีวภาพ

ที่มีองค>ประกอบของแกhสมีเทนมากที่สุด โดยมีสัดสfวนของ

แกhสมีเทนรiอยละ 10 และแกhสชีวภาพสังเคราะห>จาก

ผักตบชวาจะมีคุณภาพดีกวfาเศษไมiมะมfวง 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถSามี) 

 ใชiผักตบชวาน้ำหนัก 40 กรัม เปyนชีวมวลป~อนในการ

เผาเพื่อผลิตแกhสสังเคราะห> (Synthesis gas) เปyนเวลา 

10 นาที โดยใชiอุณหภูมิไพโรไลซิสที่ 400 500 และ 600 

องศาเซลเซียส และนำแกhสสังเคราะห>ท ี ่ผล ิตไดiจาก

กระบวนการแกhสซิฟ)เคชั่นไปตรวจสอบองค>ประกอบของ

แกhสสังเคราะห>ดiวยเครื่องตรวจสอบองค>ประกอบของแกhส 

( Gas Chromatography) และทำการ เปร ี ยบ เท ี ยบ

องค>ประกอบของแกhสจากผักตบชวากับเศษไมiมะมfวงโดย

ใชiอุณหภูมิไพโรไลซิสที่ 600 องศาเซลเซียส 

 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย 

 กระบวนการแก hสซ ิฟ ) เคช ั ่นท ี ่ ใช iในการผล ิตแกhส

สังเคราะห>จากชีวมวลขนาดกวiาง 100 เซนติเมตร ยาว 

100 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร ประกอบดiวยถังที่

ผลิตแกhสสังเคราะห>ที่มีเครื่องใหiความรiอนในการไพโรไล

ซิส ถังดักน้ำสiมควันไมi ถังดักคาร>บอนไดออกไซด> โดยทfอ

ทองแดงเป yนท fอส fงแก hสส ังเคราะห >ไปย ังถ ังก ักเก็บ 

(Gasometer) โดยถังกักเก็บใชiหลักการป~องกันการรั่วไหล

ของแกhสโดยใชiน้ำป~องกันการรั่วไหล (Water Gas seal) 

และนำแกhสที่ผลิตไดiของอุปกรณ>ผลิตแกhสสังเคราะห>จาก

ผักตบชวาและเศษไมiไปตรวจสอบองค>ประกอบของแกhส

ส ั ง เคราะห >ด i วยเคร ื ่ อง  Gas Chromatography เพื่ อ

ตรวจสอบอัตราสfวนองค>ประกอบของแกhสสังเคราะห>ที่

ผลิตไดi โดยมขีั้นตอนการดำเนินการวิจัยดังตfอไปนี้ 

 5.1 นำผักตบชวาสfวนกiานไปอบไลfความชื้นที่อุณหภูม ิ

60 องศาเซลเซียส เปyนระยะเวลา 4 ชั ่วโมง เพื ่อใหiมี

ความชื ้นไมfเก ิน 15% จากนั ้นนำมาชั ่งน้ำหนักใหiไดi

น้ำหนัก 40 กรัม เพื่อนำไปผลิตแกhสสังเคราะห>จากชีวมวล 

 5.2 นำผักตบชวาจำนวน 40 กรัม มาบรรจุถังเผา 

(Pyrolysis Reactor) ของอุปกรณ>ผลิตแกhสสังเคราะห>จาก

ชีวมวล 

 5.3 เริ ่มกระบวนการโดยการป)ดฝาถังเผาเพื่อไมfใหi

อากาศเขiาไปทำปฏิกิริยากับชีวมวลที่จะทำใหiเกิดการเผา

ไหมiที่สมบูรณ> 

 5.4 ทำการตั้งระบบเครื่องใหiความรiอน ที่อุณหภูมิ 

600 องศาเซลเซียส และเริ่มทำงานระบบสังเคราะห>แกhส

ชีวภาพ 

 5.5 เติมสารละลาย NaOH ใน NaOH reactor เพื่อ

ดักจับ Carbon dioxide ในแกhสสังเคราะห>ชีวภาพโดยใชi

สารละลาย NaOH ปริมาณ 30 กรัม 

 5.6 เป)ดวาล>วจาก NaOH reactor เพื ่อทำการเผา

แกhสชfวงแรกทิ้งประมาณ 1 นาที หลังจากนั้นทำการป)ด

วาล>วเพื่อทำการสะสมแกhสใน Gasometer 

 5.7 เติมสารละลาย NaOH ใน NaOH reactor เพื่อ

ดักจับ Carbon dioxide ในแกhสสังเคราะห>ชีวภาพโดยใชi

สารละลาย NaOH ปริมาณ 30 กรัม 

 5.8 เก็บตัวอยfางของแกhสสังเคราะห>มาวิเคราะห>ใน

เ ค ร ื ่ อ ง ว ิ เ ค ร า ะ ห > อ ง ค > ป ร ะ ก อ บ ข อ ง แ ก h ส  ( Gas 

Chromatography) 

 5.9 ทำการวิเคราะห>องค>ประกอบของแกhสสังเคราะห>

ที่ผลิตไดiโดยการใชiเครื่องวิเคราะห>องค>ประกอบของแกhส 

(Gas Chromatography) ที่มีตัวตรวจจับแกhสแบบ TCD 

เพื่อใหiไดiทราบองค>ประกอบของแกhส เชfน มีเทน (CH4), 

ไ ฮ โ ด ร เ จ น  (H2), ค า ร > บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด>  ( CO2), 

ค า ร > บ อ น ม อ น อ ก ไ ซ ด>  ( CO) แ ล ะ ส า ร ป ร ะ ก อ บ

ไฮโดรคาร>บอนประเภทอื่นๆ 

 5.10 บันทึกผลการวิเคราะห>องค>ประกอบของแกhสที่

ได iจากเคร ื ่องว ิ เคราะห>องค >ประกอบของแกhส (Gas 

Chromatography) โดยผลการวิเคราะห>จะแสดงผลใน

รูปแบบของอัตราสfวนรiอยละ (Percent) ของแกhสทั้งหมด 

100 เปอร>เซ็นต> จากนั้นทำซ้ำขiอ 5.1 – 5.10 อีก2 ครั้ง

เพื่อหาคfาเฉลี่ยและสfวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

 5.11 ทำซ้ำขiอ 5.1 – 5.10 โดยปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ

500 และ 400 องศาเซลเซียส ตามลำดับ 

 5.12 ทำซ้ำขiอ 5.1 – 5.10 โดยใชiเศษไมiมะมfวงเปyน

ชีวมวล โดยใชiอุณหภูมิไพโรไลซิสที่ 600 องศาเซลเซียส 
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6. ผลการวิจัย 

 6.1 ศ ึ กษาผลของอ ุณหภ ูม ิ ไพ โร ไลซ ิสต f อการ

สังเคราะห>องค>ประกอบของแกhสชีวภาพจากผักตบชวา

ดiวยกระบวนการแกhสซิฟ)เคชั่น 

 การนำแกhสชีวภาพสังเคราะห>จากผักตบชวาที่อุณหภูมิ

ต fางก ันมาทำการว ิ เคราะห >องค >ประกอบหล ังผ fาน

กระบวนการดักจับแกhสคาร>บอนไดออกไซด> (CO2) ดiวย

เครื่องแกhสโครมาโทกราฟk ดังแสดงในภาพที่ 1 (ก) พบวfา 

ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส แกhสชีวภาพสังเคราะห>มี

องค>ประกอบของแกhสมีเทน (CH4) รiอยละ 10.95 แกhสอี

เทน (C2H6) รiอยละ 2.20 แกhสโพรเพน (C3H8) รiอยละ 

1.37 แกhสบิวเทน (C4H10) รiอยละ 0.26 และแกhสเฮกเซ

นพลัส (C6H14+) รiอยละ 0.38 ที ่อ ุณหภูมิ 500 องศา

เซลเซียส แกhสชีวภาพสังเคราะห>มีองค>ประกอบของแกhส

มีเทน (CH4) รiอยละ 7.11 แกhสอีเทน (C2H6) รiอยละ 1.83 

แกhสโพรเพน (C3H8) รiอยละ 1.15 แกhสบิวเทน (C4H10) 

รiอยละ 0.47 และแกhสเฮกเซนพลัส (C6H14+) รiอยละ 

0.19 ท ี ่อ ุณหภูมิ  400 องศาเซลเซ ียส แก hสช ีวภาพ

สังเคราะห>มีองค>ประกอบของแกhสมีเทน (CH4) รiอยละ 

6.09 แกhสอีเทน (C2H6) รiอยละ 1.62 แกhสโพรเพน (C3H8) 

รiอยละ 0.98 แกhสบิวเทน (C4H10) รiอยละ 0.57 และแกhส

เฮกเซนพลัส (C6H14+) รiอยละ 0.24  

 นอกจากนี้ทั้งสามสภาวะในการสังเคราะห>แกhสชีวภาพ

จากผักตบชวามีองค>ประกอบของแกhสไนโตรเจน (N2) 

แกhสออกซิเจน (O2) แกhสคาร>บอนมอนอกไซด> (CO) และ

แกhสคาร>บอนไดออกไซด> (CO2) ในปริมาณที่ไมfแตกตfางกัน

อยfางมีนัยสำคัญ  ดังแสดงในภาพที่ 1 (ข) 

 

 

ภาพที่ 1 ภาพองค>ประกอบของแกhสชีวภาพสังเคราะห>จาก

ผักตบชวาที่อุณหภูมิไพโรไลซิสแตกตfางกัน 

 6.2 เปรียบเทียบองค>ประกอบแกhสชีวภาพสังเคราะห>

จากผักตบชวากับเศษไมiมะมfวง 

 จากการนำแกhสชีวภาพสังเคราะห>ที่ไดiจากผักตบชวา

และเศษไมiมะมfวงที่อุณหภูมิไพโรไลซิส 600 องศา

เซลเซียส ไปทำการวิเคราะห>หาองค>ประกอบดiวยเครื่อง

แกhสโครมาโทกราฟk และทำการเปรียบเทียบแกhสชีวภาพ

สังเคราะห>ที่ไดiจากผักตบชวาและเศษไมiมะมfวง ดังแสดง

ในภาพที่ 2 (ก) พบวfา แกhสชีวภาพสังเคราะห>ที่ไดiจากแกhส

จากผักตบชวามีองค>ประกอบของแกhสมีเทน (CH4) แกhสอี

เทน (C2H6) แกhสโพรเพน (C3H8) แกhสบิวเทน (C4H10) 

และแกhสเฮกเซนพลัส (C6H14+) มากกวfาแกhสชีวภาพ

สังเคราะห>จากเศษไมiมะมfวงรiอยละ 3.89, 1.52, 0.79, 

0.16 และ 0.14 ตามลำดับ นอกจากนี้ชีวมวลทั้งสองชนิด

ที่ใชiในการสังเคราะห>แกhสชีวภาพที่อุณหภูมิไพโรไลซิส 

600 องศาเซลเซียส มีองค>ประกอบของแกhสไนโตรเจน 

(N2) แกhสออกซิเจน (O2) และแกhสคาร>บอนมอนอกไซด> 

(CO) ในปริมาณที่แตกตfางกันอยfางมีนัยสำคัญ ดังแสดงใน

ภาพที่ 2 (ข) 

 

 
 

(ก) 

(ข) 

(ก) 
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ภาพที่ 2 ภาพองค>ประกอบของแกhสชีวภาพสังเคราะห>ที่

อุณหภูมิไพโรไลซิส 600 องศาเซลเซียส 

 

7. สรุปผลการวิจัย  

 อุณหภูมิไพโรไลซิสในกระบวนการแกhสซิฟ)เคชั่นสfงผล

ตfอองค>ประกอบของแกhสชีวภาพที่สังเคราะห>จากชีวมวล

ผ ักตบชวา โดยท ี ่อ ุณหภ ูมิ  600 องศาเซลเซ ียส มี

ประสิทธิภาพในการสังเคราะห>แกhสชีวภาพมากที่สุดเมื่อ

เทียบกับอุณหภูมิไพโรไลซิส 500 และ 400 องศาเซลเซียส 

และนอกจากนี้แกhสชีวภาพสังเคราะห>อุณหภูมิ 600 องศา

เซลเซียส มีองค>ประกอบของแกhสมีเทน (CH4) รiอยละ 

10.95 แกhสอีเทน (C2H6) ร iอยละ 2.20 แกhสโพรเพน 

(C3H8) รiอยละ 1.37 แกhสบิวเทน (C4H10) รiอยละ 0.26 

และแกhสเฮกเซนพลัส (C6H14+) รiอยละ 0.38 

 ผักตบชวาเปyนสารชีวมวลที่ใชiในการสังเคราะห>แกhส

ชีวภาพไดiมีคุณภาพมากกวfาชีวมวลจากเศษไมiมะมfวงที่

อุณหภูมิไพโรไลซิส 600 องศาเซลเซียส โดยแกhสชีวภาพ

สังเคราะห>ที่ไดiจากแกhสจากผักตบชวามีองค>ประกอบของ

แกhสมีเทน (CH4) แกhสอีเทน (C2H6) แกhสโพรเพน (C3H8) 

แกhสบิวเทน (C4H10) และแกhสเฮกเซนพลัส (C6H14+) 

มากกวfาแกhสชีวภาพสังเคราะห>จากเศษไมiมะมfวงรiอยละ 

3.89, 1.52, 0.79, 0.16 และ 0.14 ตามลำดับ 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาผลของอุณหภูม ิไพโรไลซิสตfอการ

สังเคราะห>องค>ประกอบของแกhสชีวภาพจากผักตบชวา

ดiวยกระบวนการแกhสซ ิฟ )เคช ั ่น ผลจากการศึกษาที่

อุณหภูมิไพโรไลซิส 400 500 และ 600 องศาเซลเซียส 

พบวfาสามารถผลิตแกhสสังเคราะห>จากชีวมวลไดi โดยมี

องค>ประกอบของแกhสชีวภาพดังนี้ แกhสมีเทน (CH4) แกhสอี

เทน (C2H6) แกhสโพรเพน (C3H8) แกhสบิวเทน (C4H10) 

แกhสเฮกเซนพลัส (C6H14+) แกhสไนโตรเจน (N2) แกhส

ออกซิเจน (O2) แกhสคาร>บอนมอนอกไซด> (CO) และแกhส

คาร>บอนไดออกไซด> (CO2) และเมื ่อนำแกhสชีวภาพที่

ส ังเคราะห>ไดiจากช ีวมวลผ ักตบชวาไปว ิเคราะห>หา

องค>ประกอบดiวยเครื ่องแกhสโครมาโทกราฟk สามารถ

ตรวจว ัดปร ิมาณมีเทนที ่ ได iจากก hาซส ังเคราะห>จาก

ผักตบชวาดiวยกระบวนการแกhสซิฟ)เคชั่นที่อุณหภูมิไพโรไล

ซิส 600 องศาเซลเซียส ไดiคfาปริมาณมีเทนสูงที่สุดคือรiอย

ละ 10.95 ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส แกhสชีวภาพ

สังเคราะห>มีองค>ประกอบของแกhสมีเทนรiอยละ 7.11 และ

ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส แกhสชีวภาพสังเคราะห>มี

องค>ประกอบของแกhสมีเทนรiอยละ 6.09 ซึ่งสอดคลiองกับ

งานวิจัยเรื่องการไพโรไลซิสของเสiนใยขiาวโพดจากหนังสือ 

Biofuels and Bioenergy (2556) จากงานวิจัยเรื่องการ

ไพโรไลซิสของเสiนใยขiาวโพดจะพบวfาที ่อุณหภูมิ 500 

องศาเซลเซียส องค>ประกอบของกhาซสังเคราะห>ที่ไดiจาก

การไพโรไลซิสของเสiนใยขiาวโพดมีปริมาณแกhสมีเทนรiอย

ละ 6.0 จากผลการวิเคราะห>ทำใหiทราบวfาเมื่ออุณหภูมิไพ

โรไลซิสสูงขึ ้นปริมาณของแกhสมีเทนและสารประกอบ

ไฮโดรคาร>บอนมีแนวโนiมที่เพิ ่มขึ ้น เนื ่องจากที่สภาวะ

อุณหภูมิไพโรไลซิสที่สูงสามารถทำใหiพันธะทางเคมีของ

โมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคาร>บอนที่อยูfในชีวมวล

ผักตบชวาเกิดการแตกสลายพันธะเกิดเปyนสารประกอบ

ไฮโดรคาร>บอนที่มีขนาดโมเลกุลเล็กไดiมากกวfาที่อุณหภูมิ

ไพโลไรซิสที่ต่ำ จึงสfงผลใหiอุณหภูมิไพโรไลซิส 600 องศา

เซลเซียส ไดiคfาปริมาณมีเทนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอุณหภูมิ

ไพโรไลซิส 500 และ 400 องศาเซลเซียส  

 นอกจากนี้ทั้งสามสภาวะในการสังเคราะห>แกhสชีวภาพ

จากชีวมวลผักตบชวามีองค>ประกอบของแกhสไนโตรเจน 

(N2) แกhสออกซิเจน (O2) แกhสคาร>บอนมอนอกไซด> (CO) 

และแกhสคาร>บอนไดออกไซด> (CO2) ในปริมาณที ่ไมf

แตกตfางกันอยfางมีนัยสำคัญเนื ่องจากในตอนเริ ่มตiน

กระบวนการแกhสซิฟ)เคชั่นมีการจำกัดปริมาณอากาศในถัง

(ข) 
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เผาไพโรไลซิสเทfากันจึงทำใหiการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 

(Oxidation Reaction) และการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

บางสfวน (Partial Oxidation Reaction) เกิดปฏิกิริยาไดi

ใกลiเคียงกันสfงผลใหiมีองค>ประกอบของแกhสไนโตรเจน 

(N2) แกhสออกซิเจน (O2) แกhสคาร>บอนมอนอกไซด> (CO) 

และแกhสคาร>บอนไดออกไซด> (CO2) ในปริมาณที ่ไมf

แตกตfางกัน ดังนั้นชีวมวลผักตบชวามีประสิธิภาพสูงใน

การนำมาสังเคราะห>เปyนแกhสชีวภาพดiวยกระบวนการแกhส

ซิฟ)เคชั่น 

 จากการศึกษาเพื ่อเปรียบเทียบองค>ประกอบแกhส

ชีวภาพสังเคราะห>จากผักตบชวากับเศษไมiมะมfวงพบวfา 

ผักตบชวาเปyนสารชีวมวลที ่ใช iในการสังเคราะห>แกhส

ชีวภาพไดiมีประสิทธิภาพมากกวfาชีวมวลจากเศษไมi

มะมfวงที่อุณหภูมิไพโรไลซิส 600 องศาเซลเซียส โดยแกhส

ช ีวภาพส ัง เคราะห >ท ี ่ ได iจากแก hสจากผ ักตบชวามี

องค>ประกอบของแกhสมีเทน (CH4) แกhสอีเทน (C2H6) แกhส

โพรเพน (C3H8) แกhสบิวเทน (C4H10) และแกhสเฮกเซ

นพลัส (C6H14+) มากกวfาแกhสชีวภาพสังเคราะห>จากเศษ

ไมiมะมfวงรiอยละ 3.89, 1.52, 0.79, 0.16 และ 0.14 

ตามลำด ับ เน ื ่องจากเศษไม iมะม fวงเป yนไม iเน ื ้อแข็ง

ประกอบดiวยลิกนิน (Lignin) มีปริมาณมากกวfาผักตบชวา 

ซึ่งลิกนินเปyนสfวนประกอบหลักของผนังเซลล>ของเสiนใยไมi 

สfวนผักตบชวาจะมีสfวนประกอบแตกตfางจากเศษไมi

มะมfวงโดยมีเซลลูโลส (Cellulose) และเฮมิเซลลูโลส 

(Hemicellulose) เปyนสfวนใหญf นอกจากนีลิกนินยังมี

ความแข็งแรงทางพันธะสูงกวfาเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส 

ดังนั้นเศษไมiมะมfวงจึงจำเปyนตiองใชiพลังงานความรiอนที่

สูงกวfาในการทำใหiสารประกอบไฮโดรคาร>บอนเกิดการ

แตกสลายพันธะจึงทำใหiเกิดแกhสชีวภาพสังเคราะห>ใน

ปริมาณที่นiอยกวfาเมื่อเทียบกับผักตบชวาที่อุณหภูมิไพ

โรไลซิสที ่เทfากันนอกจากนี ้ทั ้งสองชีวมวลที ่ใชiในการ

สังเคราะห>แกhสชีวภาพมีองค>ประกอบของแกhสไนโตรเจน 

(N2) แกhสออกซิเจน (O2) แกhสคาร>บอนมอนอกไซด> (CO) 

และแกhสคาร>บอนไดออกไซด> (CO2) ในปริมาณที่แตกตfาง

กันอยfางมีนัยสำคัญ เนื่องจากเศษไมiมะมfวงมีองค>ประกอบ

ของลิกนินมากกวfาจึงทำใหiไมfสามารถบีบอัดเหมือนกับ

ผักตบชวา สfงผลใหiเกิดชfองวfางในการบรรจุลงในเตาเผา

ไพโรไลซิสทำใหiมีอากาศในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นใน

ปริมาณที่มาก สfงผลใหiเกิดกhาซคาร>บอนไดออกไซด>และ

แกhสคาร>บอนมอนอกไซด>ในปริมาณที่มากกวfา ดังนั้นแกhส

ชีวภาพสังเคราะห>ที ่ไดiจากผักตบชวามีประสิทธิภาพ

มากกวfาแกhสชีวภาพสังเคราะห>ที่ไดiจากเศษไมiมะมfวงที่

อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส 

 

9. ขSอเสนอแนะ  

 9.1 ควรเพิ่มไอน้ำรfวมในการทำปฏิกิริยาเพื่อเพิ่ม

ความหลากหลายขององค>ประกอบของแกhสชีวภาพ 

 9.2 ควรนำแกhสชีวภาพสังเคราะห>จากผักตบชวาไปใชi

ในการผลิตพลังงานไฟฟ~าโดยการนำไปใชiเปyนแกhส

เชื้อเพลิงของเครื่องยนต>สันดาปภายในเพื่อทำการผลิต

ไฟฟ~า 
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Development of an Acoustic Wall Plate in the Building  

from Natural Material 
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บทคัดย'อ 

 การพัฒนาแผ@นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจาก

วัสดุธรรมชาติ  มีจ ุดมุ @งหมายเพื ่อศึกษาอัตราส@วนที่

เหมาะสมในการขึ ้นรูปแผ@นบุผนังดูดซับเสียง ศึกษา

คุณสมบัติแผ@นบุผนังดูดซับเสียง ศึกษาความหนาของ 

แผ@นบุผนังดูดซับเสียงที่มีต@อคุณสมบัติเชิงกลและการดูด

ซับเสียง  และศึกษาความเปrนไปไดtในการพัฒนา แผ@นบุ

ผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติโดย

เปรียบเทียบกับแผ@นบุผนังดูดซับเสียงที่ไดtจากเชิงพาณิชย,  

 จากการศึกษาพบว@า สูตรผสมผงผักตบชวา สูตรที่ 4 มี

คุณสมบัติเชิงกลตามเกณฑ,มาตรฐาน มอก. 535- 2527 ( 

TIS 535- 2527 )  โดยที่ความหนาของแผ@นบุผนังดูดซับ

เสียงที่เพิ่มขึ้น ส@งผลใหtคุณสมบัติเชิงกล  ไดtแก@  ค@าความ

หนาแน@น ค@าการดูดซึม  ค@าทนแรงกดทับ  มีค@าสูงขึ้น และ

ค@าความสามารถการดูดซับเสียง(NRC) สูงขึ้นโดยมีค@าตาม

มาตรฐาน ISO 354 :2006 ค@า NRC มากกว@า 0.40 และ

ยังพบว@าแผ@นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุ

ธรรมชาติ ม ีราคาต tนท ุนการผล ิตถ ูกกว @า และม ีค@า

ความสามารถการดูดซับเส ียงส ูงกว @า ACOUSTIC PE 

BOARD ที่ขายตามทtองตลาด พิจารณาแลtวมีความเปrนไป

ไดtในการพัฒนาแผ@นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจาก 

วัสดุธรรมชาติ เพื่อทดแทนแผ@นบุผนังดูดซับเสียงที่ผลิต

จากเสtนใยและสารสังเคราะห, 

 

คำสำคัญ : แผ@นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคาร,  วัสดุ

ธรรมชาติ 
* ผู%เขียน/ผู%รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) 

E-mail  :  nimit.k@irpct.ac.th 

Abstract 

 This research aimed to: 1) study the proper 

ratio for forming the acoustic wall plates. 2) Study 

the thickness of acoustic wall plates on 

mechanical properties and sound absorption. 3) 

Study the properties of acoustic wall plates, and 

4) study the potentiality of the development of 

acoustic wall plates inside the building from 

natural materials in comparison with commercial 

acoustic wall plates. The results were found that: 

1) fourth-recipe of hyacinth powder mix recipes, 

which is mechanical properties based on TIS 

standards (TIS 535-2527). An increasing of the 
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thickness of the acoustic wall plates influenced 

the mechanical properties —the density, the 

absorption, compressive strength. and the sound 

absorption ability (Noise Reduction Coefficient, 

NRC) was increased as ISO standards (ISO 

354:2006), the value higher than 0.40. 2) The 

acoustic wall plates inside the building from 

natural materials are cheaper in cost than at the 

market place and the sound absorption ability is 

also higher than ACOUSTIC PE BOARD. It is 

considered that possible to develop the acoustic 

wall plates inside the building from natural 

materials to substitute acoustic wall plates made 

with fibers and synthetic materials. 

Key Words: acoustic wall plates inside the 

building, natural materials 

1. บทนำ 

มลพิษทางเสียงถือเปrนมลพิษอย@างหนึ่ง ที่มีผลกระทบ

ต@อมนุษย,ทั้งในดtานสุขภาพจิตและสุขภาพกายมลพิษทาง

เสียงมีที่มาไดtจากหลายหลายแหล@ง อาทิเช@น เสียงที่มา

จากยานพาหนะ เสียงที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม เสียง

จากการก@อสรtางอาคาร และถนน เสียงรบกวนจาการเป�ด

เครื่องขยายเสียง เปrนตtน  ดังนั้นวัสดุดูดซับเสียงจึงเปrน

วัสดุอีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก

ถ ูกนำมาใช t เพ ื ่ อลดป �ญหาด t านมลภาวะทางเสียง 

(https://www.scimath.org/lessonphysics/item/73

09-2017-06-14-15-27-55)วัสดุธรรมชาติหลายชนิดถูก

จัดเปrนวัสดุที่มีสมบัติดูดซับเสียง (acoustic properties) 

ที่ดี เช@น เซลลูโลส ฝ�าย ขนสัตว, เสtนใยธรรมชาติ เปrนตtน 

ป�จจุบันวัสดุธรรมชาติเหล@านี้เริ่มไดtรับความสนใจมากขึ้น

ในการนำมาทำเปrนวัสดุฉนวนกันเสียงทดแทนการใชtวัสดุ

ส ังเคราะห, เช @น ใยหิน เส tนใยแกtว เป rนตtน ซ ึ ่งว ัสดุ

สังเคราะห,เหล@านี้ลtวนเปrนอันตรายต@อร@างกายมนุษย, ถtา

สูดดมเขtาร@างกายหรือเมื่อสัมผัสกับผิวหนังจะทำใหtเกิด

การระคายเคืองผิว(https://www.scimath.org/lesson-

physics/item/7309-2017-06-14-15-27-55) เ สt น ใ ย

ธรรมชาติและยางธรรมชาติที ่มีทั ้งความเปrนฉนวนทาง

ความรtอนและเสียงที ่ดี และมีความเปrนพิษหรือเปrน

อันตรายต@อร @างกายมนุษย,น tอยมาก นอกจากนี ้ย ังมี

ผลกระทบต@อสิ่งแวดลtอมต่ำ ประกอบกับประเทศไทยเปrน

ประเทศผูtผลิตยางพาราเปrนอันดับหนึ่งของโลก  ส@วนเสtน

ใยธรรมชาติที่เปrนเศษวัสดุเหลือใชtที่ไดtจากผลิตผลทาง

การเกษตรยังมีอยู@จำนวนมาก และเสtนใยธรรมชาติชอง

วัชพืชในน้ำและบนบกของประเทศยังมีอยู @จำนวนมาก

เช@นกัน  และยังไม@ไดtถูกนำมาใชtใหtเกิดประโยชน,เท@าที่ควร  

เช@น  ผักตบชวา  เปrนตtน รูพรุนภายในเสtนใยธรรมชาติ

เปrนป�จจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลอย@างมากต@อสมบัติการดูดซับ

เสียงของวัสดุ นอกจากนี้เซลลูโลสซึ่งเปrนองค,ประกอบ

หนึ่งในเสtนใยธรรมชาติยังมีประสิทธิภาพในการดูดซับ

เสียงไดtดี และผักตบชวาจึงเปrนตัวเลือกที่เหมาะสมในการ

นำมาพัฒนาทำเปrนวัสดุดูดซับเสียงแต@การนำเสtนใยจาก

ผ ั ก ต บ ช ว า (http://www.thaigoodview.com/node) 

และน้ำยางพารามาอัดขึ ้นรูปเปrนวัสดุดูดซับเสียงนั้น

อาจจะทำใหtโครงสรtางภายในแผ@นการดูดซับเสียงมีรูพรุน 

ความคดเคี้ยวของรูพรุน นtอยเกินไป ที่จะช@วยรองรับการ

ดูดซับเสียง ดังนั้นการนำดินขาวที่มีตามธรรมชาติ ซึ่งมี

ลักษณะคลtายรวงผึ้งตรงกลางของแต@ละเซลล,เปrนโพรง

ใหญ@ มีรูพรุน นำมาใชtเปrนตัวรองรับการดูดซับเสียง โดย

ส@วนใหญ@จะพบดินขาว บริเวณตำบลโคกไมtลาย อำเภอ

เมือง จังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณอื่น ๆ ของประเทศ

ไทย (http://www.kaolin.com.my/thai/kaolin.html) 

 จากผลการวิจัยของเจนจิรา ขุนทอง และคณะ คณะ

สถาป�ตยกรรมศาสตร,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     ราช

มงคลศรีวิชัย ไดtทำการศึกษา แผ@นผนังเสtนใยจากเปลือก

ตาลโตนดที่สามารถดูดซับเสียงไดt โดยใชtน้ำยางธรรมชาติ 

เปrนตัวประสาน พบว@าแผ@นผนังที่มีขนาดเสtนใยต@างกัน จะ

ส@งผลต@อความสามารถในการดูดซับเสียงต@างกัน [5] และ

ผลการวิจัยของ[6] ไดtทำการศึกษาวัสดุกันความรtอนฝ�า

เพดานจากวัสดุเชิงประกอบนาโนระหว@างดินขาวตาม

ธรรมชาติและคาร,บอน พบว@า สัดส@วนของคาร,บอนเปrน

สัดส@วนรtอยละ 8-10 โดยน้ำหนัก สามารถกันความรtอนไดt
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ดีที่สุด  คือ ดินขาวธรรมชาติ : คาร,บอนจากดอกธูป�ษี   

ไดtแก@ 92 : 8  และ 90 : 10  อัตราส@วนรtอยละโดยน้ำหนัก 

  ผ ู tว ิจ ัย ม ีแนวค ิดมาประย ุกต ,ท ี ่จะนำเส tนใยจาก

ผักตบชวา  ดินขาวตามธรรมชาติและน้ำยางพารา ซึ่งเปrน

วัสดุประสาน  ที่เปrนมิตรกับสิ่งแวดลtอมมาทำการขึ้นรูป

เปrนแผ@นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติ 

เพื่อเปrนการเพิ่มมูลค@าใหtกับผักตบชวา ที่เปrนวัชพืชในน้ำ 

เปrนการเพิ ่มวัสดุทางเลือกใหม@ใหtกับการก@อสรtาง เปrน          

การสรtางรายไดtใหtกับคนในชุมชน และเพื่อเปrนแนวทางไป

ประยุกต,ใชtต@อไป และมี ความตtองการที่จะศึกษาว@าแผ@นบุ

ผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติที่ผลิตขึ้น 

มีสมบัติทางวิศวกรรม ตามมาตรฐาน มอก. 535-2527 

(TIS 535- 2527) มีความสามารถในการดูดซับเสียงตาม

มาตรฐาน ISO 354:2006 และมีความเปrนไปไดtที่จะนำมา

ผลิตเชิงพาณิชย,หรือไม@ 

 

2. วัตถุประสงคGการวิจัย 

 2.1  เพื่อศึกษาอัตราส@วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผ@น

บุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติ 

 2.2  เพื่อศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของแผ@นบุผนังดูด

ซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติ 

 2.3  เพื่อศึกษาความหนาของแผ@นบุผนังที่มีต@อสมบัติ

ทางวิศวกรรมของแผ@นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจาก

วัสดุธรรมชาติ 

 2.4 เพื่อศึกษาความเปrนไปไดtในการพัฒนาแผ@นบุผนัง

ดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติโดย

เปรียบเทียบกับแผ@นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารที่ไดt

จากเชิงพาณิชย, 

  

3. สมมติฐานของการวิจัย  

 3.1 แผ@นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุ

ธรรมชาติ สูตรที่ 4 ที่มีความหนา 1 cm และ 2 cm  ไดt

มาตรฐานตามสมบัติทางวิศวกรรม  

 3.2 แผ@นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุ

ธรรมชาติ ส ูตรที่  4 ท ี ่ม ีความหนา 1 cm และ 2 cm   

มีความเปrนไปไดtที่จะนำมาผลิตเชิงพาณิชย, 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถSามี) 

 4.1 การเตรียมวัตถุดิบ 

  4.1.1 ก า ร เ ต ร ี ย ม ด ิ น ข า ว ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ    

ดินขาวตามธรรมชาติที่ใชtเปrนดินขาว ตำบลโคกไมtลาย 

อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีลักษณะเปrนกtอนใหญ@

ปนมากับผง จึงนำมาบดหยาบกับบดละเอียดดtวยครกหิน 

จากนั้นร@อนผ@านตะแกรง ความละเอียด 20-25 ไมครอน  

จะไดtดินขาวละเอียดสามารถผสมขึ้นรูปไดt  

  4.1.2 การเตรียมท@อนผักตบชวา จะใชtลำตtนของ

ผักตบชวาที่แหtง มาลtางทำความสะอาด จากนั้นนำมาหั่น

เปrนท@อนใหtมีความยาว ประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร แลtว

นำไปอบใหtแหtงที่อุณหภูม ิ60 องศาเซลเซียส            ใน

ตูtอบลมรtอน เปrนเวลา 2 ชั่วโมง  จะไดtท@อนผักตบชวา  ที่

จะใชtเปrนส@วนผสมในสูตรผสมท@อนผักตบชวา สามารถ

ผสมขึ้นรูปไดt 

  4.1.3 การเตรียมเสtนใยผักตบชวา จะใชtลำตtน

ของผักตบชวาที่แหtง มาลtางทำความสะอาด จากนั้นนำมา

หั่นเปrนท@อนใหtมีความยาว ประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร 

แล tวนำไปแช@ในน ้ำเปล @า ในอ ัตราส @วนผ ักตบชวา 1 

กิโลกรัม ต@อน้ำ 2 ลิตร  แช@น้ำไวtเปrนระยะเวลา  24 ชั่วโมง 

จากนั้นนำมาป��นดtวยเครื่องป��น ที่อัตราเร็วรอบ เบอร, 2

เปrนเวลา 30 วินาที  จากนั้นนำมากรองดtวยตะแกรงร@อน 

เพื่อแยกเสtนใยผักตบชวา แลtวนำไปตากแหtง แลtวนำไปอบ

ใหtแหtงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ในตูtอบลมรtอน เปrน

เวลา 2 ชั ่วโมง  จะไดtเสtนใยผักตบชวา  ที ่จะใชtเปrน

ส@วนผสมในสูตรผสมเสtนใยผักตบชวา สามารถผสมขึ้นรูป

ไดt 

  4.1.4 การเตร ียมผงผ ักตบชวา จะใช tท @อน

ผักตบชวา ที่ไดtจากการเตรียมในขtอที่ 2 มาป��นละเอียด

ดtวยเครื่องป��นแหtง ดtวยความเร็วการป��นเบอร, 2 เปrนเวลา 

10  นาที จากนั้นนำมาร@อนผ@านตะแกรง ความละเอียด 

20-25 ไมครอน จะไดtผงผักตบชวาละเอียดสามารถผสม

ขึ้นรูปไดt 

  4.1.5 น้ำยางพารา จะใชtน ้ำยางพาราที ่ผสม

สารเคมีที่ใชtในการหล@อแบบ ยี่หtอ mastex 

897



วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ7านส่ืออิเล็กทรอนิกส@ 

  4.1.6 น้ำที่ใชtในการเตรียมส@วนผสมระหว@างดิน

ขาวตามธรรมชาติกับท@อนและเสtนใยผักตบชวา จะใชtน้ำ

กลั่น ของบริษัทแกมมาโกt โกt  

 4.2 การเตรียมส@วนผสมและการขึ้นรูปวัสดุตัวอย@าง 

  4.2.1 เตรียมอัตราส@วนผสม  ที่ความหนา 1 cm 

สูตรที่ 1  โดยนำดินขาว  1  กรัม  เติมน้ำกลั่นลงไป 200 

กรัม คนใหtเขtากัน จากนั้นเติมน้ำยางพาราผสมสารเคมีลง

ไป  50  กรัม  คนใหtเขtากัน  แบ@งใส@แม@แบบขนาด 9.5x9.5 

cm2  ปริมาณ  140  กรัม  แลtวใชtแท@นแม@แรง น้ำหนัก 

15  กิโลกรัม มาวางกดทับแม@แบบ เปrนเวลา 5 นาทีเพื่อ

ทำใหtส@วนผสมยึดติดกัน จำนวน 3  ตัวอย@าง 

  4.2.2 จากนั้นเตรียมอัตราส@วนผสม สูตรที่ 2 – 

สูตรที่ 10 

  4.2.3 จากนั้นนำตัวอย@างทั้งหมด ของสูตรที่ 1 – 

สูตรที่ 10  ไปเขtาตูtอบแบบลมรtอน อบดtวยอุณหภูมิ 100  

องศาเซลเซียส  เปrนเวลา 10  ชั่วโมง 

  4.2.4 นำต ัวอย @างท ั ้ งหมดออกจากแม @แบบ   

สังเกตลักษณะแผ@นตัวอย@าง  ไดtแก@ การยึดเกาะเปrนแผ@น  

การโคtงงอของแผ@น แลtวบันทึกผลการทดลอง 

  4.2.5 ส@วนที่ความหนาของแผ@นตัวอย@าง 1.5 cm  

และ 2 cm จะใชtส@วนผสมใส@แม@พิมพ, 210 กรัม และ 280 

กรัม ตามลำดับ 

  4.2.6 ทำเช@นเดียวกัน โดยเปลี่ยนลักษณะของ

ผักตบชวา เปrนท@อนผักตบชวา และผงผักตบชวา 

ตารางที่ 1 อัตราส@วนผสมโดยน้ำหนัก ของแผ@นบุผนังดูด

ซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติ 

สูตร ผับตบชวา : ดินขาวตามธรรมชาติ : น้ำ 

(กรัม) 

น้ำยางพารา

ผสมสารเคมี 

(กรัม) 

1 29 : 1 : 200 50 

2 28 : 2 : 200 50 

3 27 : 3 : 200 50 

4 26 : 4 : 200 50 

5 25 : 5 : 200 50 

6 24 : 6 : 200 50 

7 23 : 7 : 200 50 

8 22 : 8 : 200 50 

9 21 : 9 : 200 50 

10 20 : 10 : 200 50 

 

 

ภาพที่ 1 วัสดุตัวอย@าง 

 4.3 การว ิเคราะห,สมบัต ิทางโครงสร tางของว ัสดุ

ตัวอย@าง 

  เพื่อใหtทราบถึงลักษณะโครงสรtางทางกายภาพ 

ไดtแก@ การยึดเกาะเปrนแผ@น  การดัดงอของแผ@น โดยใชt

วิธีการตรวจสอบดtวยกลtองจุลทรรศน, กำลังขยาย 100 

เท@า   

 4.4 การทดสอบสมบัติทางวิศวกรรม 

  งานวิจัยนี้มีการศึกษาสมบัติเช@นเดียวกับแผ@นบุ

ผนังดูดซับเสียงทั่วไป จะใชtมาตรฐาน มอก. 535- 2527  

( TIS 535- 2527 ) ไดtแก@  ความหนาแน@น การดูดซึมน้ำ 

ค @าทนต @อแรงกดท ับส ู งส ุด (TIS 535-2527) และค@า

ความสามารถการดูดซับเสียง(NRC) จะใชtมาตรฐาน ISO 

354 : 2006  0.40(กาญจนา  วรพุฒ และคณะ.(2559).)   

มีวิธีการทดสอบดังนี้ 

  4.4.1 ความหนาแน@น 

   ตัดชิ้นงานทดสอบขนาด 5x5 cm2 แลtวนำ

ชิ้นทดสอบไปชั่งน้ำหนักบนเครื่องชั่งดิจิตอล 2 ตำแหน@ง  

ว ัดความยาว ความกว tาง และว ัดความหนาโดยใชt  

เวอร,เนียร, เปrนเครื่องมือวัด แลtวหาค@าเฉลี่ยความหนาแน@น 

(กัลทิมา เชาว,ชาญชัยกุล และคณะ.(2558).)   จากสมการ   

                  D =  m/V 

                  D = ความหนาแน@นของวัตถุ  (kg/m3) 

                  m = มวลของวัตถุ (kg) 

                  V = ปริมาตรรวมของวัตถุ (m3) 

  4.4.2 ค@าการดูดซึมน้ำ 

   ตัดชิ้นงานทดสอบขนาด 9.5 x 9.5  cm2 

แลtวนำชิ ้นทดสอบไปชั ่งน้ำหนักบนเครื ่องชั ่งดิจ ิตอล  

2 ตำแหน@ง  ก@อนการแช@น้ำ (W1 ) จากนั้นวางชิ้นทดสอบ

ในระนาบเดียวกันกับระดับน้ำโดยใหtขอบบนอยู@ใตtผิวน้ำ 

ประมาณ 20 mm แช@ชิ ้นทดสอบ เปrนเวลา  24 ชั่วโมง  
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แลtวนำชิ้นทดสอบขึ้นจากน้ำ แลtวนำไปชั่งน้ำหนัก (W2 ) 

แลtวหาค@าเฉลี่ยรtอยละค@าการดูดซึมน้ำ (กัลทิมา เชาว,ชาญ

ชัยกุล และคณะ.(2558).) จากสมการ  

WA  =  ((W2 - W1) / W1) x 100 

WA = รtอยละการดูดซึมน้ำ 

W1 = น้ำหนักก@อนแช@น้ำ (kg) 

W2 = น้ำหนักหลังแช@น้ำ (kg) 

 4.4.3 ค @าทนต @อแรงกดทับส ูงส ุดต ัดช ิ ้นงาน

ทดสอบขนาด 5 x 5 cm2  นำไปวางบนแท@นเคร ื ่อง

ทดสอบแรงกดทับวัสดุ โดยค@อยๆ เพิ ่ม แรงกดทับบน

ชิ้นงาน จนชิ้นงานยุบตัวและฉีกขาด  และบันทึกค@าที่ไดt 

เปrนค@าที่ไดtทนต@อแรงกดทับวัสดุ ซึ่งมีหน@วยเปrนนิวตัน  

 4.4.4 การทดสอบความสามารถการดูดซับเสียง 

(NRC) ตามมาตรฐาน ISO 354:2006 

 อุปกรณ,ที่ใชtประกอบดtวย  กล@องทดสอบขนาด 

40x40x40 cm3  จำนวน 2 กล @องวางเช ื ่อมต ิดต @อกัน  

ไดtแก@ กล@องแหล@งกำเนิดเสียง ภายในติดตั้งลำโพง ขนาด  

100 วัตต,  ที่ควบคุมระบบเสียง ดtวยเครื่องฟ�งก,ชั ่นเจน

เนอร,เรเตอร,ใชtกำเนิดสัญญาณ ที ่ปรับเสียงไประดับ

Maximum แอมพลิไฟเออร,  เครื่องวัดสัญญาณเสียง และ

ปรับระดับเสียงไปที่ 40 วัตต, ส@วนอีกกล@อง ไวtสำหรับติด

เปrนแผ@นทดสอบ ขนาด 9.5 x 9.5 cm2  ทั้งสองกล@องติด

เครื ่องวัดความดังของเสียงกล@องละ 1 ชุด ซึ ่งในการ

ทดสอบนี้จะใชt ความถี่ 250 Hz   500 Hz   1 KHz  และ 

2 KHz เป rนค @าความถ ี ่มาตรฐานท ี ่ ใช t ในการทดสอบ 

แอมพลิไฟเออร,  เครื ่องวัดสัญญาณเสียง ลำโพง และ

เครื่องวัดความดังจำนวน 2 ชุด  จัดตั้งอุปกรณ,ใหtพรtอม

ก@อนการเป�ดเครื่อง ในหtองที่มีการควบคุมความดังของ

เสียง 0  เดซิเบล แสดงดังรูปที่ 2  จากนั้นทำการทดสอบ

หาค @าส ัมประส ิทธ ิ ์การด ูดซ ับเส ียง (SAC) ท ี ่ความถี่

มาตรฐานต@าง ๆ  การดูดซับเสียงของผนังในกล@องทดสอบ 

ที่เปrนดtานที่ตรงกับตำแหน@งของแหล@งกำเนิดเสียง  ทำการ

เป�ดสัญญาณเสียง  ทำการจับเวลา 15 วินาที  สังเกตที่

เครื่องวัดความดังของเสียงดtานใน (A1) และดtานนอก (A2) 

และบันทึกผลการทดลอง จากนั้นนำแผ@นตัวอย@างไปวาง

ภายในกล@องทดสอบ ตรงตำแหน@งเดิม ทำการจับเวลา 15 

วินาที  สังเกตที่เครื่องวัดความดังของเสียงดtานใน (B1) 

และดtานนอก (B2) บันทึกผลการทดลอง จากนั้นนำมา

คำนวณเพื่อหาค@าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (SAC) ของ

แผ@นตัวอย@าง จากสมการ 

I1  = A1 – A2 

I2  = B1 – B2 

I1 =   ผลต@างการวัดความดังดtาน

นอกและดtานใน เปrนค@าการดูดซับเสียง ของผนังที่ยังไม@ติด

แผ@นทดสอบ คือ พลังงานเสียงของแหล@งกำเนิด 

I2 =   ผลต@างการวัดความดังดtาน

นอกและดtานใน เปrนค@าการดูดซับเสียง ของผนังที่ติดแผ@น

ทดสอบกับแผ@นของผนังกล@อง 

I2 - I1 =  ค@าการดูดซับเสียงของแผ@น

ตัวอย@าง 

ค@าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง

(SAC) =  
("!#"")
""

 

ภาพที่ 2 แสดงการติดตั้งชุดทดสอบการดูดซับเสียง 

ของแผ@นตัวอย@าง 

              การหาค@าความสามารถการดูดซับเสียง (NRC) 

 เมื่อไดtค@า SAC ความถี่ 250 Hz   500 Hz   1 

KHz  และ 2 KHz    จากนั้นนำค@า SAC ที่ความถี่ 250 Hz 

500 Hz   1 KHz  และ 2 KHz    มาหาค@าเฉลี่ย จะไดt ค@า 

NRC ดังสมการ 

ค@าความสามารถการดูดซับเสียง (NRC) 
	&'(!#$%&)&'(#$$%&)&'("$$$%&)&'(!$$$%&

*
ซึ ่งค@า NRC จะตtองมีค@ามากกว@า 0.40  จึงจะเปrนวัสดุ 

ดูดซับเสียงไดt 

 4.5 การวิเคราะห,สมบัติทางโครงสรtางของวัสดุ 

 4.6 ศึกษาความเปrนไปไดtในการพัฒนาแผ@นบุผนังดูด

ซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติ โดยทำการ
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เปรียบเทียบค@าความสามารถการดูดซับเสียง และราคาต@อ

พื้นที่ (60x60 cm2)  ของแผ@นบุผนังดูดซับเสียงภายใน

อาคาร กับ ACOUSTIC PE BOARD 

 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย 

 ผลการวิจัยแบ@งเปrน 3 ส@วน หลัก คือ ผลจากการ

วิเคราะห,โครงสรtาง ผลจากการทดสอบทางวิศวกรรม  

และการเปรียบเทียบค@าความสามารถการดูดซับเสียง และ

ราคาต@อพื้นที่ ของแผ@นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคาร กับ 

ACOUSTIC PE BOARD 

 5.1 ผลจากการวิเคราะห,โครงสรtาง 

  สูตรผสมเสtนใยผักตบชวา สูตรที่ 6 และ สูตรผสม

ผงผักตบชวาสูตรที่ 4 ขึ ้นรูปไดtดี สภาพการยึดเกาะดี          

เปrนแผ@นสมบูรณ,ดี ไม@มีช@องวางของแผ@น มtวนโคtงงอไดtดี 

 

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะโครงสรtางของแผ@นตัวอย@าง 

 5.2 ผลจากการทดสอบทางวิศวกรรม 

  โดยทุกความหนาของแผ@นบุผนังดูดซับเสียง สูตร

ผสมผงผักตบชวาสูตรที่ 4  มีค@าความหนาแน@นผ@านเกณฑ,

มาตรฐาน ที่ความหนา 2 cm มีความหนาแน@นสูงสุด  คือ 

169.90 kg/m3  รองลง   ท ี ่ ค วามหนา   1.5 cm  คื อ 

164.97 kg/m3 และท ี ่ ความหนา 1 cm  ค ือ  155.12  

kg/m3 ตามลำดับ   ค@าการดูดซึมน้ำ  โดยทุกความหนา

ของแผ@นบุผนังดูดซับเสียง มีค@าผ@านเกณฑ,มาตรฐาน โดยที่

ความหนา 2 cm  มีค@าการดูดซึมน้ำไดtสูงที่สุด คือ 9.81%  

รองลงมาที่ความหนา 1.5  cm คือ 8.91%  และที่ความ

หนา 1 cm  คือ 7.14% ค@าทนแรงกดทับสูงสุด มีค@าผ@าน

เกณฑ,มาตรฐาน ที่ความหนา 2 cm มีค@า ค@าทนแรงกดทับ

สูงสุด 493.33 N  รองลงมา ที ่ความหนา 1.5 cm  คือ 

486.67 N  และที่ความหนา 2 cm  คือ 453.66 N  ส@วน

ความสามารถการดูดซับเสียง(NRC) โดยที่ความหนา 2 

cm มีความสามารถการดูดซับเสียง(NRC) สูงสุด เท@ากับ 

0.64  รองลงมาที่ความหนา 1.5 cm เท@ากับ 0.55 และที่

ความหนา 1 cm มีความสามารถการดูดซับเสียง(NRC) 

เท@ากับ 0.47   

 

ภาพที่ 4 ภาพกราฟแสดงความหนาแน@นเฉลี่ย ของสูตร

ผสมผงผักตบชวา สูตรที่ 4 ที่ความหนาต@าง ๆ 

 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงค@าการดูดซึมน้ำเฉลี่ย ของสูตรผสม

ผงผักตบชวา สูตรที่ 4 ที่ความหนาต@าง ๆ 

 

ภาพที่ 6 ภาพกราฟแสดงค@าทนต@อแรงกดทับเฉลี่ย ของ

สูตรผสมผงผักตบชวา สูตรที่ 4 ที่ความหนาต@าง ๆ 
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ภาพที่ 7 ภาพกราฟแสดงค@าความสามารถการดูดซับเสียง

เฉลี่ย ของสูตรผสมผงผักตบชวา สูตรที่ 4 ที่ความหนาต@าง ๆ 

 5.3 การเปรียบเทียบค@าความสามารถการดูดซับเสียง 

และราคาต@อพื้นที่ ของแผ@นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคาร 

กับ ACOUSTIC PE BOARD 

 พบว@า แผ@นบุผนังดูดซับเสียง สูตรผสมผงผักตบชวา 

สูตรที่ 4 ที่สรtางขึ้นทุกความหนา  มีค@าความสามารถการดูด

ซับเสียง สูงกว@า ACOUSTIC PE BOARD ทุกความหนา และ

ราคาต@อพื ้นที่ ของแผ@นบุผนังดูดซับเสียง สูตรผสมผง

ผักตบชวา สูตรที่ 4 ที่สรtางขึ้นทุกความหนา  มีราคาต่ำกว@า 

ACOUSTIC PE BOARD ทุกความหนา  เมื่อพิจารณาแต@ละ

ชนิด 3 อันดับแรก พบว@าค@าความสามารถการดูดซับเสียง  

สูงสุด ไดtแก@ สูตรผสมผงผักตบชวา สูตรที่ 4 หนา 2 cm 

เท@ากับ 0.64  รองลงมา สูตรผสมผงผักตบชวา สูตรที่ 4 

หนา 1.5 cm เท@ากับ 0.55  และ ACOUSTIC PE BOARD 

แบบเรียบ หนา 2 cm เท@ากับ 0.51 เมื่อและพิจารณาแต@ละ

ชนิด 3 อันดับแรก พบว@าราคาต@อพื้นที่ต่ำสุด ไดtแก@ สูตร

ผสมผงผักตบชวา สูตรที่ 4 หนา 1 cm เท@ากับ 253.54 บาท 

รองลงมา ACOUSTIC PE BOARD แบบเรียบ หนา 1 cm  

เท@ากับ 287.50 บาท และสูตรผสมผงผักตบชวา สูตรที่ 4 

หนา 1.5 cm  เท@ากับ 380.31  บาท 

 

ภาพที่ 8 ภาพกราฟแสดงการเปรียบเทียบค@าความสามารถ

การดูดซับเสียง ระหว@างแผ@นบุผนังดูดซับเสียงที่ผลิตขึ้น  

กับที่ขายตามทtองตลาด 

 

ภาพที่ 9 ภาพกราฟแสดงการเปรียบเทียบราคาต@อพื้นที่ 

ของแผ@นบุผนังดูดซับเสียงชนิดต@าง ๆ 

 

6. ผลการวิจัย 

 สูตรผสมผงผักตบชวา สูตรที่ 4 มีสมบัติทางวิศวกรรม

ตามเกณฑ,มาตรฐาน มอก. 535-2527 (TIS 535-2527)  

โดยที่ความหนาของแผ@นบุผนังดูดซับเสียงที่เพิ่มขึ้น ส@งผล

ใหtสมบัติทางวิศวกรรม  ไดtแก@   ค@าความหนาแน@น ค@าการ

ดูดซึม  ค@าทนแรงกดทับ  มีค@าสูงขึ้น และค@าความสามารถ

การดูดซับเสียง(NRC) สูงขึ้นโดยมีค@าตามมาตรฐาน ISO 

354 :2006 ค@า NRC มากกว@า 0.40 และยังพบว@าแผ@นบุ

ผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติ มีราคา

ตtนทุนการผลิตถูกกว@า และมีค@าความสามารถการดูดซับ

เสียงสูงกว@า ACOUSTIC PE BOARD ที่ขายตามทtองตลาด 

พิจารณาแลtวมีความเปrนไปไดtในการพัฒนาแผ@นบุผนังดูด

ซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อทดแทนแผ@น

บุผนังดูดซับเสียงที่ผลิตจากเสtนใยและสารสังเคราะห, 

 

7. อภิปรายผล 

 7.1 สูตรผสมเสtนใยผักตบชวา สูตรที่ 6 และ สูตรผสม

ผงผักตบชวา สูตรที่ 4 มีลักษณะแผ@นจากการขึ้นรูปแผ@นบุ

ผนังดูดซับเสียงภายในอาคาร เปrนเพราะว@าอัตราส@วนผสม

ในสูตรผสมเสtนใยและส@วนผสมในสูตรผงผักตบชวา และ

ดินขาว และน้ำกลั่น ละลายเขtาดtวยกันไดt และผสมกับน้ำ

ยางพารา ทำใหtส@วนผสมทั ้งหมด ละลายรวมเปrนเนื้อ

เดียวกัน ทำใหtแผ@นบุผนังที ่ไดt เนื ้อแน@น เร ียบเนียน 

สม่ำเสมอ เนื ้อไม@แยกออกจากกัน โคtงงอมtวนไดt ซึ่ง
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สอดคลtองกับงานวิจัยของ(นิภาวรรณ กุลสุวรรณ และ

คณะ.(2560)) 

 7.2 ความหนาของแผ@นบุผนังด ูดซับเส ียงภายใน

อาคารจากวัสดุธรรมชาติที่มีต@อคุณสมบัติแผ@นบุผนังดูดซับ

เสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติ  ของสูตรผสมผง

ผักตบชวาสูตรที่ 4 ไดtแก@ ความหนาแน@น ค@าการดูดซึมน้ำ 

ค@าทนแรงกดทับสูงสุด โดยทุกความหนาของแผ@นบุผนังดูด

ซับเสียง มีค@าผ@านเกณฑ,มาตรฐาน และพบว@าแต@ละสูตร 

เมื่อมีความหนาเพิ่มขึ้น จะทำใหtความหนาแน@น ค@าการดูด

ซึมน้ำ ค@าทนแรงกดทับสูงขึ้น ส@วนความสามารถการดูด

ซับเส ียง(NRC) พบว@าเม ื ่อม ีความหนาเพิ ่มข ึ ้น ทำใหt

ความสามารถการดูดซับเสียง(NRC) สูงขึ้นโดยที่ความหนา 

2 cm มีความสามารถการดูดซับเสียง(NRC) สูงสุด เท@ากับ 

0.64  รองลงมาที่ความหนา 1.5 cm เท@ากับ 0.55 และที่

ความหนา 1 cm มีความสามารถการดูดซับเสียง(NRC) 

เท@ากับ 0.47  เปrนเพราะว@าความหนาเพิ ่มขึ ้น ทำใหt

ปริมาณส@วนผสมในสูตรมากขึ้น  ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูด

ซับเสียง ซึ่งสอดคลtองกับงานวิจัยของ(กัลทิมา เชาว,ชาญ

ชัยกุล และคณะ.(2558).) 

 7.3 แผ@นบุผนังดูดซับเสียง สูตรผสมผงผักตบชวา สูตร

ที่ 4 ที่สรtางขึ้นทุกความหนา  มีค@าความสามารถการดูด

ซับเสียง สูงกว@า ACOUSTIC PE BOARD ทุกความหนา 

และราคาต@อพื้นที่ ของแผ@นบุผนังดูดซับเสียง สูตรผสมผง

ผักตบชวา สูตรที่ 4 ที่สรtางขึ้นทุกความหนา  มีราคาต่ำ

กว@า ACOUSTIC PE BOARD ทุกความหนา  พบว@าค@า

ความสามารถการดูดซับเสียงสูงสุด ไดtแก@ สูตรผสมผง

ผักตบชวา สูตรที่ 4 หนา 2 cm เท@ากับ 0.64  และพบว@า

ราคาต@อพื้นที่ต่ำสุด ไดtแก@ สูตรผสมผงผักตบชวา สูตรที่ 4 

หนา 1 cm เท@ากับ 253.54 บาท อาจจะเปrนเพราะว@าวัสดุ

ธรรมชาติ ไดtแก@ ผักตบชวาเปrนพืชทtองถิ่น ที่มีตtนทุนใน

การผลิตต่ำ รวมถึงดินขาว มีราคาไม@แพง พบมากใน

จังหวัดปราจีนบุรี และกระบวนการผลิตที่ไม@ยุ @งยาก ซึ่ง

สอดคลtองกับงานวิจัยของ(กิตติชาติ  โหมาศวิน และคณะ.

(2559)) 

 

 

8. ขSอเสนอแนะ 

 8.1 ขtอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใชt 

  8.1.1 ไดtแผ@นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจาก

วัสดุธรรมชาติ เปrนการเพิ่มวัสดุทางเลือกใหม@ใหtกับการ

ก@อสรtาง 

  8.1.2 ไดtทราบถึงอิทธิพลของป�จจัยต@าง ๆ ที่มีผล

ต@อการดูดซับเสียง 

  8.1.3 การผลิตวัสดุดูดซับเสียงจากวัสดุธรรมชาต ิ

มีส@วนช@วยลดการใชtวัสดุสังเคราะห,ซึ่งย@อยสลายไดtยาก 

และอาจเปrนพิษต@อร@างกาย 

  8.1.4 เพื่อเปrนการเพิ่มมูลค@าวัชพืช มาทำใหtเกิด

ประโยชน, เปrนการสรtางรายไดtใหtกับคนในชุมชน 

  8.1.5 ไดtแนวทางในการตัดสินใจเพื่อผลิตแผ@นบุ

ผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติ  

ในเชิงพาณิชย, 

 8.2 ขtอเสนอแนะการวิจัยในครั้งต@อไป 

  8.2.1 ควรศึกษาขนาดของแผ@นบุผนังดูดซับเสียง

ภายในอาคารที่มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การใชtงาน 

  8.2.2 ควรศึกษาอายุของการใชtงานของแผ@นบุ

ผนังดูดซับเสียงจากวัสดุธรรมชาติ 

  8.2.3 ควรศึกษาวัสดุอ ื ่น ๆ ที่นำมาช@วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพของแผ@นบุผนังดูดซับเสียง 

  8.2.4 ควรศึกษาวิธีการใหtสีกับแผ@นบุผนังดูดซับ

เสียงจากวัสดุธรรมชาติ 

  8.2.5 ควรศึกษาคุณสมบัติที่ช@วยป�องกันการติด

ไฟของแผ@นบุผนังดูดซับเสียงจากวัสดุธรรมชาติ 

  8.2.6 ควรศึกษาแนวทางในการนำแผ@นบุผนังดูด

ซับเสียงจากวัสดุธรรมชาติที ่หมดอายุเพื ่อนำกลับมา 

ใชtใหม@ 

  

9. เอกสารอSางอิง 

[1] กาญจนา  วรพุฒ และคณะ.(2559). แผ'นบุผนังจาก 

         ซังขSาวโพด คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร,  

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

[2] กิตติชาติ  โหมาศวิน และคณะ.(2559). การใชSใย 

902



วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ7านส่ืออิเล็กทรอนิกส@ 

         มะพรSาว ร'วมกับยางพาราเพื่อเปgนฉนวนดูดซับ 

         เสียงผลิตวัสดุดูดซับเสียง  

         คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร, 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

[3] กัลทิมา เชาว,ชาญชัยกุล และคณะ.(2558). การผลิต 

         วัสดุดูดซับเสียงจากวัสดุผสมยางโฟมธรรมชาติ 

         และเสSนใยธรรมชาติ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

         ราชมงคลพระนคร. 

[4] กอปร เปรมฤทัย และคณะ.(2561). วัสดุดูดซับเสียง  

         ภายในอาคารจากเสSนใยกัญชงและวัสดุประสาน  

         จากธรรมชาต ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

         ธัญญบุรี 

[5] เจนจิรา  ขุนทอง และคณะ.(2559) การศึกษา 

         แผ'นผนังเสSนใยจากเปลือกตาลโตนดที่สามารถ 

         ดูดซับเสียงไดS คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร,  

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

[6] นิภาวรรณ กุลสุวรรณ และคณะ.(2560) วัสดุกัน 

         ความรSอน ฝpาเพดานจากวัสดุเชิงประกอบนาโน 

         ระหว'างดินขาวตามธรรมชาติ  ภาควิชา  

         วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร,  

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  

[7] ผอมพิน บูนพันธ,.(2552). ยางพารา. สำนักพิมพ,  

         ศูนย,หนังสือเพื่อคุณ. 

[8] สมเจตน, พัชรพันธ, และคณะ .(2550).การผลิตฉนวน 

        ความรSอนจากเสSนใยหญSาแฝกและน้ำยางพารา.   

         วิทยานิพนธ, วิศวกรรมศาสตร,มหาบัณฑิต ภาควิชา 

         วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร,  

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,. 

 

[9] Arsne M-A., H.Jr. Savastano, S.M.Allameh,   

         K.Ghavami, W.Soboyejo. (2003).  

         Cementitious composites reinforced with  

         vegetable fibers. Procedings of the first   

         interamerican conference on non- 

         conventional materials and technologies  

         in ihe eco-construction and Infrastructure. 

         Joao-Pessoa Brazil,IAC-NOCMAT 2003.  

         Proceeding ISBN:285-98073-024. 

[10] (http://www.kaolin.com.my/thai/kaolin.html) 

         (สืบคtนขtอมูลเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน 2563) 

[11] (https://www.scimath.org/lesson- 

         physics/item/7309-2017-06-14-15-27-55) 

         (สืบคtนขtอมูลเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน 2563) 

[12] (http://www.thaigoodview.com/node/154432) 

        (สืบคtนขtอมูลเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน 2563) 

 

903



วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ7านส่ืออิเล็กทรอนิกส@ 

PI804 

การพัฒนาผลิตภัณฑ/แก1นสานปราการศิลป5ด7วยเทคนิควิธีการทางศิลปะ  

เพื่อเพิ่มมูลค1าผลิตภัณฑ/เครื่องจักสาน 

Development of a Product named Kaensarn Prakan Silpa with Artistic 

Decoration Techniques for Adding Value of Wicker Products  
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บทคัดย'อ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อ 1) ศึกษาลวดลาย

ทางวัฒนธรรมที่เปpนเอกลักษณDของจังหวัดสมุทรปราการ 

2) พัฒนาผลิตภัณฑD “แกwนสานปราการศิลป-” 3) ศึกษา

ความพึงพอใจของบุคคลทั ่วไปที ่มีตwอผลงานแกwนสาน

ปราการศิลป- กลุ wมตัวอยwาง ได{แกw บุคคลทั่วไปที่มีอายุ

ระหวwาง 20 - 49 ป�  ที่เดินทางมาทwองเที่ยวตามสถานที่ตwาง  ๆ

ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 50 คน ได{จากการสุwม

แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช{ในการ

วิจัย 1) ผลิตภัณฑDแกwนสานปราการศิลป-  2) แบบประเมิน

คุณภาพผลิตภัณฑDต{นแบบ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ

ที่มีตwอผลิตภัณฑD แกwนสานปราการศิลป-ที่ผwานการตรวจสอบ

คุณภาพด{านความตรงเชิงเนื้อหากับผู{ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 

คน ผลการวิจัย พบวwา จังหวัดสมุทรปราการเปpนจังหวัดที่มี

ประวัติศาสตรDอันยาวนาน วัฒนธรรมประเพณีสwวนใหญwจะ

เก ี ่ยวข {องก ับชาวไทยเช ื ้อสายมอญ ซ ึ ่งปรากฏศ ิลปะ 

วัฒนธรรมที่โดดเดwนในศาสนสถานอันประกอบด{วย วัด 

พระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดียD  โดยผู {ว ิจ ัยได{นำ

ลวดลายที่เปpนเอกลักษณDอันโดดเดwนเหลwานั้นมาพัฒนาด{วย

การประยุกตDเข{ากับลวดลายไทยพื ้นฐาน เพ{นทDลงบน

กระเป�าสานจากตอกไม{ไผwแบบ 2 มุม ประกอบกับการตกแตwง

ด{วยเทคนิควิธีการทางศิลปะ  เปpนผลิตภัณฑDที่มีคุณภาพและ

ความโดดเดwนด{วยเอกลักษณDเฉพาะตัว ซึ่งผลการประเมิน

คุณภาพของผลิตภัณฑDต{นแบบโดยผู{เชี่ยวชาญ จำนวน 3 

คน พบวwา  คุณภาพของผลิตภัณฑDต{นแบบแกwนสาน

ปราการศิลป- ในภาพรวมอยูwในระดับ มากที่สุด โดยมีคwาเฉลี่ย 

4.67 และความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่มีตwอผลิตภัณฑD

แกwนสานปราการศิลป- ในภาพรวมอยูwในระดับ   มากที่สุด 

โดยมีคwาเฉลี่ย 4.63 ผลการวิจัยสามารถนำไปขยายผลเชิง

ธุรกิจเพื่อชุมชนได{ และเกิดความยั่งยิน 

คำสำคัญ : แกwนสานปราการศิลป-, เพิ่มมูลคwา, เครื่องจักสาน 

*ปฐมพร  รื่นอ+น

E-mail : re.pathomporn@gmail.com 
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Abstract 

 The purpose of this research are to 1) study 

the unique cultural patterns of Samutprakan 

Province 2) Develop products Kaensarn Prakan 

Silpa 3) Study the satisfaction of the general 

public with the work Kaensarn Prakan Silpa The 

sample consisted of 50 people aged 20-49 years 

who traveled to various places in Samutprakan 

Province by accidental sampling. Research 

instruments are 1) Products Kaensarn Prakan Silpa 

2) Model Product Quality Assessment Form 3) 

Product Satisfaction Questionnaire Kaensarn 

Prakan Silpa,  passed a quality check for Content 

Validity by experts. The research results showed 

Samutprakan Province is a province with a long 

history.  Most of the culture and traditions are 

related to the Thai people of Mon lineage. Which 

appears outstanding arts and culture in religious 

places Including the temple and Architecture in 

it. The researcher has brought a unique pattern 

that is outstanding applied to the basic Thai 

pattern, paint on a woven bag from two angles of 

bamboo pegs combined with artistic decoration 

techniques.  It is a quality and uniquely product. 

The results of the evaluation of the quality of the 

prototype product by 3  experts found that the 

quality of the prototype overall, it was the highest 

with an average of 4 . 6 7 .  the satisfaction of the 

general public with the product  the overall was 

the highest with an average of 4.63. 

Keyword : Kaensarn Prakan Silpa,  Adding Value, 

Wicker Products 

 

1. บทนำ 

 สังคมไทยในอดีตเปpนสังคมเกษตรกรรมที่ผู{คนสามารถ

นำวัสดุที่มีอยูwตามธรรมชาติมาประดิษฐDเครื่องมือ  

เครื่องใช{ตwาง ๆ ในการดำรงชีวิต ตลอดจนสร{างสรรคDงาน

หัตถกรรมที ่นำไปประดับตกแตwงอาคารบ{านเรือน โดย    

หนึ ่งในงานหัตถกรรมที่ถูกประดิษฐDขึ ้น คือ งานจักสาน     

ซึ ่งถือเปpนงานหัตถกรรมที ่มีความเกี ่ยวข{องกับวิถีชีวิต      

ของคนไทยมาช{านาน เม ื ่อย ุคสมัยเปลี ่ยนการใช {งาน

ผลิตภัณฑD  จักสานเริ่มไมwเปpนที่นิยมเหมือนในอดีต แตwยังคง

มีให{เห็นอยูwแม{วwาจะลดจำนวนลงมากแล{วก็ตาม โดยได{มี  

การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑDให{สามารถนำมาใช{ได{     

ในชีวิตประจำวันได{มากขึ ้น เชwน กระเป�าถือ หมวก พัด    

และของที่ระลึก เปpนต{น นอกเหนือจากประโยชนDใช{สอย

แล{ว งานจักสานยังสะท{อน ศิลปะ วัฒนธรรม ความคิด

สร{างสรรคD และภูมิป�ญญาชาวบ{านในท{องถิ่นนั้น ๆ ได{อยwาง 

เปpนรูปธรรม (กรมสwงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 

2563)

จากความสำค ัญและป �ญหาท ี ่ กล w าวมาข {างต{น 

คณะผู{วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำเครื่องจักสาน มาพัฒนาตwอ

ยอด ให{ม ีความแปลกใหมwโดยการนำลวดลายที ่ เปpน      

เอกลักษณที่โดดเดwนของจังหวัดสมุทรปราการมาประยุกตD

เข{ากับลวดลายไทยพื้นฐาน เพ{นทDลงบนกระเป�าจักสาน  

ไม{ไผwแบบ 2 มุม ผสมผสานการตกแตwงด{วยเทคนิควิธีการ

ทางศิลปะจนเกิดเปpนผลิตภัณฑDแกwนสานปราการศิลป-     

ที ่มีคุณภาพและความโดดเดwนด{วยเอกลักษณDเฉพาะตัว      

เพื่อเพิ่มมูลคwาของงานหัตถกรรมชุมชน รวมถึงการอนุรักษD 

สืบสานผลิตภัณฑDเครื่องจักสาน และเอกลักษณDของงาน

หัตถกรรมไทยไว{สืบตwอไป 

 

2. วัตถุประสงคGการวิจัย

2.1 เพ ื ่ อศ ึ กษาลวดลายทางว ัฒนธรรมท ี ่ เปpน

เอกลักษณDของจังหวัดสมุทรปราการ

2.2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑDแกwนสานปราการศิลป-

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่มีตwอ

ผลิตภัณฑDแกwนสานปราการศิลป-
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3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขVอ

3.1 จังหวัดสมุทรปราการ หรือเรียกโดยทั ่วไปวwา 

"เมืองปากน้ำ" เปpนเมืองหน{าดwานทางทะเลที่สำคัญในอดีต 

สร{างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเปpนราชธานีในสมัยของพระเจ{า

ทรงธรรม ต wอมาในสม ัยกร ุงร ัตนโกส ินทร Dตอนต{น

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล{านภาลัย ทรงโปรดเกล{าฯ 

ให{สร{างเมืองสมุทรปราการเปpนเมืองใหมw  ที่บริเวณปาก

แม wน ้ำ เจ { าพระยา ต wอมาในป�  พ.ศ.  2485 จ ั งหวัด

สมุทรปราการถูกยุบไปรวมกับจังหวัดพระนคร จนถึงป� 

พ.ศ. 2489 รัฐบาลได{มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งจังหวัด

สมุทรปราการขึ ้นมาใหมwอีกครั ้ง และดำรงฐานะเปpน

จ ังหว ัดสม ุทรปราการมาจนถ ึงป �จจ ุบ ัน (ว ิก ิพ ี เดีย 

สารานุกรมเสรี, 2563) สwวนวัฒนธรรมท{องถิ่นของจังหวัด

สมุทรปราการ มี 44 วัฒนธรรม สwวนใหญwเปpนวัฒนธรรม

ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายมอญ ซึ่งเปpนวัฒนธรรมที่

ปรากฏในศาสนสถาน อันประกอบด{วย วัด อาคารพระ

อุโบสถ และพระวิหาร หรือพระเจดียDซึ ่งมีความสำคัญ

เฉพาะชุมชน มีการปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญทางศาสนา

ของชาวบ{านในท{องถิ่นที่จัดให{มีขึ้นตามเทศกาลที่สำคัญ 

(พัณณDภัสสร และคณะ, 2561)

3.2 การออกแบบผลิตภัณฑD คือ การสร{างสรรคDสิ่ง

ใหมw หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของที่มีอยูwเดิมให{ดี

ยิ ่งขึ ้น ด{วยการใช{วัสดุและวิธีการที่เหมาะสม ตามแบบ

แผนและจุดมุwงหมายที่ต{องการ โดยมีองคDประกอบที่สำคัญ 

คือ หน{าที่ใช{สอย, ความสวยงาม, ความปลอดภัย, ความ

แข็งแรง และวัสดุ ซ ึ ่งว ัสดุท ี ่สามารถนำมาใช{ในการ

สร{างสรรคDผลงานสิ่งประดิษฐD สามารถแบwงตามลักษณะที่

เดwนชัดของวัสดุ ได{ 3 ชนิด ได{แกw วัสดุธรรมชาติ, วัสดุ

สังเคราะหD และวัสดุเหลือใช{หรือเศษวัสดุ (อาร,ี 2527)

3.3 งานจักสานไม{ไผw เกิดขึ้นโดยการใช{ไม{ไผw นำมาจัก 

ผwา ฉีก ให{เปpนเส{นบาง ๆ แล{วนำมาขัด สาน สอด ไขว{ ขึ้น

โครงเปpนรูปทรง สามารถทำใช{กันเองได{ หรือสามารถหา

ซื ้อได{ในราคาไมwแพง จัดเปpนงานศิลปหัตถกรรม และ

หัตถกรรมพื้นบ{าน ที่มีความผูกพันและอยูwคูwกับวิถีชีวิตของ

คนไทยมาอยwางยาวนาน ที่ สามารถสะท{อนวัฒนธรรม 

ความคิดสร{างสรรคD ภูมิป�ญญาของชาวบ{านได{อีกด{วย แตw

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการใช{ผลิตภัณฑDจากไม{ไผwเริ่มไมwเปpน

ที ่นิยมเหมือนในอดีต จึงได{มีการพัฒนาผลิตภัณฑDจาก    

รูปแบบเดิม มาเปpนผลิตภัณฑDที่สามารถนำมาใช{งานได{ใน

ชีวิตประจำวัน เชwน กระเป�าถือ หมวก พัด โคมไฟ เปpนต{น 

(ศูนยDสwงเสริมศิลปาชีพระหวwางประเทศ, 2563)

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑDแกwนสานปราการศิลป-ด{วยเทคนิค

วิธีการทางศิลปะ เพื่อเพิ่มมูลคwาผลิตภัณฑDเครื่องจักสานในครั้ง

นี้ ผู{วิจัยได{กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้

ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย

5. วิธีการดำเนินการวิจัย 

 5.1 การพัฒนาผลิตภัณฑDแกwนสานปราการศิลป-ด{วย

เทคนิควิธีการทางศิลปะ เพื่อเพิ่มมูลคwาผลิตภัณฑDเครื่อง

จักสาน

5.1.1 ศ ึกษาลวดลายทางว ัฒนธรรมท ี ่ เปpน

เอกลักษณDของจังหวัดสมุทรปราการ จากเอกสารและ

งานวิจัยที่ ตลอดจนลงพื้นที่ศึกษาลวดลายที่โดดเดwนมา

เปpนต{นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑDแกwนสานปราการศิลป-  

5.1.2 พัฒนาผลิตภัณฑDแกwนสานปราการศิลป-

5.1.2.1 นำข{อมูลที่ได{จากการศึกษา และ

การลงพื้นที่ศาสนสถานที่สำคัญในจังหวัดสมุทรปราการ

มาออกแบบลวดลายนำเสนอตwอผู {เชี ่ยวชาญจำนวน 3 

ท wานประกอบด{วยผ ู { เช ี ่ยวชาญด{านว ิจ ิตรศ ิลป- และ

ผ ู { เ ช ี ่ ย วชาญด { านศ ิ ลปะ  ว ัฒนธรรมของจ ั งหวั ด

สมุทรปราการเพื่อขอความคิดเห็นและปรับปรุงลวดลาย

ตามข{อคิดเห็นของผู{เชี่ยวชาญ จากนั้นนำลวดลายที่ผwาน

การปรับปรุงแล{วมาสร{างเปpนแบบรwางของผลิตภัณฑDด{วย

โปรแกรมสำเร็จรูป ลงในเครื่องคอมพิวเตอรD
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5.1.2.2 พัฒนาผลิตภัณฑDต{นแบบตามภาพ

รwางด{วยการเพ{นทD และตกแตwงเพิ่มเติมด{วยเทคนิควิธีการ

ทางศิลปะ

5.1.2.3 นำผลิตภัณฑDต{นแบบที่พัฒนาขึ้น

นำเสนอตwอผู {เช ี ่ยวชาญ จำนวน 3 คน ประกอบด{วย

ผู {เชี ่ยวชาญด{านวิจิตรศิลป- และผู{เชี ่ยวชาญด{านศิลปะ 

วัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประเมินคุณภาพ

ของผลิตภัณฑD และให{ข{อเสนอแนะ แล{วจึงนำผลิตภัณฑD

ต{นแบบไปปรับปรุงแก{ไขตามคำแนะนำของผู{เชี่ยวชาญ

5.1.3 ศึกษาความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่มี

ตwอผลิตภัณฑDแกwนสานปราการศิลป-

5.2 ประชากรและกลุwมตัวอยwาง

5.2.1 ประชากร ได{แกw บ ุคคลทั ่วไปที ่ม ีอายุ

ระหวwาง 20 - 49 ป� ที่เดินทางมาทwองเที่ยวตามสถานที่ตwาง 

ๆ ที่ในจังหวัดสมุทรปราการ 

5.2.2 กลุwมตัวอยwาง ได{แกw บุคคลทั่วไปที่มีอายุ

ระหวwาง 20 - 49 ป� ที่เดินทางมาทwองเที่ยวตามสถานที่ตwาง 

ๆ ที่ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 50 คน ได{จากการ

สุwมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

5.3 เครื่องมือที่ใช{ในการวิจัย

5.3.1 แบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑDต{นแบบ

5.3.1.1 ผู {วิจัยได{ศึกษาหลักการ ทฤษฎี 

เกี ่ยวกับการสร{างแบบประเมินคุณภาพ เพื่อสร{างแบบ

ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑDต{นแบบ โดยผู{วิจัยได{กำหนด

กรอบข{อคำถามของแบบประเมิน แบwงออกเปpน 3 ตอน 

ประกอบด{วย ตอนที่ 1 ข{อมูลเบื ้องต{นของผู {ประเมิน   

ตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑDต{นแบบ 

จำนวนทั้งสิ ้น 13 ข{อ แบwงเปpน 4 ด{าน ได{แกw ด{านการ

ออกแบบ จำนวน 3 ข{อ ด{านการเลือกใช{วัสดุ จำนวน 3 

ข{อ ด{านการใช{งาน จำนวน 4 ข{อ และด{านผลผลิต จำนวน 

3 ข{อ โดยใช{แบบมาตรประมาณคwา 5 ระดับ ตามแนวคิด

ของ เบสทD (Best, 2520)  และตอนที่ 3 เปpนแบบประเมิน

แบบปลายเปFดให{ผู{เชี่ยวชาญได{แสดงความคิดเห็น และให{

ข{อเสนอแนะ 

   5.3.1.2 ตรวจสอบคุณภาพด{านความตรง

เชิงเนื ้อหา (Content Validity) ด{วยการหาดัชนีความ

สอดคล {อง  ( Index of Item Objective Congruence: 

IOC) กับผู{ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน และนำคะแนนที่ได{

จากการประเมินของผู{ทรงคุณวุฒิไปหาดัชนีความตรงเชิง

เนื้อหา หรือดัชนีความสอดคล{องของผู{ทรงคุณวุฒ ิ(พรรณี, 

2554) นำผลการพิจารณาคุณภาพของแบบประเมิน

คุณภาพผลิตภัณฑDต{นแบบ มาคัดเลือกข{อคำถามที่มีความ

ตรงเชิงเนื้อหา ได{ข{อคำถามจำนวน 13 ข{อ ที่มีคwาเฉลี่ย

ต ั ้ ง แตw  0.5 ข ึ ้ น ไป  ให { ผ ู { เ ช ี ่ ย วชาญจำนวน  3  คน 

ประกอบด{วยผู{เชี่ยวชาญด{านวิจิตรศิลป- และผู{เชี่ยวชาญ

ด{านศิลปะ วัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ ทำการ

ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑDต{นแบบ 

  5.3.2 แบบสอบถามความพ ึ งพอใจท ี ่ ม ี ตw อ

ผลิตภัณฑD “แกwนสานปราการศิลป-” 

   5.3.2.1 ผู {วิจัยได{ศึกษาหลักการ ทฤษฎี 

เกี่ยวกับการสร{างแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อสร{าง

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตwอผลิตภัณฑDแกwนสาน

ปราการศิลป- โดยผู {วิจัยได{กำหนดกรอบข{อคำถามของ

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข{อมูลแบwงออกเปpน 3 

ตอน ประกอบด{วย ตอนที่ 1 ข{อมูลทั ่วไปของผู {ตอบ

แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตwอผลิตภัณฑDฯ 

จำนวนทั้งสิ้น 6 ข{อ เปpนแบบมาตรประมาณคwา 5 ระดับ 

ตามแนวคิดของ เบสทD (Best, 2520) และตอนที่ 3 คำถาม

ปลายเปFดให{ผู{ตอบแบบสอบถามได{แสดงความคิดเห็นและ

ข{อเสนอแนะ 

   5.3.2.2 ตรวจสอบคุณภาพด{านความตรง

เชิงเนื ้อหา (Content Validity) ด{วยการหาดัชนีความ

สอดคล{อง (Index of Item Objective Congruence : 

IOC) กับผู{ทรงคุณวุฒ ิจำนวน 3 คน ซึ่งเปpนกลุwมเดียวกับที่

ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑDต{นแบบ 

นำคะแนนที่ได{จากการประเมินของผู{ทรงคุณวุฒิไปหา

ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา หรือดัชนีความสอดคล{องของ

ผู{ทรงคุณวุฒิ (พรรณี, 2554) นำผลการพิจารณาคุณภาพ

ของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตwอผลิตภัณฑDแกwนสาน

ปราการศลิป- มาคัดเลือกข{อคำถามที่มีความตรงเชิงเนื้อหา 

โดยการคำนวณหาคwาดัชนีความสอดคล{อง ได{ข{อคำถาม
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จำนวน 6 ข{อ ที่มีคwาตั้งแตw 0.5 ขึ้นไปแล{วนำแบบสอบถาม

ที่สมบูรณDไปใช{เก็บข{อมูลในการวิจัย 

  

 

 5.4 การเก็บรวบรวมข{อมูล 

  ผ ู { ว ิ จ ั ยได { ลงพ ื ้ นท ี ่ เก ็บรวบรวมข {อม ู ลจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจที ่ม ีต wอผลิตภัณฑDแกwนสาน

ปราการศิลป- จำนวน 50 ฉบับ เก็บคืนมาได{ จำนวน 50 ฉบับ 

คิดเปpนร{อยละ 100 

 5.5 การวิเคราะหDข{อมูล 

  ผู {วิจัยได{วิเคราะหDข{อมูลที่ได{จากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจที่มีตwอผลิตภัณฑDแกwนสานปราการศิลป- โดย

ใช{สถิติ ได{แกw คwาความถี่ คwาร{อยละ คwาเฉลี ่ย และสwวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (พรรณ,ี 2554) 

 

6. ผลการวิจัย 

 ผู{วิจัยได{แบwงผลการวิจัยออกเปpน 3 ขั้นตอนตาม

วัตถุประสงคDของการวิจัย ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาลวดลายทางวัฒนธรรมที่เปpน

เอกลักษณDของจังหวัดสมุทรปราการ 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑD แกwนสานปราการ

ศิลป- 

 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป

ที่มีตwอผลิตภัณฑD แกwนสานปราการศิลป- 

 6.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาลวดลายทางวัฒนธรรมที่เปpน

เอกลักษณDของจังหวัดสมุทรปราการ จากเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข{อง ตลอดจนลงพื้นที่ประกอบด{วย วัด 

พระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดียD ในพื้นที่จังหวัด

สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวwา ลวดลายที่เปpนเอกลักษณD

ที่โดดเดwนของจังหวัดสมุทรปราการที่ผู{วิจัยพบได{แกw 

ลวดลายไทย ซึ่งปรากฏอยูwในตึกฝรั่ง หรือศาลาทรงยุโรป

ด{านข{างองคDพระสมุทรเจดียD และลวดลายบนเจดียDวัดพิชัย

สงคราม 

ภาพที่ 3 ภาพลวดลายที่ปรากฏในตึกฝรั่ง และลวลาย   บน

เจดียDวัดพิชัยสงคราม

6.2 ขั ้นตอนที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑD แกwนสาน

ปราการศิลป- 

6.2.1 นำข{อมูลที่ได{จากการศึกษา และการลง

พื้นที่สำคัญในจังหวัดสมุทรปราการมาออกแบบลวดลาย 

นำเสนอตwอผู { เช ี ่ยวชาญจำนวน 3 ทwานประกอบด{วย

ผู {เชี ่ยวชาญด{านวิจิตรศิลป- และผู{เชี ่ยวชาญด{านศิลปะ 

วัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการเพื่อขอความคิดเห็น
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ภาพที่ 3 ภาพรwางลวดลายของผลิตภัณฑDแกwนสาน

ปราการศิลป-

 นำลวดลายท ี ่ ปร ับปร ุ งตามข {อแนะนำของ

ผู { เช ี ่ยวชาญมาสร{างเปpนแบบรwางของผลิตภัณฑDด {วย

โปรแกรมสำเร็จรูป ลงในเครื่องคอมพิวเตอรD

ภาพที่ 4 ภาพรwางลวดลายที่ผwานการปรับปรุงตามความ

คิดเห็นของผู{เชี่ยวชาญ

ภาพที่ 5 ภาพรwางของผลิตภัณฑDแกwนสานปราการศิลป-

6.2.2 พัฒนาผลิตภัณฑDต{นแบบตามภาพรwางด{วย

วิธีการเพ{นทD และตกแตwงเพิ่มเติมด{วยเทคนิควิธีการทาง

ศิลปะ

ภาพที่ 6 ภาพผลิตภัณฑGแก'นสานปราการศิลปb

6.2.3 นำผลิตภัณฑDต{นแบบที่พัฒนาขึ้นนำเสนอ

ตwอผู{เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 คน ประกอบด{วยผู{เชี ่ยวชาญ

ด{านวิจิตรศิลป- และผู{เชี่ยวชาญด{านศิลปะ วัฒนธรรมของ

จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑD 

และให{ข{อเสนอแนะ ได{ข{อสรุปดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑD

ต{นแบบโดยผู{เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน

รายการประเมิน 𝑋 S.D. แปลผล 

ด4านการออกแบบ 

1. เป)นผลิตภัณฑ3ท่ีมีความความประณีต

สวยงาม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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2. เป)นผลิตภัณฑ3ท่ีสรFางสรรค3 มีเอกลักษณ3

โดดเดJน  

3. ขนาด สัดสJวน รูปทรงของผลิตภัณฑ3มี

ความเหมาะสม 

3.33 

 

5.00 

0.58 

 

0.00 

ปานกลาง 

 

มากท่ีสุด 

ด4านการเลือกใช4วัสดุ    

1. วัสดุท่ีนำมาใชFสามารถหาไดFงJายใน

ทFองถ่ินหรือชุมชน 

2. วัสดุท่ีนำมาใชFมีความคงทนแข็งแรง 

3. วัสดุท่ีนำมาใชFมีความเหมาะสม 

5.00 

 

4.67 

4.67 

0.00 

 

0.58 

0.58 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

ด4านการใช4งาน    

1. ผลิตภัณฑ3มีความปลอดภัยในการใชFงาน 

2. สามารถใชFงานและบำรุงรักษาไดFงJาย 

3. สามารถเคล่ือนยFายผลิตภัณฑ3ไดFสะดวก 

4. สามารถนำไปใชFประโยชน3ไดFจริง 

5.00 

4.33 

5.00 

4.67 

0.00 

0.58 

0.00 

0.58 

มากท่ีสุด 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

ด4านผลผลิต    

1. ผลิตภัณฑ3สามารถตอบโจทย3การใชFงาน 

2. รูปแบบบรรจุภัณฑ3มีความสวยงาม 

เหมาะสม 

3. สามารถนำไปตJอยอดเชิงพาณิชย3 

4.00 

5.00 

 

5.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

มาก 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

รวม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

   จากตารางที่ 4.1 พบวwา คุณภาพของผลิตภัณฑD

ต{นแบบในภาพรวมอยูwในระดับ มากที่สุด (X̅ = 4.67, S.D. = 

0.58) หากพิจารณาเปpนรายข{อที่ พบวwา ข{อที่มีคุณภาพสูง

สุดอยูwในระดับมากที่สุด (X̅ = 5.00, S.D. = 0.00) มีจำนวน 7 

ข{อ ได{แกw เปpนผลิตภัณฑDที่มีความความประณีต สวยงาม, 

ขนาด สัดสwวน รูปทรงของผลิตภัณฑDมีความเหมาะสม, 

วัสดุที ่นำมาใช{สามารถหาได{งwายในท{องถิ ่นหรือชุมชน, 

ผล ิตภ ัณฑ Dม ีความปลอดภ ัยในการใช {งาน , สามารถ

เคลื ่อนย{ายผลิตภัณฑDได{สะดวก, รูปแบบบรรจุภัณฑDมี

ความสวยงาม เหมาะสม และสามารถนำไปตwอยอดเชิง

พาณิชยD  สwวนข{อที่มีคุณภาพต่ำสุดอยูwในระดับ ปานกลาง 

(X̅ = 3.33, S.D. = 0.58) ได{แกw เปpนผลิตภัณฑDที่สร{างสรรคD มี

เอกลักษณDโดดเดwน 

  6.2.4 นำผลิตภัณฑDต{นแบบไปปรับปรุงแก{ไขตาม

คำแนะนำของผู{เชี่ยวชาญ 

 

ภาพที่ 7 ภาพผลิตภัณฑDแกwนสานปราการศิลป-ที่สมบูรณD 

 6.3 ขั ้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของ

บุคคลทั่วไปที่มีตwอผลิตภัณฑD แกwนสานปราการศิลป-  

ตารางที่ 2 แสดงผลความพึงพอใจที่มีตwอผลิตภัณฑD แกwน

สานปราการศิลป- 
รายการประเมิน 𝑋 S.D. แปลผล 

1. ผลิตภัณฑ3สามารถตอบโจทย3ตามหนFาท่ีใชFสอย 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

2. ผลิตภัณฑ3มีความประณีต สวยงาม แสดงถึง

เอกลักษณ3ของจังหวัดสมุทรปราการ 

4.73 0.45 มากท่ีสุด 

3. ผลิตภัณฑ3มีรูปทรง ขนาด ท่ีเหมาะสม 4.67 0.48 มากท่ีสุด 

4. ความปลอดภัยในการใชFงานผลิตภัณฑ3 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

5. ความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ3 4.50 0.51 มาก 

6. วัสดุท่ีนำมาใชFสามารถหาไดFงJายในทFองถ่ินหรือ

ชุมชน 

4.57 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.63 0.22 มากท่ีสุด 

 จากตารางที่ 4.2 พบวwา ความพึงพอใจของบุคคล

ทั่วไปที่มีตwอผลิตภัณฑD แกwนสานปราการศิลป- ในภาพรวม

อยูwในระดับ มากที่สุด (X̅ = 4.63, S.D. = 0.22) หากพิจารณา

เป pนรายข {อท ี ่ม ีค wาเฉล ี ่ยส ูงส ุด 3 ลำด ับแรก พบวwา 

ผลิตภัณฑDมีความประณีต สวยงาม แสดงถึงเอกลักษณD

ของจ ังหว ัดสม ุทรปราการ อย ู w ในระด ับ มากท ี ่สุด             
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(X̅ = 4.73, S.D. = 0.45) ผลิตภัณฑDสามารถตอบโจทยDตาม

หน{าที่ใช{สอย อยูwในระดับ มากที่สุด (X̅  = 4.70,    S.D. = 

0.47) และ ผลิตภัณฑDมีรูปทรง ขนาดที่เหมาะสม อยูwใน

ระดับ มากที่สุด (X̅ = 4.67, S.D. = 0.48) ตามลำดับ 

 

7. สรุปผลการวิจัย 

 7.1 ผลการศึกษาลวดลายทางวัฒนธรรมที่เปpน

เอกลักษณDของจังหวัดสมุทรปราการ 

 จากการศึกษาประวัติความเปpนมา ศิลปวัฒนธรรม 

ของจังหวัดสมุทรปราการ ผู{วิจัยได{ค{นพบลวดลายที่เปpน

เอกลักษณDอันโดดเดwนซึ่งปรากฏในศาสนสถานที่สำคัญ 

ได{แกw วัด พระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดียD อาทิ

ลวดลายที ่ปรากฏบนเจดีย Dว ัดพ ิช ัยสงคราม จ ังหวัด

สมุทรปราการ โดยเปpนพระเจดียDทรงเครื่องรูปทรงระฆัง 

ประดับถ{วยชามเบญจรงคD มีสร{อยสังวาลยDคล{องเปpนลาย

ปูนป� ¥น และบัวกลุ wมป ูนป� ¥นประดับรอบเจดียD 3 ชั้น 

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข{องกับ

สถาป�ตยกรรมตwาง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ ภาพ

จิตรกรรมลวดลายไทยที่ปรากฏในตึกฝรั่ง หรืออาคารทรง

ยุโรป วัดพระสมุทรเจดียD เปpนต{น 

 7.2 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑD “แกwนสานปราการศิลป-” 

  ผู{วิจัยได{นำองคDความรู{ที่ได{จากการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข{อง ตลอดจนการลงพื้นที่

จริง มาสร{างสรรคDลวดลายบนผลิตภัณฑD แกwนสานปราการ

ศิลป- โดยผู{วิจัยได{นำภาพรwางของลวดลาย และผลิตภัณฑD

ต{นแบบให{ผู{เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ประเมินคุณภาพและ

ให{ข{อเสนอแนะ ซึ่งพบวwา คุณภาพของผลิตภัณฑDต{นแบบ

ในภาพรวมอยูwในระดับ มากที่สุด (X̅ = 4.67, S.D. = 0.58) 

หากพิจารณาเปpนรายข{อที่ พบวwา ข{อที่มีคุณภาพอยูwใน

ระดับ มากที่สุด (X̅ = 5.00, S.D. = 0.00) มีจำนวน 7 ข{อ 

ได{แกw เปpนผลิตภัณฑDที ่มีความความประณีต สวยงาม, 

ขนาด สัดสwวน รูปทรงของผลิตภัณฑDมีความเหมาะสม, 

วัสดุที ่นำมาใช{สามารถหาได{งwายในท{องถิ ่นหรือชุมชน, 

ผล ิตภ ัณฑ Dม ีความปลอดภ ัยในการใช {งาน , สามารถ

เคลื ่อนย{ายผลิตภัณฑDได{สะดวก, รูปแบบบรรจุภัณฑDมี

ความสวยงาม เหมาะสม และสามารถนำไปตwอยอดเชิง

พาณิชยD  สwวนข{อที่มีคุณภาพต่ำสุดอยูwในระดับ ปานกลาง 

(X̅ = 3.33, S.D. = 0.58) ได{แกw เปpนผลิตภัณฑDที่สร{างสรรคD มี

เอกลักษณDโดดเดwน 

 7.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่มี

ตwอผลงาน “แกwนสานปราการศิลป-” 

  ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่มีตwอผลิตภัณฑD 

“แกwนสานปราการศิลป-” จำนวน 30 คน พบวwา ความพึง

พอใจที่มีตwอผลิตภัณฑD แกwนสานปราการศิลป- ในภาพรวม

อยูwในระดับ มากที่สุด (X̅ = 4.63, S.D. = 0.22) หากพิจารณา

เปpนรายข{อ พบวwา ข{อที่มีคwาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได{แกw 

ผลิตภัณฑDมีความประณีต สวยงาม แสดงถึงเอกลักษณD

ของจังหวัดสมุทรปราการ อยู wในระดับ มากที ่สุด (X̅ = 

4.73, S.D. = 0.45) ผลิตภัณฑDสามารถตอบโจทยDตามหน{าที่

ใช{สอย อยูwในระดับ มากที่สุด (X̅ = 4.70, S.D. = 0.47) และ 

ผลิตภัณฑDมีรูปทรง ขนาดที่เหมาะสม อยูwในระดับ มาก

ที่สุด (X̅ = 4.67, S.D. = 0.48) ตามลำดับ 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิจ ัยเร ื ่อง การพัฒนาผลิตภัณฑDแกwนสาน

ปราการศิลป- ด{วยเทคนิควิธีการทางศิลปะเพื่อเพิ่มมูลคwา

ผลิตภัณฑDเครื่องจักสาน พบวwา  

 8.1 จ ั ง ห ว ั ด ส ม ุ ท ร ป ร า ก า ร เ ป p น จ ั ง ห ว ั ด ท ี ่ มี

ประวัติศาสตรDอันยาวนาน วัฒนธรรมประเพณีสwวนใหญwจะ

เก ี ่ยวข {องก ับชาวไทยเช ื ้อสายมอญ ซ ึ ่ งปรากฏเปpน

ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเดwนในศาสนสถาน อันประกอบด{วย 

วัด พระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดียD สอดคล{องกับ 

[4] ที่กลwาววwา วัฒนธรรมท{องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ

สwวนใหญwจะเปpนวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสาย

มอญ 

 8.2 ผลิตภัณฑDแกwนสานปราการศิลป- เปpนการนำ

ลวดลายท ี ่ เป pนเอกล ักษณ Dอ ันโดดเด wนของจ ังหวัด

สมุทรปราการมาประยุกตDเข{ากับลวดลายไทยพื ้นฐาน 

เพ {นท Dลงบนกระเป �าสานจากตอกไม {ไผ wแบบ 2 มุม 

ประกอบกับการตกแตwงด{วยเทคนิควิธ ีการทางศิลปะ      

ซึ ่งผลการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑDต{นแบบโดย

ผู{เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน พบวwา คุณภาพของผลิตภัณฑD
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ต{นแบบ “แกwนสานปราการศิลป- ในภาพรวมอยูwในระดับ 

มากที่สุด โดยมีคwาเฉลี่ย 4.67  

 8.3 จากการศึกษาความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่มี

ตwอผลิตภัณฑD แกwนสานปราการศิลป- พบวwา ความพึงพอใจ

ของบุคคลทั่วไปที่มีตwอผลิตภัณฑD แกwนสานปราการศิลป- 

ในภาพรวมอยู wในระดับ มากที่สุด โดยมีคwาเฉลี ่ย 4.63 

สอดคล{องกับงานวิจัยของ ศุภัสรา และคณะ (2562) ได{

ศึกษาความพึงพอใจในผลิตภัณฑDผลงานวิจิตราบุหงา

มงคล โดยใช{แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคwา 5 ระดับ 

พบวwาผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู wใน

ระดับมากที่สุด โดยมีคwาเฉลี่ย 4.73  

  

9. ขVอเสนอแนะ 

 9.1 ข{อเสนอแนะ  

  ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่มีตwอผลิตภัณฑD 

พบวwา ด{านความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑD มีความพึง

พอใจอยูwใน ระดับมาก ซึ่งเปpนข{อที่มีคwาเฉลี่ยต่ำสุด ดังนั้น

จึงควรมีการพัฒนานวัตกรรมที่ใช{ในการเพิ่มความคงทน

แข็งแรงของผลิตภัณฑDให{มากขึ้น 

 9.2 ข{อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตwอไป 

  การออกแบบผลิตภัณฑDควรคำนึงถึงรูปแบบการ

ใช{งานที ่หลากหลาย มีรูปทรง รูปรwางที ่แตกตwางกันไป 

เพื่อให{ตอบโจทยDการใช{งานของผู{บริโภคได{มากขึ้น 
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บทคัดย'อ 

 การพัฒนาแผ;นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจาก

วัสดุการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอม

มะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป มีวัตถุประสงคlเพื่อศึกษา

ปริมาณจิ้งหรีดผงที่เหมาะสมที่รnอยละ 30 50 และ 70 ต;อ

คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผูnบริโภค (ความชอบ การ

ยอมร ับ และการตอบสนองทางด nานอารมณl ) และ

คุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑl กลุ;มตัวอย;าง ไดnแก; ผูn

ทดสอบ 60 คน (นักศึกษา 30 คน และ คนวัยทำงาน 30 

คน) เลือกอย;างง;าย แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชnในการวิจัย 

ไดnแก; าผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่ง

สำเร็จรูป และกระบวนการทดลองปริมาณจิ้งหรีดผงที่

เหมาะสมที่รnอยละ 30 50 และ 70 ผลการวิจัย พบว;า การ

เติมปริมาณจิ้งหรีดผง ที่รnอยละ 50 ผูnบริโภคใหnคะแนน

ความชอบดnานรสชาติ และความชอบโดยรวม ไม;แตกต;าง

กันอย;างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบ

กับการเติมจิ้งหรีดผง ที่รnอยละ 30 อย;างไรก็ตาม การเติม

ปริมาณจิ้งหรีดมีผลต;อปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑlและ

การยอมรับของผูnบริโภคที่รnอย 70 ของปริมาณจิ้งหรีดผง 

ม ีปร ิมาณโปรต ีนส ูงท ี ่ส ุดที่  34.09±0.27 และค ;าการ

ยอมรับของผูnบริโภคนnอยที่สุด ที่รnอยละ 75 นอกจากนี้

ผลิตภัณฑlยังมีผลต;อการตอบสนองทางดnานอารมณlในเชิง

บวก ก;อนและหลังการทดสอบชิม โดยเฉพาะอย;างยิ่งหลัง

การทดสอบชิมผลิตภัณฑlความรูnสึกพึงพอใจของผูnบริโภคมี 

ค;าเพิ่มขึ้นจาก รnอยละ 1.66 เป�น 28.33 งานวิจัยนี้เป�น

ประโยชนlอย;างมากต;อการนำแหล;งโปรตีนทางเลือกมา

พัฒนาเป�นผลิตภัณฑlอาหารที่มีคุณค;าทางโภชนาการที่สูง

และตรงตามความตnองการของผูnบริโภค 

คำสำคัญ : โจmกกึ่งสำเร็จรูป, ขnาวกลnองหอมมะลิ, จิ้งหรีด

ผง, ค ุณภาพทางประสาทสัมผ ัส และการตอบสนอง

ทางดnานอารมณl 

Abstract 

 The development of instant jasmine brown 

rice porridge with cricket powder The aims of the 

study 1)  to studiy the fundamental formulation 

of instount jasmine brown rice porridge 2)  to 

study the optiinizatia of cricket powder on instent 

jasmine brown rice porridge  3)  to studiy the 

chemical quality and microorganism of cricket 

powder on instent jasmine brown rice porridge 4) 

to study the sensory quality, comsumer 

preferment, acceptance and emoticnal respances 

of cricket powder on instent jasmine brown rice 

porridge. Three formula of objective to study the 

proper quantity of cricket powder in 30,50 and 70 
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percent to the response to the sense of 

consumer, ( liking, accepting and responding to 

the feelings) and the chemical qualification of the 

product. There were 60 people who have tested 

this product, (students 30 people and working-

age 30 people), has found that adding the 

quantity of cricket powder at 50 percent of 

consumers pleased in the flavor of it, and overall, 

not much different in statistics (P<0.05) when we 

compared adding cricket powder at 30 percent. 

However, increasing cricket powder impacted the 

quantity of protein in the product. Moreover, the 

acceptance of the consumer about this product 

around 70 percent of them pleased about adding 

the cricket powder which was the highest protein 

at 34.09±0.27 and the least acceptance of 

consumer at 75 percent. In addition, the product 

has impacted the positive feelings before and 

after tasting this product. Especially, after tasting 

this product by the increasing pleasant of the 

consumer from 1.66 to 28.33 percent.   

 

Keyword :  Instant Porridge, Jasmine brown rice, 

crickets powder, sensory quality powder and 

emotional responses 

1. บทนำ 

ในป�จจุบันอาหารกึ ่งสำเร็จรูปไดnรับความนิยมจาก

ผูnบริโภคเป�นอย;างมาก เนื่องจากป�จจัยดnานการดำเนินชีวิต

และสังคมที่เร;งรีบที่ตnองแข;งขันกับเวลา ผูnบริโภคจึงเลือกที่

จะบริโภคอาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งสะดวก หา

ร ับประทานง;าย และใชnเวลาในการปรุงอาหารนnอย 

โดยเฉพาะอย;างยิ่งอาหารกึ่งสำเร็จรูป ป�จจุบันมีใหnเลือก

หลากหลายประเภท เช;น บะหมี ่ก ึ ่งสำเร็จรูป โจmกกึ่ง

สำเร็จรูป รวมไปถึงอาหารสำเร็จรูปแช;แข็ง เป�นตnน (พร

ว ิล ัย น ิยมเวช, 2561) โจ mกก ึ ่งสำเร ็จร ูปเป �นหนึ ่งใน

ผลิตภัณฑlเขnามามีบทบาทสำคัญต;อการเลือกรับประทาน

และเลือกซื ้อของผู nบริโภคยุคใหม; โจmกกึ ่งสำเร็จรูปยัง

เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย สามารถรับประทานไดnทุกเวลา 

ทำใหnโจmกกึ่งสำเร็จรูปขยายตัวในการตลาดไดnอย;างรวดเร็ว 

ป�จจุบันตลาดอาหารกึ่งสำเร็จรูปไทยมีแนวโนnมเติบโต

อย;างต;อเนื ่อง มูลค;าโจmกกึ ่งสำเร็จรูปในประเทศรวม

ประมาณ 500 ลnานบาท ป�จจุบันตลาดโจmกกึ่งสำเร็จรูปมี

อัตราการเติบโตที่ดี เนื่องจากพฤติกรรมของผูnบริโภคที่

เปลี ่ยนแปลงไปตามยุคสมัย คาดว;าจะช;วยผลักดันใหn

ตลาดโจ mกก ึ ่งสำเร ็จร ูปขยายตัวได nถ ึงร nอยละ 10-15 

ผูnบริโภคจึงหันมารับประทานอาหารกึ่งสำเร็จรูปมากขึ้น 

จากความโดดเด;นของคุณสมบัติของโจmกกึ ่งสำเร็จรูปที่

สะดวก ใชnเวลาในการปรุงที่นnอย ราคาไม;แพง หาซื้อไดn

ง;าย เก็บรักษาไวnไดnนาน ดังนั้นโจmกกึ่งสำเร็จรูปจึงสามารถ

ตอบสนองความตnองการที่หลากหลายของคนไทย และ

เป�นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู nบริโภคที่ห;วงใยสุขภาพ 

(นลินทิพยl ภัคศรีกุลกำธร, 2563) วัตถุดิบหลักที่ใชnในการ

ผลิตโจmกคือ ขnาวหรือขnาวหอมมะลิ ซึ่งทำใหnอิ่มทnองและยัง

เป �นว ัตถุด ิบภายในประเทศ ป�จจ ุบ ันมีผ ู nผล ิตโจ mกกึ่ง

สำเร็จรูปหลายราย ไดnนำขnาวกลnองหอมมะลิมาผลิตเป�น

โจmกกึ่งสำเร็จรูป เนื่องจากมีส;วนประกอบของจมูกขnาว เยื่อ

หุnมเมล็ด และอุดมไปดnวยคุณประโยชนlต;อร;างกาย มีแร;

ธาตุและวิตามินที่สำคัญ 

     จิ ้งหรีดเป�นแมลงที่พบไดnตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ

จิ้งหรีดขาว (แมงสะดิ้ง) เป�นอาหารแห;งอนาคตเป�นแหล;ง

อาหารโปรตีน ใชnทดแทนเนื้อสัตวl สามารถบดเป�นแป�งที่มี

โปรตีนสูง ไรnกลูเตน ผลิตโดยไม;ทำรnายสิ่งแวดลnอม เติบโต

รวดเร็วในไทยและเอเชีย เกษตรกรนิยมเลี้ยงเพื่อจำหน;าย

เป �นอาหาร โดยการทอด ค ั ่ว แกง และยำ จ ิ ้ งหรีด

ประกอบดnวยโปรตีนรnอยละ 18.6  ไขมันรnอยละ 6.0  และ

คารlโบไฮเดรตรnอยละ 1.0 ป�จจุบันมีการนำเทคโนโลยีมา

สรnางมูลค;าเพิ่มใหnกับจิ้งหรีดโดยพัฒนากระบวนการสกัด

สารสำคัญ กรดอะมิโน โปรตีน ไขมันดีจากจิ้งหรีด ซึ่งมี

โปรตีนปริมาณสูงและไม;ก;อใหnเกิดอันตรายต;อผูnบริโภค มี

ตnนทุนในการผลิตต่ำ สิ ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร
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นnอยกว;าปศุสัตวlทั ่วไป ทำใหnลดการทำลายสิ่งแวดลnอม 

(พิชญา เตียว, 2562) 

     จากสภาพป�ญหาและเหต ุผลด ังกล ;าวผ ู nว ิจ ัยไดn

ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑlสำหรับ

ผูnบริโภคในสังคมที่เร;งรีบ นอกจากนี้ในดnานเศรษฐกิจและ

ส ิ ่ ง แ วดล n อมจ ิ ้ ง ห ร ี ด เ ป � น แมล งท ี ่ ม ี ม า ก ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มาพัฒนาเป�นผลิตภัณฑlโจmกขnาว

กลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป เพื่อใหnไดnโจmก

ขnาวกลnองที่มีโปรตีนสูง มีธาตุเหล็ก แคลเซียมและสารตnาน

อนุมูลอิสระที่มีประโยชนlต;อร;างกาย ดังนั้นในการทำวิจัย

ครั้งนี้มีวัตถุประสงคlเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnอง

หอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป 
 

2. วัตถุประสงคGการวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของการพัฒนาผลิตภัณฑl

โจmกขnาวกลnองหอมมะลิ 

 2.2 เพื่อศึกษาอัตราส;วนจิ้งหรีดผงที่เหมาะสมต;อ

ผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่ง

สำเร็จรูป 

 2.3 เพื่อศึกษาคุณภาพทางเคมีและจุลินทรียlของ

ผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่ง

สำเร็จรูป 

 2.4 เพื่อศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบ 

การยอมรับ และการตอบสนองทางดnานอารมณlของ

ผูnบริโภคต;อผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีด

ผงกึ่งสำเร็จรูป 

  

3. สมมติฐานของการวิจัย  

 3.1 ศึกษาสูตรพื้นฐานของการพัฒนาผลิตภัณฑlโจmก

ขnาวกลnองหอมมะลิ โดยคัดเลือกสูตรพื้นฐาน 3 สูตร และ

ทดสอบความชอบและการยอมรับของผูnบริโภค 

 3.2 ศ ึกษาอ ัตราส ;วนจ ิ ้ งหร ีดผงท ี ่ เหมาะสมต;อ

ผลิตภัณฑlโจ mกขnาวกลnองหอมมะลิเสร ิมจิ ้งหรีดผงกึ่ง

สำเร็จรูป โดยมีอัตราส;วนจิ้งหรีดผงที่รnอยละ 30 50 และ 

70 

 3.3 ศ ึกษาค ุณภาพทางเคม ีและจ ุล ินทร ีย lของ

ผลิตภัณฑlโจ mกขnาวกลnองหอมมะลิเสร ิมจิ ้งหรีดผงกึ่ง

สำเร็จรูป 3 สูตรโดยวิเคราะหlค;าความชื้น ค;ากิจกรรมของ

น้ำ (aw) โปรตีน ไขมัน เยื่อใยอาหาร (AOAC, 2000) และ

ปริมาณจุลินทรียl ตามมาตรฐาน มผช.๖๘๙/๒๕๖๒ 

 3.4 ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑl

โจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป ไดnแก; 

ความชอบโดยใชnว ิ ธี  9- Points Hedonic Scale การ

ยอมร ั บ  โ ดยว ิ ธี  Just About Right ( JAR)  และกา ร

ตอบสนองทางดnานอารมณl 35 อารมณl (ดัดแปลงวิธีจาก

การวัดอารมณl ความรูnสึก และความชอบของผูnบริโภคที่มี

ต;อขนมจีนแป�งหมักผสมผงจิ้งหรีดและผงเปลือกมะม;วง, 

2563) 

 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถSามี) 

 ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnอง

หอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป ผูnวิจัยไดnนำเสนอผล

การวิเคราะหlขnอมูลและแปลผลขnอมูลดังนี้ 

 4.1 ผลการค ัดเล ือกส ูตรพ ื ้นฐานในการพ ัฒนา

ผลิตภัณฑlโจ mกขnาวกลnองหอมมะลิเสร ิมจิ ้งหรีดผงกึ่ง

สำเร็จรูป 

 การพัฒนาสูตรโจmกขnาวกลnองหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูปใหn

ไดnสูตรที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑl โดยนำขnาวกลnอง

หอมมะลิผงมาผสมกับวัตถุดิบที่ผ;านการทำแหnง เติมแค

รอท ขิง ตnนหอม แป�งขnาวเจnาพริกไทย น้ำตาล เกลือ และ

ซุปผง ลงไปตามสูตร  

  4.1.1 การคัดเลือกสูตรพื ้นฐานของผลิตภัณฑl

จากกลุ;มผูnบริโภคเป�าหมาย 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหlคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่

ไดnจากผูnบริโภคของสูตรพื้นฐานผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnอง

หอมมะลิกึ่งสำเร็จรูปทั้ง 3 สูตร 
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หมายเหตุ :  a-b หมายถึง ตัวอักษรแสดงความแตกต;าง

กันอย;างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) 

      ns หมายถึง ไม;แตกต;างกันอย;างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ (P ≤ 0.05) 

      ขnอมูลในตารางแสดงเป�นค;าเฉลี่ย ± ส;วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 ผลการวิเคราะหlคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่ไดnจาก

ผูnบริโภคโจmกขnาวกลnองหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป 3 สูตร โดยใชn

ผ ู nทดสอบจำนวน 10 คน พบว;า ผู nทดสอบใหnคะแนน

ความชอบดnานรสชาติของสูตรที่ 2 สูงกว;าสูตรที่ 1 และ

สูตรที่  3 โดยใหnคะแนน 7.10±0.99, 5.40±1.17, และ 

5.70±1.41 ตามลำดับ แต;ความชอบดnานสี ความชอบดnาน

กลิ่น ความชอบดnานเนื้อสัมผัสและความชอบดnานโดยรวม

ไม;แตกต;างกัน อย;างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยผูn

ทดสอบให nคะแนนความชอบของส ูตรที่  2 ส ูงท ี ่สุด 

หมายถึง ชอบเล็กนnอยถึงชอบปานกลาง 

        การคัดเลือกสูตรของโจmกขnาวกลnองหอมมะลิกึ่ง

สำเร ็จร ูป 3 สูตร โดยสูตรที่ 2 ไดnร ับการยอมรับจาก

ผูnบริโภคสูงที่สุดจากการวิเคราะหlคุณภาพทางประสาท

สัมผัส คือ ขnาวกลnองหอมมะลิรnอยละ 70 แครอทแหnงรnอย

ละ 5 ตnนหอมแหnงรnอยละ 1 ขิงแหnงรnอยละ 3 แป�งขnาวเจnา

ร nอยละ 1.5 เกล ือร nอยละ 3 น ้ำตาลทรายร nอยละ 2 

พริกไทยรnอยละ 0.5 และซุปผงรnอยละ 4 ตามลำดับ ซึ่ง

เป�นตัวอย;างที ่ผู nบริโภคยอมรับสูงที ่สุด ดังนั ้นจึงนำมา

ศึกษาต;อยอดผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริม

จิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูปในขั้นตอนต;อไป 

  4.1.2 ศึกษาอัตราส;วนจิ้งหรีดผงที่เหมาะสมใน

การทำผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่ง

สำเร็จรูป 

ตารางที่ 2 อัตราส;วนจิ ้งหรีดผงที ่เหมาะสมในการทำ

ผลิตภัณฑlโจ mกขnาวกลnองหอมมะลิเสร ิมจิ ้งหรีดผงกึ่ง

สำเร็จรูป 

 
ที่มา :  สูตรที่ 2 ตราเกษตร พรพิไล นิยมเวช และคณะ, 

2561 เรื่อง การพัฒนาสูตรโจmกขnาวไรซlเบอรlรี่กึ่งสำเร็จรูป 

 

 ศึกษาปริมาณจิ้งหรีดผงที่เหมาะสมต;อผลิตภัณฑlโจmก

ขnาวกลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป โดยนำสูตร

ที่ 2 ที่ไดnรับการคัดเลือกใหnเป�นสูตรพื้นฐาน นำมาศึกษา

อัตราส;วนจิ้งหรีดผงที่เหมาะสมต;อผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnอง

หอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป โดยทำการศึกษา

ทั้งหมด 3 ระดับ คือ รnอยละ 30 , 50 และ 70 ของจิ้งหรีด

ผงต;อผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่ง

สำเร็จรูป  

  4.1.3 ศึกษาคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑlโจmก

ขnาวกลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป 

 

ตารางที่ 3 คุณสมบัติของจิ ้งหรีดผง จากฟารlมจิ ้งหรีด 

บริษัท ลัลลlลลิต อะกร ิฟู£ดสl จำกัด 

 
 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาคุณภาพทางเคมีของ

จิ ้งหรีดผง นำมาวิเคราะหlองคlประกอบทางเคมี พบว;า 

โปรตีน ไขมัน เยื่อใยอาหาร ความชื้น และค;ากิจกรรมของ
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น้ำ (aw) ของจิ ้งหรีดผง เท;ากับรnอยละ 69.86, 16.16, 

9.36, 9.10, และ 0.20 ตามลำดับ และจากงานวิจัยของ 

มาริษา ภู ;ภิญโญกุล และคณะ, 2562 เรื ่อง การศึกษา

ลักษณะทางกายภาพ องคlประกอบทางเคมีของจิ้งหรีด

ทองแดงลายและการประยุกตlใชnในผลิตภัณฑlคุ nกกี ้จีน 

พบว;า โปรตีน ไขมัน เยื ่อใยอาหาร และความชื ้นของ

จิ้งหรีดผง เท;ากับรnอยละ 61.15, 5.50, 4.12 และ 1.25 

ตามลำดับ แสดงว;า คุณภาพทางเคมีของจิ้งหรีดผงจาก

ฟารlมจิ ้งหรีด บริษัท ลัลลlลลิต อะกริ ฟู £ดสl จำกัด มี

คุณภาพทางเคมีของโปรตีน ไขมัน และเยื่อใยอาหารสูง

กว;าเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของมาริษา ภู;ภิญโญกุล 

และคณะ, (2562) 

 จากการทดลองทั ้งหมด 4 สูตร โดยการวิเคราะหl

คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอมมะลิ

เสริมจิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป 3 สูตร เทียบกับสูตรควบคุม 1 

สูตร พบว;า ปริมาณโปรตีน ไขมัน และค;ากิจกรรมของน้ำ

มีค;าแตกต;างกัน อย;างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดย

สูตรที่ 3 ร nอยละ 70 ของปริมาณจิ ้งหรีดผงมีปริมาณ

โปรตีน ไขมัน และเยื่อใยอาหารสูงที่สุดที่ 34.09±0.27, 

8.14±0.46, และ 5.58±0.04 ตามลำดับ เมื ่อเทียบกับ

ต ั ว อ ย ; า ง ค ว บ ค ุ ม ที่  8.07±0.05, 3.08±0.07, แ ล ะ 

2.87±0.44 ตามลำดับ จากผลการวิเคราะหl ทำใหnทราบ

ว;าการเติมปริมาณจิ้งหรีดผงที ่รnอยละสูงขึ ้นส;งผลใหnมี

ปริมาณค;าทางเคมีของผลิตภัณฑlสูงขึ้น 

 ค;ากิจกรรมของน้ำ (aw) พบว;า การเติมปริมาณ

จิ ้งหรีดผงที ่ส ูงขึ ้นส;งผลต;อค;ากิจกรรมของน้ำที ่ลดลง 

แตกต;างกันอย;างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) ปริมาณ

เยื่อใยอาหารและความชื้นไม;แตกต;างกันอย;างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ (P≤0.05) 

  4.1.4 ศ ึกษาค ุณภาพทางจ ุล ินทร ีย lท ี ่ ม ีต;อ

ผลิตภัณฑlโจ mกขnาวกลnองหอมมะลิเสร ิมจิ ้งหรีดผงกึ่ง

สำเร็จรูป 

 ปริมาณจุลินทรียlที ่ว ิเคราะหlทั ้ง 8 ประเภท ไดnแก; 

Aerobic Plate Count, Bacillus cereus, Clostridium 

perfringens, Escherichia coli, Molds, Salmonella 

spp, Staphylococcus aureus, แ ล ะ  Yests ต า ม

มาตรฐาน มผช.๖๘๙/๒๕๖๒ พบว;า ผลิตภัณฑlโจmกขnาว

กลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป เปรียบเทียบ

การวิเคราะหlวันที่ 1 และวันที่ 60 พบว;า วันที่ 1 ปริมาณ

จุลินทรียlที่วิเคราะหlอยู;ในเกณฑlมาตรฐานที่ มผช.กำหนด 

(มผช.๖๘๙/๒๕๖๒) 

 เมื ่อเก็บรักษาผลิตภัณฑlที่ 60 วัน พบว;า Aerobic 

Plate Count, Bacillus cereus  ซึ่งมีค;าเกินมาตรฐานที่ 

4.4×106 และ 1.5×103 ตามลำดับ ซึ่งจุลินทรียl Bacillus 

cereus พบได nท ั ่วไปในธรรมชาติ  ในด ิน ฝ ุ ¦นละออง 

ผลิตภัณฑlจากพืช เช;น ขnาว ธัญพืช แป�ง และเครื่องปรุง

แต ;ง เจร ิญเต ิบโตได nด ีในที ่ม ีอากาศ ในขั ้นตอนการ

จัดเตรียม การเก็บรักษา ตnองกระทำอย;างระมัดระวัง และ

รักษาความสะอาด โดยเฉพาะอาหารที่ทำสุกแลnว ไม;ควร

เก็บไวnที ่อุณหภูมิหnองนานเกินควร (พิมพlเพ็ญ พรเฉลิม

พงษl, 2556) 

  4.1.5 ศ ึ กษาค ุณภาพทา งประสาทส ั มผั ส 

ความชอบ การยอมรับ และการตอบสนองทางดnาน

อารมณlของผูnบริโภคของผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอมมะลิ

เสริมจิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป  

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหlคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่

ไดnจากผูnบริโภคของผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริม

จิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป 3 สูตร 

 
หมายเหตุ : a-b หมายถึง ตัวอักษรแสดงความแตกต;าง

กันอย;างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) 

      ns หมายถึง ไม;แตกต;างกันอย;างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ (P ≤ 0.05) 

      ขnอมูลในตารางแสดงเป�นค;าเฉลี่ย ± ส;วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิเคราะหlคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่ไดnจาก

ผูnบริโภคของผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีด

ผงกึ่งสำเร็จรูป 3 สูตร โดยมีผู nทดสอบ 60 คน พบว;า ผูn

ทดสอบใหnคะแนนความชอบดnานรสชาติและความชอบ

โดยรวมแตกต;างกัน โดยผูnทดสอบใหnคะแนนความชอบ

ของสูตรที่ 1 สูงกว;าสูตรที่ 2 และสูตรที่ 3 ที่รnอยละ 6.78, 

6.48, 5.91 และ 6.93, 6.81, 6.23 ตามลำดับ อย;างไรก็

ตามความชอบดnานสี ความชอบดnานกลิ่น ความชอบดnาน

เนื้อสัมผัสและความชอบดnานหลังการกลืน และความชอบ

โดยรวมไม;แตกต;างกัน อย;างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

โดยผูnทดสอบใหnคะแนนความชอบของสูตรที่ 1 สูงที่สุด 

คือ ชอบเล็กนnอยถึงชอบปานกลาง 

 จากงานวิจ ัยของมาร ิษา ภ ู ;ภ ิญโญกุล และคณะ, 

( 2562)  เ ร ื ่ อ ง  ก า ร ศ ึ ก ษ า ล ั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ 

องคlประกอบทางเคมีของจิ ้งหรีดทองแดงลายและการ

ประยุกตlใชnในผลิตภัณฑlคุกกี้จีน โดยเปรียบเทียบ 3 ระดับ 

ที่รnอยละ 0 5 และ 10 พบว;า คุกกี้ที่ใชnจิ้งหรีดป¦นทดแทน

เม็ดมะม;วงหิมพานตlรnอยละ 10 ไดnรับคะแนนความชอบสูง

ที่สุด ในระดับ 7.00 - 8.00 คะแนน ซึ่งอยู;ในระดับชอบ

ปานกลาง 

 ซึ่งสอดคลnองกับงานวิจัยของพีระพงษl วงษlทหาร และ

คณะ, (2563) งานวิจัยภายใตnโครงการ สสว. โดยศึกษา

ปร ิมาณจ ิ ้ งหร ีดผงท ี ่ เหมาะสมต ;อเส nนพาสต nา โดย

เปรียบเทียบ 3 ระดับ ที ่รnอยละ 10 20 และ 30 พบว;า 

ปริมาณจิ้งหรีดผงรnอยละ 10 ไดnรับคะแนนความชอบสูง

ที่สุด ในระดับ 7.00 – 8.00 คะแนน ซึ่งอยู;ในระดับชอบ

ปานกลาง  

   4.1.5.1 ศ ึ กษ ากา รยอมร ั บและกา ร

ตัดสินใจที ่มีต;อผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริม

จิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป 

 
 

 
  ภาพที่ 1 แผนภูมิการยอมรับและการตัดสินใจซื ้อต;อ

ผลิตภัณฑlโจ mกขnาวกลnองหอมมะลิเสร ิมจิ ้งหรีดผงกึ่ง

สำเร็จรูป 

 

 จากภาพที่ 1 จากการทดสอบคุณภาพทางประสาท

สัมผัสดnานการยอมรับและการตัดสินใจซื้อของผลิตภัณฑl

โจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป โดยผูn

ทดสอบจำนวน 60 คน พบว;า สูตรที่ 1 (รnอยละ 30) และ

สูตรที่ 2 (รnอยละ 50) ผู nทดสอบใหnการยอมรับมากกว;า

รnอยละ 80 แต;อย;างไรก็ตามสูตรที่ 3 (รnอยละ 70) นnอย

กว;าเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 ที่รnอยละ 

91.66, 85, และ 75 ตามลำดับ 

 นอกจากนี้ในสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 ผูnทดสอบใหnรnอย

ละการตัดสินใจซื้อมากกว;ารnอยละ 78 แต;ในทางกลับกัน

สูตรที่ 3 ผู nทดสอบใหnรnอยละการตัดสินใจซื ้อที ่ร nอยละ 

53.33 แสดงว;า การเติมปริมาณจิ ้งหรีดผงเพิ ่มมากขึ้น 

ส;งผลต;อการยอมรับและการตัดสินใจซื้อของผูnทดสอบที่

ลดลง 

 การคัดเลือกอัตราส;วนที่เหมาะสมของจิ้งหรีดผงของ

ผลิตภัณฑlโจ mกขnาวกลnองหอมมะลิเสร ิมจิ ้งหรีดผงกึ่ง
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สำเร็จรูป 3 สูตร โดยสูตรที่ 1 (รnอยละ 30) และสูตรที่ 2 

(รnอยละ 50) ไดnรับการยอมรับและการตัดสินใจซื้อจาก

ผูnบริโภคสูงที่สุดจากการวิเคราะหlคุณภาพทางประสาท

สัมผัส คือ ขnาวกลnองหอมมะลิรnอยละ 78 แครอทแหnงรnอย

ละ 5.5 ตnนหอมแหnงรnอยละ 1.1 ขิงแหnงรnอยละ 3.3 แป�ง

ขnาวเจnารnอยละ 1.66 เกลือรnอยละ 3.33 น้ำตาลทรายรnอย

ละ 2.22 พริกไทยรnอยละ 0.55 และซุปผงรnอยละ 4.44 

ตามลำดับ 

 4.1.5.2 ศึกษาความพอดีของผลิตภัณฑl

โจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป 

 

ภาพที่ 2 แผนภูมิความถี่ของกลิ่นหอมของขnาวกลnองหอม

มะลิ โดยวิธี Just About Right (JAR) 

 

 จากภาพที่ 2 จากการทดสอบคุณภาพทางประสาท

สัมผัสของผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผง

กึ่งสำเร็จรูป โดยวิธ ี(JAR) พบว;า ความถี่ของกลิ่นหอมของ

ขnาวกลnองหอมมะลิ 3 สูตร ผูnทดสอบใหnความถี่ของสูตรที่ 

1 (จิ้งหรีดผงรnอยละ 30) สูงที่สุด ที่รnอยละ 68.33 สูตรที่ 

2 (จิ ้งหรีดผงรnอยละ 50) ที่รnอยละ 61.66 และสูตรที่ 3 

(จิ้งหรีดผงรnอยละ 70) ที่รnอยละ 50 ตามลำดับ ผูnทดสอบ

ใหnความถี ่ของกลิ ่นหอมของขnาวกลnองหอมมะลิลดลง 

แสดงว;า การเพิ่มปริมาณจิ้งหรีดผงมีผลต;อการรับรูnกลิ่น

หอมของขnาวกลnองหอมมะลิของผูnทดสอบลดลง  

 

 
ภาพที่ 3 แผนภูมิความถี่ของรสเค็ม โดยวิธี Just About 

Right (JAR) 

 

 จากภาพที่ 3 จากการทดสอบคุณภาพทางประสาท

สัมผัสของผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผง

กึ่งสำเร็จรูป โดยวิธี (JAR) พบว;า ความถี่ของรสเค็ม 3 

สูตร ผูnทดสอบใหnความถี่ของสูตรที่ 1 (จิ้งหรีดผงรnอยละ 

30) สูงที่สุด ที่รnอยละ 70 สูตรที่ 2 (จิ้งหรีดผงรnอยละ 50) 

ที่รnอยละ 56.66 และสูตรที่ 3 (จิ้งหรีดผงรnอยละ 70) ที่

รnอยละ 48.33 ตามลำดับ ผูnทดสอบใหnความถี่ของรสเค็ม

ลดลง แสดงว;า การเพิ่มปริมาณจิ้งหรีดผงมีผลต;อการรับรูn

รสเค็มของผูnทดสอบลดลง 

 
ภาพที่ 4 แผนภูมิความถี่ความนุ;มของขnาวกลnองหอมมะลิ 

โดยวิธี Just About Right (JAR) 

 จากภาพที่ 4 จากการทดสอบคุณภาพทางประสาท

สัมผัสของผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผง

กึ่งสำเร็จรูป โดยวิธี (JAR) พบว;า ความถี่ของความนุ;มของ

ขnาวกลnองหอมมะลิ 3 สูตร ผูnทดสอบใหnความถี่ของสูตรที่ 

1 (จิ้งหรีดผงรnอยละ 30) สูงที่สุด ที่รnอยละ 78.33 สูตรที่ 

2 (จิ ้งหรีดผงรnอยละ 50) ที่รnอยละ 71.66 และสูตรที่ 3 

(จิ ้งหรีดผงรnอยละ 70) ที ่ร nอยละ 51.66 ตามลำดับ ผูn
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ทดสอบใหnความถี่ของความนุ;มของขnาวกลnองหอมมะลิ

ลดลง แสดงว;า การเพิ่มปริมาณจิ้งหรีดผงมีผลต;อการรับรูn

ความนุ;มของขnาวกลnองหอมมะลิของผูnทดสอบลดลง 

   4.1.5.3 ศึกษาการการตอบสนองทางดnาน

อารมณlของผูnบริโภคที่มีต;อผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอม

มะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป 

 จากผลการศึกษาการตอบสนองทางดnานอารมณlใน

ผลิตภัณฑlโจ mกขnาวกลnองหอมมะลิเสร ิมจิ ้งหรีดผงกึ่ง

สำเร็จรูปของผู nทดสอบจำนวน 60 คน โดยใหnคะแนน

ความถี่จากอารมณlที่มีต;อผลิตภัณฑlอาหาร 35 อารมณl 

(ดัดแปลงจากการวัดอารมณl ความรูnสึก และความชอบ

ของผูnบริโภคที่มีต;อขนมจีนแป�งหมักผสมผงจิ้งหรีดและผง

เปล ือกมะม;วง, 2563) โดยการทดสอบการร ับร ู nการ

ตอบสนองดnานอารมณlก;อนและหลังรับประทาน พบว;า 

การรับรู nก;อนการรับประทาน ผู nทดสอบใหnความถี ่ของ

ความรูnสึกดีสูงที่สุด ที่รnอยละ 36.66 รูnสึกสนใจ ที่รnอยละ 

23.33 ร ู nส ึกชอบผจญภัย ท ี ่ร nอยละ 8.33    และร ู nสึก

เพลิดเพลิน ที่รnอยละ 8.33 ดังแสดงในรูปภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงการตอบสนองทางดnานอารมณl

ของผูnบริโภคก;อนชิมผลิตภัณฑl 

 จากผลการศึกษาการตอบสนองทางดnานอารมณlใน

ผลิตภัณฑlโจ mกขnาวกลnองหอมมะลิเสร ิมจิ ้งหรีดผงกึ่ง

สำเร็จรูปของผู nทดสอบจำนวน 60 คน โดยใหnคะแนน

ความถี่จากอารมณlที่มีต;อผลิตภัณฑlอาหาร 35 อารมณl 

(ดัดแปลงจากการวัดอารมณl ความรูnสึก และความชอบ

ของผูnบริโภคที่มีต;อขนมจีนแป�งหมักผสมผงจิ้งหรีดและผง

เปล ือกมะม;วง, 2563) โดยการทดสอบการร ับร ู nการ

ตอบสนองดnานอารมณlก;อนและหลังรับประทาน พบว;า 

การรับรู nหลังการรับประทาน ผู nทดสอบใหnความถี ่ของ

ความรูnสึกดีเพิ่มขึ้นสูงที่สุด ที่รnอยละ 40 รูnสึกสนใจ ที่รnอย

ละ 26.66 รูnสึกพึงพอใจ ที่รnอยละ 23.33 รูnสึกปลอดภัย ที่

รnอยละ 4 และรูnสึกเพลิดเพลิน ที่รnอยละ 4  

 การตอบสนองทางดnานอารมณlในเชิงลบ รูnสึกกnาวรnาว 

รูnสึกเบื่อ รูnสึกน;ารังเกียจ/ขยะแขยง ผูnทดสอบไม;รับรูnใน

การตอบสนองทางดnานอารมณlในเชิงลบของผลิตภัณฑlโจmก

ขnาวกลnองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป ดังแสดงใน

รูปภาพที่ 6 

ภาพที่ 6  แผนภูมิแสดงการตอบสนองทางดnานอารมณl

ของผูnบริโภคหลังรับประทานผลิตภัณฑl 

 

 ซึ ่งสอดคลnองจากงานวิจัยของพีระพงษl วงษlทหาร 

และคณะ, 2563 ศึกษาการตอบสนองทางดnานอารมณlใน

ผลิตภัณฑlซอสถั่วเหลือง ที่มีจำหน;ายในเชิงพาณิชยl พบว;า 

ความเขnมขnนของสีซอสถั ่วเหลืองมีผลต;อการรับรู nดnาน

อารมณlในเชิงบวกของผูnบริโภค (รูnสึกดี, รูnสึกสนใจ, รูnสึกมี

ความสุข, รูnสึกปลอดภัย เป�นตnน) และยังสามารถสะทnอน

ถึงการรับรูnในเชิงลบของผูnบริโภค ไดnแก; รูnสึกเบื่อ รูnสึกน;า

รังเกียจ เมื่อความเขnมขnนของสีซอสถั่วเหลืองมีสีเข็มจนถึง

ดำ 

 จากงานวิจัยของภูฤทธิ์ เงินชัย, 2562 ศึกษาผลของ

ป�จจัยที่มองเห็นไดn ต;อความคาดหวัง การตอบสนองต;อ
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อารมณl และสุขภาพ และความตnองการซื้อของพริกป¦นใน

ผูnบริโภคชาวไทย พบว;า ผูnบริโภคชาวไทยมีความคุnนเคย

กับพริกป¦นที่มีสีแดง ลักษณะหยาบ ซึ่งจะมีความคาดหวัง

ดnานความเผ็ดสูงที่สุด ป�จจัยที่ส;งผลต;อความตnองการซื้อ

พริกป¦น ไดnแก; ความคุ nนเคย ความชอบจากลักษณะ

ปรากฏ ความรูnสึกถึงความดีต;อสุขภาพ และ ความรูnสึกดุ

รnาย ป�จจัยที ่มีผลต;อความสนใจซื ้อพริกป¦นอินทรียlใน

ผูnบริโภคไทยเกิดจากการรับรูnหรือเชื่อว;าตนสามารถแสดง

พฤติกรรมนั้น และการคลnอยตามคนรอบขnางเป�นหลัก 

โดยผูnบริโภคในวัยผูnใหญ;ตอนตnน และวัยผูnใหญ;ตอนกลางก็

จะมีป�จจัยที ่ส;งผลต;อความสนใจซื ้อพริกป¦นอินทรียlที่

แตกต;างกัน 

 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย 

 5.1 คัดเลือกสูตรพื้นฐานผลิตภัณฑlโจmกกึ่งสำเร็จรูป 3 

สูตร พบว;า ผู nทดสอบที ่ผ;านการคัดเลือก 10 ท;าน ใหn

คะแนนความชอบ (ดnานสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ

ความชอบโดยรวม) แบบ 9 points hedonic scale สูง

ที่สุด และใหnการยอมรับผลิตภัณฑlมากที่สุดจากคะแนน

ความถี่ รnอยละ 100 ในสูตรที่ 2 ซึ่งดัดแปลงมาจาก โจmก

กึ ่งสำเร็จรูป ตราเกษตร (พรพิไล นิยมเวช และคณะ, 

2561)  

 5.2 การเติมปริมาณจิ้งหรีดผงที่รnอยละ 30 มีผลต;อ

คะแนนความชอบด nานสี  กล ิ ่น รสชาติ  เน ื ้อส ัมผัส 

ความชอบโดยรวม และความรูnสึกหลังการกลืนสูงที่สุด 

ระหว;าง 6.65 – 6.93 (ชอบเล็กนnอยถึงชอบปานกลาง) 

จากการวิเคราะหlค;าความแปรปรวนของขnอมูลดnวย วิธี 

ANOVA และหาค;าความแตกต;างของค;าเฉลี ่ยข nอมูล

ความชอบ พบว;า ที่ปริมาณจิ้งหรีดผง รnอยละ 30 50 และ 

70 ม ีคะแนนความชอบดnานรสชาติ และ ความชอบ

โดยรวม แตกต;างกันอย;างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

 5.3 การเติมปริมาณจิ ้งหรีดผงที ่ร nอยละ 70 มีค;า

ความชื้น ค;ากิจกรรมของน้ำ (aw) ปริมาณโปรตีน ไขมัน 

และ เยื ่อใยอาหาร สูงที ่สุดที่รnอยละ 34.09 8.14 และ 

5.98 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับสูตรควบคุม  

 5.4 ผูnทดสอบ 60 ท;าน ใหnค;าความถี่ความพอดี (JAR 

scale) ที่คุณลักษณะความหอมของขnาว รสเค็ม และความ

นุ;มของขnาว มากกว;ารnอยละ 68 (ผูnทดสอบ 44 ท;าน) ที่

รnอยละ 30 ของการเติมจิ้งหรีดผง นอกจากนี้ มากกว;ารnอย

ละ 78 ของผู nทดสอบทั ้งหมดใหnการยอมรับ และการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑlฯ สูตรที่เติมจิ้งหรีดผง รnอยละ 30 

และ 50 อย;างไรก็ตาม สูตรที่เติมจิ้งหรีดผง รnอยละ 70   

มีค;าการตัดสินใจซื้อนnอยที่สุด ที่รnอยละ 58 

 5.5 การตอบสนองทางดnานอารมณlของผูnทดสอบที่มี

ต;อผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริมจิ ้งหรีดผงกึ่ง

สำเร็จรูป พบว;า การรับรูnก;อนการชิมผลิตภัณฑlผูnทดสอบมี

ความรู nส ึกสนใจ (23.33) ร ู nส ึกพึงพอใจ (1.66) ร ู nส ึกดี 

(36.66) รูnสึกนุ;มนวล (1.66) ต;อผลิตภัณฑlฯ และหลังจาก

ทดสอบชิม ผูnทดสอบมีค;าการตอบสนองทางดnานอารมณl

ในเชิงบวกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความรูnสึกพึงพอใจ จากรnอย

ละ 1.66 เป�น 23.33      

 5.6 สูตรที่เหมาะสมที่ผูnวิจัยคัดเลือกเพื่อทดสอบตลาด 

คือ สูตรที่ 2 (จิ้งหรีดผงรnอยละ 50) เนื่องจากมีปริมาณ

โปรตีนที่รnอยละ 28.65 และมีคะแนนความชอบโดยรวมที่ 

6.81 (ชอบเล็กนnอยถึงชอบปานกลาง) จากงานวิจัยนี้ ทำ

ใหnทราบถึงการประยุกตlใชnโปรตีนที่มีประโยชนlจากแหล;ง

โปรต ีนทางเล ือกในการผล ิตภ ัณฑlอาหาร และเป�น

แนวความคิดดnานจิตวิทยาของผู nบริโภคในการพัฒนา

ผลิตภัณฑlอาหารต;อไป 

 

6. ขSอเสนอแนะ 

 6.1 ควรม ีการศ ึกษาระยะเวลาการ เก ็บร ักษา

ผลิตภัณฑlโจ mกขnาวกลnองหอมมะลิเสร ิมจิ ้งหรีดผงกึ่ง

สำเร็จรูป 

 6.2 การพัฒนาผลิตภัณฑlโจmกขnาวกลnองหอมมะลิเสริม

จิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูปต;อไป อาจมีการเติมส;วนผสมอื่นๆ 

เช;น เครื่องปรุงรส ผักชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค;า

ทางโภชนาการ 
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บทคัดย'อ  

 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑfสเปรยfดับ

กลิ่นเทiาที่ทำจากใบชา โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของพนักงานรiาน TWG Tea ที่ทดลองใชiสเปรยfดับกลิ่นเทiา

ที ่ทำจากใบชาครั ้งที ่ 1 และ ครั ้งที ่ 2 ประชากรที ่ใชiใน

การศึกษา ไดiแกu พนักงานรiาน TWG Tea กำหนดกลุuม

ตัวอยuางแบบเจาะจง จำนวน 45 คน ใชiแบบสอบถามเปxน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขiอมูล คuาสถิติที่ใชiวิเคราะหf

ขiอมูล ไดiแกu คuารiอยละ (Percentage) คuาเฉลี่ย (Mean) คuา

สuวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ

คuาสถิติ t-test Dependent Group โดยกำหนดระดับ

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05ผลการดำเนินงานพบวuาความ

คิดเห็นพนักงานรiาน TWG Tea โดยรวมอยูuในระดับมาก 

คuาเฉลี่ย (µ) = 4.32 คuาสuวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) = 0.09 

และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพนักงานรiาน TWG 

Tea พบวuาผลลัพธfที่ไดiจาก 

คำนวณมีคuาสูงกวuาคuาที่เป�ดจากตาราง t ที่ระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และเมื ่อเปรียบเทียบเปxนรiอยละ 

พบวuา การทดลองใชiสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำจากใบชาครั้งที่ 

2 มากกวuาการทดลองใชiในครั้งที่ 1 คิดเปxนรiอยละ 25.90 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑf

สเปรยfด ับกลิ ่นเท iาท ี ่ทำจากใบชา มีว ัตถ ุประสงคfเพื่อ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานรiาน TWG Tea ที่

ทดลองใชiสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำจากใบชาครั้งที่ 1 และ ครั้ง

ที่ 2 กลุuมตัวอยuางที่ใชiในการวิจัย ไดiแกu พนักงานรiาน TWG 

Tea กำหนดกลุuมตัวอยuางอยuางงuาย แบบเจาะจง จำนวน 45 

คน เครื่องมือที่ใชiในการวิจัย ไดiแกu แบบสอบถาม สำหรับ

เปxนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขiอมูล คuาสถิติที่ใชiวิเคราะหf

ขiอมูล ไดiแกu คuารiอยละ (Percentage) คuาเฉลี่ย (Mean) คuา

สuวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคuาสถิติ 

t-test Dependent Group โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05   ผลการวิจัย พบวuา ผลิตภัณฑfสเปรยfดับ

กลิ่นเทiาที่ทำจากใบชามีคุณภาพดี เหมาะกับการใชiงาน และ

มีความปลอดภัย และจากแบบสอบถามความคิดเห็น

พนักงานรiาน TWG Tea โดยรวมอยูuในระดับมาก คuาเฉลี่ย 

4.32 ค uาส uวนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน  0.09 และผลการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นพนักงานรiาน TWG Tea พบวuา 

ผลลัพธfที่ไดiจากคำนวณมีคuาสูงกวuาคuาที่เป�ดจากตาราง t ที่

ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบ

เปxน รiอยละ พบวuา การทดลองใชiสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำจาก

ใบชาครั้งที่ 2 มากกวuาการทดลองใชiในครั้งที่ 1 คิดเปxนรiอย

ละ 25.90 อย uางม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิที่  .05 ตรงตาม

สมมติฐานที่ตั้งไวi 

 

คำสำคัญ : การหาประสิทธิภาพ, ผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่น

เทiา, พนักงานรiาน TWG TEA 
* ผู#เขียน/ผู#รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) 

E-mail: benchamaporn@chetupon.ac.th 

 

Abstract 

 The development and efficiency of The Foot 

Deodorizing Spray products made from tea leaves.   

By compare the employee’s opinions to try foot 

odor out on the first and the second times. The 

populations used in study as TWG Tea Shop staffs 

were 45 people and using the questionnaire as a 

tool to collect statistical value data that is used in 

analysis as the percentage (%), the average (µ), the 

standard deviation (σ) and the statistical value T-

test Dependent Group by defining a statistical 

priority at a level 0.05 

 The results founded the opinions of TWG Tea 

staffs were try the foot spray out. the average is 

4.32, the standard deviation is 0.09 and the 

comparison of the employee’s opinions founded 

the calculated result is higher than the value 

opened from the T-table at the statistically 

significant level at the 0.05 level, and compared to 

the percentage. It was found the second test was 

more than the first test as a percentage 25.90. 

 

Keywords: efficiency, foot deodorizing spray 

products, TWG Tea Shop staffs 

 

1. บทนำ 

 TWG Tea เปxนตราสินคiากลุuมผลิตภัณฑfชาชั้นนำระดับ

โลกคุณภาพสูงของประเทศสิงคโปรf ซึ่งเปxนรiานบูติคคiาชา

ระดับสูงมีมากกวuา 50 แหuงทั ่วโลก ป�จจุบ ันเป�ดสาขา

ใหiบริการลูกคiาในกรุงเทพมหานคร 4 สาขา ประกอบดiวย 

ศูนยfการคiา ดิ เอ็มโพเรียม ศูนยfการคiาสยามพารากอน 

ศูนยfการคiาไอคอนสยาม และหiางสรรพสินคiาเซ็นทรัลชิดลม 

แตuละวันมีลูกคiามาใชiบริการจำนวนมาก เนื ่องจากมีชา

ใหiบริการมากกวuา 500 ชนิด ลูกคiาสามารถเลือกรับประทาน

ชาแบบรiอนหรือเย็นก็ไดi  

 จากขiอมูลดังกลuาวทำใหiมีปริมาณกากใบชาที่ผuานการตiม

ใหiบริการลูกคiาเปxนจำนวนมาก ซึ่งเปxนกากใบชาที่ยังมีกลิ่น

หอมของชาแตuละชนิด และตiองทิ ้งในแตuละวัน ผู iจ ัดทำ

โครงการจึงมีความสนใจจัดการนำกากใบชามาประยุกตfใชiใหi

เก ิดประโยชนf มากกวuาจะนำไปทิ ้งเปxนขยะผู iจ ัดทำจึง

ทำการศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำ

มาจากใบชาขึ้น เพื่อใชiประโยชนfในการดับกลิ่นเทiาทดแทน

ผลิตภัณฑfที่ใชiสารเคมีเปxนสuวนประกอบหลักซึ่งอาจจะมีผล

ตuอส ุขภาพเทiาของมนุษยfท ี ่ ใช iผล ิตภัณฑfต uอเน ื ่องเปxน

เวลานานไดiตuอไป 
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2. วัตถุประสงคEการวิจัย 

 2.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพผลิตภัณฑfสเปรยfดับ

กลิ่นเทiาที่ทำจากใบชา 

 2.2 ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานรiาน TWG Tea ที่

ทดลองใชiผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำมาจากใบชา 

 2.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานรiาน TWG 

Tea ที่เปxนประชากรทดลองใชiผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่

ทำมาจากใบครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 

 3.1 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำ

มาจากใบชาอยูuในระดับมาก 

 3.2 ผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ ่นเทiาที ่ทำมาจากใบชามี

ประสิทธิภาพ ดiานคุณภาพของผลิตภัณฑf 

 3.3 พนักงานรiาน TWG Tea ที ่ทดลองใชiผลิตภัณฑf

สเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำจากใบชา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑfจำแนกตามป�จจัยพื้นฐานสuวน

บุคคลแตกตuางกัน 

 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

     ตัวแปรจัดกระทำ             ตัวแปรตาม          

(Treatment Variables)          (Dependent variable) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการจัดทำโครงการ 

5. วิธีดำเนินการวิจัย  

 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑfสเปรยfดับ

กลิ่นเทiาที่ทำมาจากใบชาในครั้งนี้ เปxนวิจัยทดลองพัฒนา

ผลิตภัณฑfใหมu ซึ่งมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้

5.1 พัฒนาและสรiางผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำ

มาจากใบชา โดยมีการกำหนดและศึกษารูปแบบของ

ผลิตภัณฑf รูปแบบบรรจุภัณฑf ตราของผลิตภัณฑf สuวนผสม 

และอายุการใชiงานของผลิตภัณฑf

5.2 นำผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำมาจากใบชาไป

ทดสอบและหาประสิทธิภาพกับผูiเชี่ยวชาญและนำคำแนะนำ

ที่ไดiจากผูiเชี่ยวชาญไปพัฒนาผลิตภัณฑf

 5.3 นำผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำมาจากใบชาไป

ทดสอบประสิทธิภาพการใชiงาน ครั้งที่ 1 กับประชากร และ

เก็บขiอมูลความคิดเห็นของพนักงาน TWG Tea ที่ทดลองใชi

ผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำมาจากใบชาดับกลิ่นเทiา

 5.4 ปรับปรุงประสิทธ ิภาพตามขiอเสนอแนะของผูi

ทดลองใชiผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำมาจากใบชา และ

ความคิดเห็นโดยรวม 
ความ

คิดเห็น 

คร้ังท่ี 1 

แปล

ผล 
ลำดับ 

ความ

คิดเห็น 

คร้ังท่ี 2 

แปล

ผล 

ลำ 

ดับ 

)µ(  )σ( )µ(  )σ( 

ด&านองค,ประกอบของ

ผลิตภัณฑ, 

2.96 0.50 ปาน

กลาง 

6 4.39 0.25 มาก 1 

ด&านคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ, 

3.00 0.44 ปาน

กลาง 

2 4.26 0.28 มาก 5 

ด&านต&นทุนของ

ผลิตภัณฑ, 

2.97 0.45 ปาน

กลาง 

4 4.32 0.26 มาก 4 

ด&านความคาดหวังของ

ผู&ใช&ผลิตภัณฑ, 

2.96 0.54 ปาน

กลาง 

5 4.34 0.27 มาก 3 

ด&านความปลอดภัยใน

การใช&ผลิตภัณฑ, 

2.99 0.51 ปาน

กลาง 

3 4.24 0.31 มาก 6 

ด&านผลกระทบตPอ

ส่ิงแวดล&อม 

3.00 0.54 ปาน

กลาง 

1 4.36 0.24 มาก 2 

โดยรวม 2.98 0.40 ปาน

กลาง 
 

4.32 0.09 มาก  

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑHสเปรยH

ดับกลิ่นเทPาที่ทำมาจากใบชา 

1. ดPานองคHประกอบของ

ผลิตภัณฑH 

2. ดPานคุณภาพของผลิตภัณฑH 

3. ดPานตPนทุนของผลิตภัณฑH 

4. ดPานความคาดหวังของผูPใชP

ผลิตภัณฑH 

5. ดPานความปลอดภัยในการใชP

ผลิตภัณฑH 

6. ดPานผลกระทบตbอ

สิ่งแวดลPอม 

ผลิตภัณฑHสเปรยHดับ

กล่ินเทPาที่ทำมาจาก

ใบชา 
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หาประสิทธิภาพผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำมาจากใบ

ชา ครั้งที่ 2 

 5.5 นำผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำมาจากใบชา ไป

ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการใชiงาน ครั้งที่ 2 แลiวเก็บ

ขiอมูลความคิดเห็นของผูiที่ทดลองใชi 

 5.6 สรุปผลและเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน

รiาน TWG Tea ที่ทดลองใชiผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่

ทำมาจากใบชา ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

 

6. ผลการวิจัย 

 6.1 ไดiตัวนวัตกรรม ผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำ

มาจากใบชา ซึ่งมีประสิทธิภาพดังนี้ 

ภาพที่ 1.2 ผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiา 

 ครั้งที่ 1 กับ ครั้งที่ 2 พบวuาคuา t ที่ df (n -1) = 44  

ที่คำนวณไดi มีคuาเทuากับ 20.766 ซึ่งมีคuามากกวuา คuา t ที่      

df (n-1) = 44 ระดับนัยสำคัญทางสติที่ 0.05 ที่มีคuาจากตาราง  

ที ่ df มีคuา = 2.0154  ซึ ่งประสิทธิภาพโดยรวม ครั ้งที ่ 2 

มากกวuาครั้งที่ 1 

 6.2 ผลการวิเคราะหfขiอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น

พนักงานรiาน TWG Tea ที่ทดลองใชiผลิตภัณฑfสเปรยfดับ

กลิ่นเทiาที่ทำมาจากใบชา 

ตารางที่ 1 คuาเฉลี่ย )µ(  และสuวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน )σ( 

ของความคิดเห็นพนักงานรiาน TWG Tea ที่ทดลองใชi

ผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำมาจากใบชา โดยรวม ครั้ง

ที่ 1 กับครั้งที่ 2 

 6.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพนักงานรiาน TWG 

Tea ที่ทดลองใชiผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำมาจากใบ

ชา ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 

 เมื่อเปรียบเทียบเปxนรiอยละ ความคิดเห็นของพนักงาน

รiาน TWG Tea ที่ทดลองใชiผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่

ทำมาจากใบชา ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 คิดเปxนรiอย

ละ 17.91*100/30 = 59.70 และครั้งที่ 2 คิดเปxนรiอยละ 

25.68*100/30 = 85.60  ความคิดเห็นตuอประสิทธิภาพ

โดยรวม 2 มากกวuาครั้งที่ 1 รiอยละ 25.9  

 

7. สรุปผลการวิจัย 

 7.1 ผลการวิเคราะหfขiอมูลเกี่ยวกับป�จจัยพื้นฐานสuวน

บุคคลของพนักงานพนักงานรiาน TWG Tea ที่ทดลองใชi

ผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiา พบวuา พนักงานสuวนใหญuเปxน

เพศหญิง จำนวน 30 คน คิดเปxนรiอยละ 66.70 มีอายุ 21 - 

30 ป � จำนวน 24 คน ค ิดเป xนร iอยละ 53.30 ม ีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี จำนวน 33 คน คิดเปxนรiอยละ 73.30 

มีสถานภาพโสด จำนวน 34 คน คิดเปxนรiอยละ 75.60 สาขา

สยามพารากอน จำนวน 19 คน คิดเปxนรiอยละ 42.20 และ

มีรายไดiตuอเดือน 15,001 – 20,000 บาท จำนวน 16 คน 

คิดเปxนรiอยละ 35.60 

 7.2 ผลการวิเคราะขiอมูลเกี ่ยวกับความคิดเห็นของ

พนักงานรiาน TWG Tea ที่ทดลองใชiผลิตภัณฑfสเปรยfดับ

กลิ ่นเทiาที ่ทำมาจากใบชา โดยรวม ครั ้งที ่ 1 กับครั ้งที ่ 2 

พบวuา ครั้งที่ 2 มากกวuา ครั้งที่ 1 อยูuในระดับมาก คuาเฉลี่ย 

(µ) = 4.32 คuาสuวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) = 0.09 

 7.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพนักงานรiาน TWG 

Tea ที่ทดลองใชiผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำมาจากใบ

ชา ครั้งที่ 1 คิดเปxนรiอยละ 17.91*100/30 = 59.70 และ

ครั้งที ่ 2 คิดเปxนรiอยละ 25.68*100/30 = 85.60 ความ
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คิดเห็นตuอประสิทธิภาพโดยรวม ครั้งที่ 2 มากกวuาครั้งที่ 1 

รiอยละ 25.90 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

 8.1 ด iานค ุณภาพของผล ิตภ ัณฑf อย ู u ในระด ับมาก 

เนื่องจากเปxนผลิตภัณฑfสำหรับใชiดับกลิ่นเทiา มีกลิ่นหอมติด

ทนนานเพราะไดiกลิ่นใบชาที่ลiางออกไดiดiวยน้ำสะอาดและ

สuวนผสมของผลิตภัณฑfมาจากธรรมชาติปราศจากอันตราย

ผลิตภัณฑfมีอายุการใชiงานไดiยาวนานไมuเสื่อมคุณภาพงuาย 

โดยสอดคลiองกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพ ทฤษฎี

ของ ว ัชรธน ขอพรกลาง (2560) ได iให iความหมายวuา 

คุณภาพ หมายถึง คุณภาพของผลิตภัณฑfมีความหมายหลาย

อยuาง เชuน ความเหมาะสมตuอการใชiงาน การทำงานไดiอยuาง

คาดหมาย เปxนตามมาตรฐานฯ 

 8.2 ดiานความปลอดภัยในการใชiผลิตภัณฑf อยูuในระดับ

มาก เนื่องจากผลิตภัณฑfผuานการตรวจสอบความสมบูรณf 

ความสะอาด ปราศจากการปนเป�  อนกuอนบรรจุในบรรจุ

ภัณฑfอยuางละเอียด อีกทั้งบรรจุภัณฑfอยูuในสภาพสมบูรณf

เหมาะสมกับการปกป¡องผลิตภัณฑfไมuชำรุด เมื่อสัมผัสกับ

ออกซิเจนในอากาศ หลังการใชiผลิตภัณฑf ผูiใชiจะรับรูiไดiถึง

ความสะอาดปราศจากกลิ่นไมuพึงประสงคfและหลังการใชi

ผ ิวหนังไม uแหiง ลอกเปxนข ุย ระคายเค ืองหร ือค ัน โดย

สอดคลiองกับแนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับความปลอดภัย 

ทฤษฎีของ กวี หวังนิเวศนfกุล (2561) ไดiใหiความหมายวuา 

ความปลอดภัยหมายถึงสภาวะการที่ปราศจากความเสี่ยงภัย 

ปราศจากอันตราย ปราศจากการบาดเจ็บหรือป¢วยเปxนโรค

จนถึงขั้นเสียชีวิต และไมuเกิดการสูญเสียทั้งทรัพยfสิน และ

ชีวิต 

 8.3 ดiานผลกระทบตuอสิ ่งแวดลiอม อยู uในระดับมาก 

เนื่องจากผลิตภัณฑfใชiแลiวหมดไปไมuมีขยะตกคiางใหiเกิดผล

กระทบตuอสิ่งแวดลiอม บรรจุภัณฑfยังสามารถนำกลับมาใชi

บรรจุผลิตภัณฑfไดiใหมuขั้นตอนการผลิตไมuกuอใหiเกิดมลภาวะ

ที่ เปxนพิษตuอสภาพอากาศ น้ำ และดิน และสuวนผสมของ

ผลิตภัณฑfเปxนการนำสิ่งที่มีอยูuในธรรมชาติมาสรiางมูลคuาเพิ่ม 

โดยสอดคลiองกับแนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับสิ ่งแวดลiอม 

ทฤษฎีของ พัชรพิมพf เสถบุตร (2558) ไดiใหiความหมายวuา 

ผลกระทบดiานสิ่งแวดลiอม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นกับสิ่งแวดลiอม ไมuวuาจะในทางที่เปxนปฏิป�กษf หรือที่เปxน

คุณประโยชนfก็ตาม 

9. ข[อเสนอแนะ 

 9.1 สำหรับผู iที ่สนใจสามารถนำไปเปxนขiอมูล ในการ

ประกอบเปxนธุรกิจ หรือนำไปศึกษาเพื ่อพัฒนาตuอยอด

ผลิตภัณฑfใหiมีความสมบูรณf และดียิ่งขึ้นในอนาคต  

 9.2 สำหรับผลิตภัณฑfสเปรยfดับกลิ่นเทiาที่ทำจากใบชา

สามารถทำใหiปริมาณกากใบชาภายในรiานลดลง และยังชuวย

ใหiพนักงานไมuมีกลิ่นเทiาอันไมuพึงประสงคfและมีความมั่นใจ

ในการทำงาน และยังทำเปxนของสมนาคุณใหiกับลูกคiาที่มา

ใชiบริการภายในรiาน TWG Tea ไดiในอนาคต 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ/น้ำพริกปลาทูแบบแห8ง 

Development of a Dried Mackerel Chili Paste  
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 4 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3    

5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส- วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
*1 3 Department of General, Samutprakan Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 3
2 Department of Marketing, Samutprakan Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 3
4 Department of Accounting, Samutprakan Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 3
5 Department of Electronics, Samutprakan Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 3

บทคัดย'อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค-เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการ

ผลิตน้ำพริกปลาทูแบบแหpง  2) ศึกษาการยอมรับของ

ผูpบริโภคที่มีตsอผลิตภัณฑ-น้ำพริกปลาทูแบบแหpง  3) ศึกษา

คุณคsาทางโภชนาการของน้ำพริกปลาทูแบบแหpง  กลุsม

ตัวอยsางที่ใชpในการวิจัยเลือกแบบเจาะจง  คือ อาจารย-  

เจ pาหนpาที่  และนักเร ียน นักศ ึกษา ว ิทยาลัยเทคนิค

สมุทรปราการ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใชpในการวิจัย 

ไดpแกs แบบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ดpาน

ลักษณะปรากฏ สี กลิ ่น รส เนื ้อสัมผัส และความชอบ

โดยรวม ดpวยวิธีการชิมแบบ ใหpคะแนนความชอบ 9 ระดับ 

(9-point Hedonic Scale) โดยใชpสถิติคsารpอยละ คsาเฉลี่ย

และค sาเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน ผลการว ิจ ัย พบว sา 1) 

กระบวนการผลิตน้ำพริกปลาทูแบบแหpง มีกรรมวิธีการ

ผลิตโดยการนำปลาทูนึ่งไปทอดแกะเอาเนื้อปรุงรสดpวยน้ำ

มะขามเป�ยก และน้ำปลารpาโขลกใหpเขpากัน นำไปอบลม

รpอนที ่อ ุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 3, 4 และ 5 

ชั่วโมง นำหอมแดง กระเทียม หั่นบางอบลมรpอนที่ 70  

องศาเซลเซียส เป�นเวลา 3 ชั่วโมง ผลปรากฏวsา สูตรที่ 2 

ใชpวิธีการอบลมรpอนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 4  

ชั ่วโมง ไดpร ับคะแนนอยู sในระดับมากที ่สุด (�̅�=8.07, 

SD.=0.69) โดยมีอัตราสsวนผสมที่ไดpในการทำน้ำพริกปลา

ทูอบแหpง ประกอบดpวย เนื้อปลาทูผง 150 กรัม หอมแดง

ผง 15 กรัม กระเทียมผง 14 กรัม พริกแหpงผง 15 กรัม 

และเมื่อศึกษาการคืนรูปของน้ำพริกปลาทูอบแหpง โดยใชp

น้ำพริกปลาทูอบแหpงตsอน้ำอุsน อัตราสsวน 1:1 ใชpเวลา 1 

นาที พบวsา การคืนรูปมีลักษณะใกลpเคียงน้ำพริกปลาทู

ตpนแบบสูตรมาตรฐานมากที่สุด 2) ผูpบริโภคใหpการยอมรับ

ตsอผลิตภัณฑ-น้ำพริกปลาทูแบบแหpงในรูปแบบอบแหpงใน

ระดับมากที่สุด (�̅�=8.07, SD.=0.68) รองลงมาในรูปแบบ

คืนตัว (�̅�=7.93, SD.=0.74) และสูตรมาตรฐาน (�̅�=6.53, 

SD.=0.90) ตามลำด ับ 3) ค ุณค sาทางโภชนาการของ

ผลิตภัณฑ-น้ำพริกปลาทูแบบแหpง ในปริมาณ  100 กรัม  

ความชื ้น  9.00  กร ัม  ไขม ัน  10.32  กร ัม  โปรตีน  

38.85  กร ัม  เหล ็ก  42.989  ม ิลล ิกร ัม  ฟอสฟอรัส 

PI807 
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6134.093  มิลลิกรัม  โดยมีปริมาณจุลินทรีย-ทั้งหมด 1.6 

x 104 โคโลน/ีตัวอยsาง 1 กรัม 

  

คำสำคัญ  : น้ำพริกปลาทู, แบบแหpง, คุณคsาทาง

โภชนาการ 
* มาลัยพร   สายชมุดี 

E-mail Address: glemalaiporn1519@gmail.com 

 

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to study 

the production process of dried mackerel chili 

paste. 2) to study consumer acceptance of  dried 

mackerel chili paste. 3) 2 groups of population 

were used in the study  : 3  experts and the sample 

selected through the purposive sampling were 

instructors , staffs,  and 30 students of 

Samutprakan Technical College. The research 

instruments were sensory evaluation test in term 

of appearance, color, odor, flavor, texture and 

overall preferences. A 9 – point Hedonic Scale 

rating. Statistics used in data analysis were 

percentage, mean and standard deviation. The 

results  found that  

1. The production process of dried  

mackerel chili paste was made by frying 

mackerel, tamarind juice, and fermented fish 

sauce, pounded them in really good. All 

ingredients were baked in hot air  at 7 0  degree 

Celsius for 3 ,4 , and 5  hours. Dried shallot that 

sliced into thin pieces and garlic were baked in 

hot air  at 7 0  degree Celsius for 3  hours. After 

that, roasted of dried shallots, garlic, and chili in 

low heat until fragrant. Put all ingredients in the 

blender and blend them in really good , mixed 

with all the ingredients that you just blended. The 

results found that formula 2 , using hot air baking 

method at 7 0  degrees Celsius for 4  hours, 

received the highest score  )�̅�= 8.07, S.D =0.69( 

by mixing ratio of dried mackerel chili paste 

consists of mackerel powder 1 5 0  g, shallot 

powder 15  g, garlic powder 14  g, and dried chili 

powder 1 5  g and when the study of the 

reconstitution of dried mackerel chili paste , the 

product was mixed with water in proportion of 

1 : 1  for 1  minute found that the product 

resembled most standard mackerel chili paste. 

 2. The consumers acceptance of  dried 

mackerel chili paste product  by baking hot air 

formula at the highest level  )�̅�= 8.07, S.D =0.69( 

reconstituted formula )�̅�= 7.93, S.D =0.74 ( and 

the standard formula )�̅� = 6.53, S.D =0.90( 

respectively. 

 3. Nutritional value of 100 grams of dried 

mackerel chili paste :  9 g of moisture content, 

10.30  g of  fat content,  38.85 g of protein content 

, 42.989  mg of Iron ( Fe) , 6134.093  mg of 

phosphorus. It also found  that microbial 1 g 

produced 1.6 x 104 colony of aerobic  plate 

count. 

  

Keywords :  mackerel chilli paste, dried, Nutrition 

 

1. บทนำ 

 น้ำพริกเป�นอีกหนึ่งในอาหารไทยที่รูpจักตั้งแตsสมัยโบราณ

และเป�นอาหารจานหลักที่สำคัญที่ทุกคน ทุกภาค รับประทาน

ไดpไมsเบื่อเพราะสามารถสลับสับเปลี่ยนและคิดเมนูเปลี่ยนแปลง

ไปตามความพอใจของผูpปรุงและสามารถนำสูsตลาดโลกไดp  คน

ไทยคุpนเคยกับน้ำพริกผักจิ้มมาโดยตลอดเพราะมรีสชาติจัดจpาน 

รับประทานไดpทุกวัยและน้ำพริกยังมีหลายแบบใหpไดpเลือก

รับประทานตามทpองตลาด  ราคาถูก  หรืออยากทำรับประทาน
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เองก็สามารถทำไดpงsาย โดยขั้นตอนไมsยุsงยาก เก็บรักษาไวpไดp

นาน ครัวไทยไมsเคยขาด ครก อุปกรณ-สำคัญ ในการทำน้ำพริก 

ตลอดจน พริก หอม กระเทียม ซึ่งเป�นของแหpงสามารถเก็บไวp

ได pนาน  และครัวไทยทุกคร ัว ต pองม ีไว pท ุกบpาน ย ังเป�น

สsวนประกอบหลักในการปรุงน้ำพริกที่หางsาย ราคาไมsแพง 

 น้ำพริกปลาทู เป�นเมนูอาหารที่มีการตำน้ำพริก และใสs

ปลาทูนึ ่งเขpาไปตำรsวมดpวยปรุงรสใหpออกเผ็ด เปรี ้ยว เค็ม 

รสชาติอรsอยจัดจpาน รับประทานกับขpาวสวยเคียงคูsกับผักสด

หรือผักลวก ผักตpมตsางๆนานา การปรุงน้ำพริกใหpอรsอยควรใชp

ครก  ครกเป�นเครื่องมือที่ใชpในการปรุงอาหารที่เป�นเอกลักษณ-

ไทย  การตำอาหารดpวยครกจะทำใหpอาหารอรsอย เพราะการตำ

จะทำใหpรสชาติและสารตsางๆ ในพืชผักที ่ถ ูกตำออกมา มี

ขั้นตอนในการทำโดยนำปลาทูนึ่งมาทอดใหpสุก จากนั้นนำมา

แกะเนื้อออก แลpวนำสsวนผสมตsางๆ มาคั่วใหpสุกหอม จากนั้น

นำมาตำใหpแหลก ตำสsวนผสมกันใหpเขpากันดี แลpวใสsเครื่องปรุง

รสลงไป ซึ่งมีขั้นตอนการทำที่ยุsงยาก   

 คณะผูpวิจัยจึงไดpมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ-น้ำพริก

ปลาทูในรูปแบบน้ำพริกปลาทูอบแหpงที่สามารถบริโภคไดpทั้ง

แบบแหpงและแบบเป�ยกใชpวิธีการเติมน้ำอุsนใหpน้ำพริก   คืนตัว 

โดยใชpสูตรตpนตำรับมาดัดแปลงผสมผสานนำการใชpเทคโนโลยี

สมัยใหมsมาพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำพริกปลาทูแบบอบแหpง 

ใหpสามารถบริโภคไดp 2 รูปแบบ เหมาะสำหรับผูpบริโภคน้ำพริก

ที่ตpองการความสะดวกและรวดเร็วใน          การบริโภค เป�น

ทางเลือกหนึ่งสำหรับผูpบริโภคและมีความเป�นไปไดpในการผลิต

ในเชิงพาณิชย-  

 

2. วัตถุประสงคGการวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตน้ำพริกปลาทูอบแหpง 

 2.2 เพื่อศ ึกษาการยอมร ับของผ ู pบร ิ โภคท ี ่ม ีตsอ

ผลิตภัณฑ-น้ำพริกปลาทูอบแหpง 

 2.3 เพื่อศึกษาคุณคsาทางโภชนาการของน้ำพริกปลาทู

แบบแหpง   

 

 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 3.1 อัตราสsวนผสมที ่ตsางกันสsงผลตsอคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัส 

 3.2 ระยะเวลาการอบแหpงเนื้อปลาทูที่เหมาะสมสsงผล

ตsอคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

 3.3 อัตราสsวนน้ำพริกตsอน้ำมีผลตsอคุณลักษณะในการ

คืนรูปของน้ำพริกปลาทูอบแหpง 

 3.4 ผูpบริโภคใหpการยอมรับตsอผลิตภัณฑ-น้ำพริกปลาทู

แบบแหpงอยูsในระดับมากขึ้นไป 

   

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย 

 คณะผูpวิจัยไดpดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

 5.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ-น้ำพริกปลาทูแบบแหpง 

  5.1.1 การศึกษาสูตรพื้นฐานน้ำพริกปลาทู 

ผูpวิจัยไดpสืบคpนขpอมูลสูตรการทำน้ำพริกปลาทูของสุภรณ- 

พจมณี (2550) โดยดัดแปลงจากตำรับตามสัดสsวนการ

ทดลองทั้งหมด 3 สูตร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะใชpน้ำปลา

รpาปรุงรสทดแทนเกลือ ใชpพริกแหpงแทนพริกขี้หนูสดและ

เพิ่มสsวนผสมของน้ำมะขามเป�ยก ดังแสดงในตารางที่ 1 

นำน้ำพริกปลาทูทั้ง 3 สูตร มาทดสอบการยอมรับประสาท

สัมผัสดpาน ส ีกลิ่น รสชาติและความชอบโดยรวม 

 

ตารางที่ 1  แสดงสsวนผสมน้ำพริกปลาทูสูตรพื้นฐาน 

ส7วนผสม สูตรมาตรฐาน 

)กรัม ) 

สิ่งทดลองที่ )กรัม(  

1 2 3 

ปลาทูนึ่ง 250 250 250 250 

พริกแห4งจินดา 15 - - - 

หอมแดง 40 40 40 40 

กระเทียม 30 30 30 30 

ตัวแปรต'น 

กระบวนการผลิต 

ตัวแปรตาม 

1. ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รส เน้ือสัมผัส

    และความชอบโดยรวม 

2. ระดับการยอมรับของผูFบริโภค
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เกลือ 20 - - - 

น้ำมะขามเปEยก - 50 50 100 

น้ำปลาร4าปรุงรส - 50 100 50 

พริกแห4งจินดา - 10 10 10 

 

  5.1.2 นำสูตรน้ำพริกปลาทูที ่ผู pบริโภคยอมรับ

มากที่สุดนำมาปรับปรุงรสชาติใหpไดpมาตรฐาน จากนั้นนำ

สูตรน้ำพริกปลาทูที ่ผู pบริโภคใหpการยอมรับมาเป�นสูตร

มาตรฐานสำหรับการผลิตน้ำพริกปลาทูอบแหpงตsอไป 

  5.1.3 การศึกษาการทำน้ำพริกปลาทูแบบแหpง 

   5.1.3.1 ศึกษาระยะเวลาที ่เหมาะสมใน

การอบเนื้อปลาทู 

    นำเนื ้อปลาทูทอดโขลกปรุงรส

ด pวยปลาร pาและน้ำมะขามเป �ยกตามอัตราส sวนส ูตร

มาตรฐาน นำไปอบแหpงที ่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

เวลา 3  4 และ 5 ชั่วโมง ตามลำดับนำหอมแดง กระเทียม

ซอยเป�นแผsนบาง อบลมรpอนดpวยอุณหภูมิ 70 องศา

เซลเซียส 3 ชั ่วโมง แลpวนำหอมแดงแหpงกระเทียมแหpง 

พริกแหpงคั่วไฟอsอนๆป��นใหpละเอียด นำสsวนผสมทั้งหมด

ผสมเขpาดpวยกัน ทั้ง 3 สูตร ทดสอบประสาทสัมผัสโดย

ผูpเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน    

   5.1.3.2 ศึกษาอัตราสsวนการคืนรูปของ

น้ำพริกปลาทูอบแหpง 

    นำน้ำพริกปลาทูแบบแหpงที ่ไดp

การยอมรับมากที ่ส ุด  ศึกษาการคืนรูปดpวยน้ำอุ sนที่

อ ุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 1, 2 และ 3 นาที 

ตามลำดับ ในอัตราสsวนน้ำพริกตsอน้ำ 1:1,  1:2  และ1:3 

ตามลำดับ จับเวลา 1 นาที สังเกตลักษณะปรากฏ 

  5.1.4 ศ ึกษาการยอมรับของผู pบร ิโภคที ่ม ีตsอ

ผลิตภัณฑ-น้ำพริกปลาทูแบบแหpง 

   นำน้ำพริกปลาทูอบแหpงที่ไดpจากการศึกษา

ระยะเวลาที่เหมาะสม ในการอบเนื้อปลาทู     มาศึกษา

การยอมรับ โดยเปรียบเทียบการยอมรับของผลิตภัณฑ-

น้ำพริก 3 รูปแบบ คือ รูปแบบสูตรมาตรฐาน แบบอบแหpง 

และแบบคืนรูป 

  5.1.5 นำน้ำพริกปลาทูแบบแหpงที ่ผู pบริโภคใหp

การยอมรับมากที่สุดมาวิเคราะห-คุณคsาทางโภชนาการ

และจุลินทรีย-ทั้งหมด 

 5.2 ประชากรท ี ่ ใช p ในการศ ึกษามี  2  กล ุ s ม  คือ 

ผูpเชี่ยวชาญดpานอาหารเป�นครูแผนกอาหารและโภชนาการ

จำนวน 3 คน และกลุ sมตัวอยsางที ่ใชpในการศึกษาแบบ

เจาะจง  คือ อาจารย-  เจpาหนpาที่ และนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำนวน 30 คน 

 5.3 เครื่องมือที่ใชpการวิจัย  

  เครื่องมือที่ใชpในการเก็บรวบรวมขpอมูลในการวิจัยครั้ง

นี้   

  5.3.1 ตัวอยsางผลิตภัณฑ- 

  5.3.2 เคร ื ่องมือเก ็บรวบรวมขpอมูล ได pแกsแบบ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเป�นชนิดใหpคะแนน

ความชอบ (9-point hedonic scale) จำนวน 6 ขpอ โดย            

ใหpคะแนนความชอบ ไดpแกs ลักษณะที ่ปรากฏ สี กลิ่น 

รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ-

น้ำพริกปลาทูอบแหpง 

  5.3.3 ขั้นตอนการสรpางเครื่องมือ 

   การวิจ ัยครั ้งน ี ้  ผ ู pว ิจ ัยใช pแบบประเมิน

คุณภาพทางประสาทสัมผัสเป�นชนิดใหpคะแนนความชอบ 

(9-point hedonic scale) จำนวน 6 ขpอ โดยใหpคะแนน

ความชอบ ไดpแกs ล ักษณะที ่ปรากฏ สี กลิ ่น รสชาติ       

เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ-น้ำพริก

ปลาทูแบบแหpง กำหนดเกณฑ-การใหpคะแนนเป�นแบบ 

Hedonic scale 9 ระดับ 

 คะแนน 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด 

 คะแนน 8 หมายถึง ชอบมาก 

 คะแนน 7 หมายถึง ชอบปานกลาง 

 คะแนน 6 หมายถึง ชอบเล็กนpอย 

 คะแนน 5 หมายถึง เฉยๆ 

 คะแนน 4 หมายถึง ไมsชอบเล็กนpอย 

 คะแนน 3 หมายถึง ไมsชอบปานกลาง 

 คะแนน 2 หมายถึง ไมsชอบมาก 

 คะแนน 1 หมายถึง ไมsชอบมากที่สุด       
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 5.4 การเก็บรวบรวมขpอมูล 

  5.4.1 ศึ ก ษ า ส ู ต ร พ ื ้ น ฐ า น น ้ ำ พ ร ิ ก ป ล า ทู  

ดำเนินการผลิตน้ำพริกปลาทูสูตรพื้นฐาน จำนวน 3  สูตร 

ผูpเชี่ยวชาญดpานอาหาร จำนวน 3 ทsาน ประเมินคุณภาพ

ทางประสาทสัมผัสดpานความชอบโดยรวม สี กลิ ่น รส   

เนื ้อสัมผัส และลักษณะปรากฏ ดpวยวิธีการชิมแบบใหp

คะแนน (9-point hedonic scale) แลpวเลือกตัวอยsางที่

ไดpรับคะแนนการยอมรับมากที่สุดทำการทดลองตsอไป 

  5.4.2 หาสูตรมาตรฐานน้ำพริกปลาทู นำน้ำพริก

ปลาทูพื ้นฐานที่ไดpคัดเลือกจากขpอ 1 มาปรับปรุงใหpไดp

มาตรฐาน จากนั ้นนำมาทดสอบหาการยอมร ับของ

ผูpบริโภค เพื่อนำสูตรน้ำพริกปลาทูที่ผูpบริโภคใหpการยอมรับ

มากที่สุดมาเป�นสูตรมาตรฐานสำหรับการผลิตน้ำพริกปลา

ทูแบบอบแหpง 

  5.4.3 ศ ึ กษาการทำน ้ ำพร ิกปลาท ูอบแหp ง 

ดำเน ินการทำน้ำพร ิกปลาทูอบแหpง จำนวน 3 ส ูตร 

ทดสอบทางประสาทสมัผสัการยอมรบัของผูpเชีย่วชาญดpาน

อาหาร 

  5.4.4 ศึกษาอัตราสsวนการคืนรูปของน้ำพริกปลา

ทู แบบแหpงในอัตราสsวนน้ำพริกตsอน้ำ สังเกตลักษณะ

ปรากฏ  

  5.4.5 การยอมรับของผูpบริโภคที่มีตsอผลิตภัณฑ-

น้ำพริกปลาทูแบบแหpง โดยแจกแบบสอบถามเพื่อทดสอบ

การยอมรับของผูpบริโภคตsอผลิตภัณฑ-น้ำพริกปลาทูแบบ

แหpง ใหpคะแนนความชอบ ลักษณะที ่ปรากฎ สี กลิ่น  

รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมกับกลุsมผูpบริโภค

ทั่วไป จำนวน 30  คน ที่ไมsผsานการฝ�กฝน โดยวิธีการ     

ใหpคะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale)  

และหาคsาคะแนนความชอบโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ- 

  5.4.6 นำผลิตภัณฑ-น้ำพริกปลาทูแบบแหpงที่ไดp

ยอมรับมากที่สุด วิเคราะห-หาคุณคsาทางโภชนาการ โดย

หpองปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด ไดpแกs ปริมาณ

ความชื้น (AOAC, 2019) ปริมาณไขมัน (วิธีการทดสอบ 

In-house method TE-CH-014 based on AOAC 

(2019) ปร ิมาณโปรต ีน (ว ิธ ีการทดสอบ In-house 

method TE-CH-042based on AOAC (2019) ปริมาณ

จ ุ ล ิ น ท ร ี ย - ทั้ ง ห ม ด  ( ว ิ ธ ี ก า ร ท ด ส อ บ  FDA BAM 

Online,2001) ปร ิมาณเหล ็กและปร ิมาณฟอสฟอรัส 

(วิธีการทดสอบ In-house method TE-CH-170 based 

on AOAC (2019) 

 

6. ผลการวิจัย   

 6.1 ผลการศึกษาสูตรพื ้นฐาน ที ่ได pด ัดแปลงจาก     

ตpนตำรับไทยผลการทดสอบประสาทสัมผัส ลักษณะที่

ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม 

ดังแสดงตารางที่ 2   

 

ตารางที่ 2  แสดงผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

               น้ำพริกปลาทูสูตรพื้นฐาน 

คุณลักษณะทาง

ประสาทสัมผัส 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

ลักษณะท่ีปรากฏ 7.03 1.10 7.20 1.13  7.80 0.66 

สี 7.17 0.91 7.00 0.87 7.27 0.94 

กล่ิน 6.53 0.90 6.63 1.03 7.40 0.97 

รสชาติ 6.53 0.90 7.80 0.66 6.70 0.99 

เน้ือสัมผัส 7.00 0.87 7.20 1.13 7.40 0.97 

ความชอบ

โดยรวม 

6.80 0.96 7.20 1.13 7.87   0.73 

 จากตารางที่ 2 พบวsา สsวนผสมน้ำพริกปลาทูพื้นฐาน 

ส ูตรที่  3 ได pร ับการยอมร ับมากท ี ่ส ุด  ) �̅�  = 7.87,           

S.D. = 0.73( มาปรับปรุงดpานรสชาติเพื่อนำไปพัฒนาเป�น

สูตรน้ำพริกปลาทูสูตรมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3  แสดงอัตราสsวนผสมน้ำพริกปลาทูสูตร  

               มาตรฐาน 
ส-วนผสม ปริมาณ(กรัม) ปริมาณร'อยละ 

เน้ือปลาทูน่ึง 250 54.55 

พริกแหFงจินดา 15 3.09 

หอมแดง 40 8.25 

กระเทียม 30 6.19 

น้ำมะขามเปYยก 50 10.31 

น้ำปลารFาปรุงรส 100 20.62 
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 6.2 นำน้ำพริกสูตรมาตรฐานมาพัฒนาทำน้ำพริก    

ปลาทูอบแหpง โดยการอบเนื้อปลาทูที่อุณหภูมิ 70 องศา

เซลเซียส ในเวลา 3  4 และ 5 ชั่วโมง มาทำน้ำพริกปลาทู

อบแหpง ไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ลักษณะ

ที ่ปรากฏ สี กลิ ่น รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบ

โดยรวม ดังแสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4  แสดงผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของ 

    น้ำพริกปลาทูอบแหpง โดยวิธีการอบลมรpอนที่ 

    อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส   

 จากตารางที่ 4  พบวsา น้ำพริกปลาทูอบแหpง อบลมรpอน

ที ่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ที่เวลา 4 ชั ่วโมง ไดpรับ    

การยอมรับจากผูpบริโภคมากที่สุด )�̅�  = 8.07, S.D.= 0.69(  

 6.3 การศึกษาอัตราสsวนผสมในการทำน้ำพริกปลาทู

อบแหpงสูตรมาตรฐาน  เมื่อผsานกระบวนการอบลมรpอน 

ทำใหpปริมาณโดยน้ำหนักลดลงจากเดิม ดังแสดงในตารางที่  5 

 

ตารางที่  5  แสดงอัตราสsวนผสมในการทำเนื้อปลาทู 

                อบแหpง 

ส7วนผสม ปริมาณ(กรัม) ปริมาณ(รEอยละ) 

เนื้อปลาทูผงปรงรส  150 77.32 

หอมแดงผง 15 7.73 

กระเทียมผง 14 7.22 

พริกแห4งผง 15 7.73 

   

     6.4  ศึกษาการคืนรูปของผลิตภัณฑ-น้ำพริกปลาทู

อบแหpง มาละลายกับน้ำอุsนประมาณ 60 องศาเซลเซียส 

จับเวลา 1 นาที  ดังแสดงในตารางที่ 6  

 

 

ตารางที่ 6  แสดงการคืนรูปของน้ำพริกปลาทูอบแหpงใน 

    น้ำอุsน จับเวลา 1 นาที 

ตัวอย7าง ลักษณะที่ปรากฎ 

1:1 ปริมาณน้ำชุNมอยNางสม่ำเสมอ ลักษณะน้ำพริกข4น  

1:2 ปริมาณน้ำชุNมน้ำเล็กน4อย มีพริก หอมแดง กระเทียม

ผง ลอยบนผิวน้ำ เนื้อปลาทูผงนิ่มละเอียด  

1:3 ปริมาณน้ำมากกวNาอัตราสNวน 1:2 มีพริก หอมแดง 

กระเทียมผง ลอยบนผิวน้ำ เนื้อปลาทูผงนิ่มละเอียด 

 จากตารางที่ 6 พบวsา การคืนรูปของน้ำพริกปลาทู

อบแหpงในน้ำอุsน จับเวลา 1 นาที พบวsา การคืนรูปของ

น้ำพริกปลาทูอบแหpงในอัตราสsวน 1:1 นั ้นมีลักษณะ

ใกลpเคียงกับน้ำพริกปลาทูสูตรมาตรฐานมากที่สุด 

 6.5 การศ ึกษาการยอมร ับของผ ู pบร ิ โภคท ี ่ม ีตsอ

ผลิตภัณฑ-น้ำพริกปลาทูอบแหpง ดังแสดงในตารางที่  7  

 

ตารางที่  7  แสดงการยอมรับของผูpบริโภคตsอน้ำพริกปลา 

               ทูแบบแหpง 

คุณลักษณะทาง

ประสาทสัมผัส 

สูตรมาตรฐาน สูตรอบแห'ง สูตรคืนตัว 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

ลักษณะท่ีปรากฏ 7.40 0.97 7.87 0.73 7.40 0.97 

สี 7.00 1.60 7.17 1.26 7.07 1.04 

กล่ิน 7.87 0.73 7.93 0.78 7.80 0.66 

รสชาติ 6.83 0.87 8.03 0.76 7.87 0.73 

เน้ือสัมผัส 7.00 1.60 7.93 0.78 8.03 0.76 

ความชอบโดยรวม 6.53 0.90 8.07 0.69 7.93 0.74 

 จากตารางที่  7  พบวsา การยอมรับของผูpบริโภคตsอ

น้ำพริกปลาทูแบบแหpง โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส

ล ักษณะที ่ปรากฏ สี กล ิ ่น รสชาติ เน ื ้อส ัมผ ัส และ

ความชอบโดยรวม โดยการเปรียบเทียบน้ำพริกปลาทู   

สูตรมาตรฐาน สูตรน้ำพริกปลาทูอบแหpง และน้ำพริก   

ปลาทูสูตรคืนตัว พบวsา น้ำพริกปลาทูสูตรอบแหpงไดpรับ

การยอมรับจากผูpบริโภคมากที่สุด )�̅�  = 8.07, S.D.= 0.69(   

รองลงมา ค ือ น ้ำพร ิกปลาทูส ูตรค ืนต ัว )�̅�  = 7.93,       

S.D. = 0.74( และน้ำพริกปลาทูสูตรมาตรฐาน )�̅�  = 6.53, 

S.D.= 0.90(  ตามลำดับ 

  

คุณลักษณะทาง

ประสาทสัมผัส 

3 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง 5 ช่ัวโมง 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

ลักษณะท่ีปรากฏ 6.20 1.48 7.87 0.73 6.93 1.62 

สี 7.00 1.60 7.17 1.26 7.07 1.04 

กล่ิน 6.20 1.48 7.93 0.78 7.40 0.97 

รสชาติ 6.93 0.64 6.83 0.87 6.63 1.27 

เน้ือสัมผัส 6.50 1.06 7.93 0.78 6.90 1.79 

ความชอบโดยรวม 6.50 0.91 8.07 0.69 6.65 1.26 
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6.6 ศึกษาคุณคsาทางโภชนาการของน้ำพริกปลาทูแบบ

แหpง ในปริมาณ 100 กรัม ดpวยวิธีทดสอบแบบ AOAC 

(2019) ดังแสดงในตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8  แสดงคุณคsาทางโภชนาการของน้ำพริกปลาทู 

              แบบแหpงในปริมาณ  100 กรัม 

สมบัต ิ ปริมาณ 

ความชื้น 9.00  กรัม 

ไขมัน 10.32  กรัม 

โปรตีน 38.85  กรัม 

เหล็ก 42.989  มิลลิกรัม 

ฟอสฟอรัส 6134.093  มิลลิกรัม 

จุลินทรีย\ทั้งหมด 1.6 x 104  cfu/g 

 

      จากตารางที ่ 8 พบวsา คุณคsาทางโภชนาการของ

น้ำพริกปลาทูแบบแหpง ในปริมาณ 100 กรัม  พบวsา       

มีความชื ้น  9.00  กรัม  ไขมัน  10.32  กรัม  โปรตีน  

38.85  กรัม  เหล็ก  42.989  มิลลิกรัม  ฟอสฟอรัส 

6134.093  มิลลิกรัม  โดยมีปริมาณจุลินทรีย-ทั ้งหมด   

1.6 x 104 โคโลนี/ตัวอยsาง 1 กรัม 

 

7. สรุปผลการวิจัย 

 7.1 กระบวนการผล ิตน ้ ำพร ิกปลาท ูแบบแหp ง            

มีกรรมวิธีการผลิตโดยการนำปลาทูนึ่งไปทอดแกะเอาเนื้อ

ปรุงรสดpวยน้ำมะขามเป�ยกและน้ำปลารpาโขลกใหpเขpากัน 

นำไปอบลมรpอนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป�นเวลา    

4 ชั่วโมง แลpวนำมาป��นใหpเป�นผง นำหอมแดง กระเทียม 

หั่นบางอบลมรpอนที่ 70 องศาเซลเซียส เป�นเวลา 3 ชั่วโมง 

นำหอมแดงแหpง กระเทียมแหpง พริกแหpงมาคั่วดpวยไฟอsอน ๆ 

ใหpหอม ป��นใหpเป�นผงละเอียด คลุกสsวนผสมตsาง ๆ ใหpเขpากัน 

โดยมีอ ัตราสsวนผสมในการทำน้ำพร ิกปลาทูอบแหpง 

ประกอบดpวย เนื้อปลาทูผง 150 กรัม หอมแดงผง 15 กรัม 

กระเทียมผง 14 กรัม พริกแหpงผง 15 กรัม การคืนรูปของ

น ้ำพร ิกปลาท ูอบแหpง โดยใช pน ้ำพร ิกปลาท ูอบแหpง          

ตsอน้ำอุ sน อัตราสsวน 1:1 ใชpเวลา 1 นาที การคืนรูป         

มีลักษณะใกลpเคียงน้ำพริกปลาทูตpนแบบสูตรมาตรฐาน

มากที่สุด   

 7.2 การยอมรับของผูpบริโภคที่มีตsอผลิตภัณฑ-น้ำพริก

ปลาทูแบบแหpง ผู pบริโภคใหpการยอมรับตsอผลิตภัณฑ-

น้ำพริกปลาทูแบบแหpง ในระดับมากที ่ส ุด รองลงมา       

ในรูปแบบคืนตัว และสูตรมาตรฐาน ตามลำดับ   

 7.3 ผลิตภัณฑ-น้ำพริกปลาทูแบบแหpง ในปริมาณ  

100 กรัม มีคุณคsาทางโภชนาการ ไดpแกs ความชื้น  9.00  

กรัม  ไขมัน  10.32  กรัม  โปรตีน  38.85  กรัม  เหล็ก  

42.989  มิลลิกรัม  ฟอสฟอรัส 6134.093  มิลลิกรัม  โดย

มีปริมาณจุลินทรีย-ทั ้งหมด  1.6 x 104 โคโลนี/ตัวอยsาง    

1 กรัม  

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

 8.1 จากการศึกษากระบวนการผลิตน้ำพริกปลาทู

แบบแหpง พบวsา กรรมวิธีการผลิตโดยการนำปลาทูนึ่ง     

ไปทอดแกะเอาเนื ้อปรุงรสดpวยน้ำมะขามเป�ยก และ

น้ำปลารpาโขลกใหpเขpากัน นำไปอบลมรpอนที่อุณหภูมิ 70 

องศาเซลเซียส เป�นเวลา 4 ชั่วโมง แลpวนำมาป��นใหpเป�นผง 

นำหอมแดง กระเทียม หั ่นบางอบลมรpอนที่ 70 องศา

เซลเซียส เวลา 3 ชั่วโมง นำหอมแดงแหpง กระเทียมแหpง 

พริกแหpงมาคั่วดpวยไฟอsอนๆใหpหอม ป��นใหpเป�นผงละเอียด 

คลุกสsวนผสมตsาง ๆ ใหpเขpากัน ไดpรับคะแนนอยูsในระดับ

มากที่สุด โดยมีอัตราสsวนผสมการทำน้ำพริกปลาทูอบแหpง 

ประกอบดpวย เนื้อปลาทูผง 150 กรัม หอมแดงผง 15 กรัม 

กระเทียมผง 14 กรัม พริกแหpงผง 15 กรัม  และการ

ยอมรับของผูpบริโภคที่มีตsอผลิตภัณฑ-น้ำพริกปลาทูแบบ

แหpง พบวsา ผูpบริโภคใหpการยอมรับตsอผลิตภัณฑ-น้ำพริก

ปลาทูแบบแหpงในระดับมากที่สุด  มีความสอคคลpองกับ

งานวิจ ัยของกัญญาณัฐ อ ุตรชนม และคณะ (2555)        

ไดpศึกษาการแปรรูปน้ำพริกมะกอกป าอบแหpง 3 สูตร 

ไดpแกs สูตรที่ 1 ใชpมะกอกชิ ้นแบบสับหยาบ สูตรที่ 2       

ใชpมะกอกชิ ้นแบบสับหยาบผสมแบบผง และสูตรที่ 3       

ใช pมะกอกแบบผง พบวsา ผลการทดสอบการยอมรับ     

ทางประสาทสัมผัส พบวsาน้ำ พริกมะกอกป าอบแหpงแบบผง
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ไดpคะแนนการยอมรับโดยรวมมากที่สุด โดยไดpคะแนน

ระดับชอบปานกลาง (7.2 คะแนน) 

 8.2 การศึกษาการคืนรูปของน้ำพริกปลาทูอบแหpง 

โดยใชpน้ำพริกปลาทูอบแหpงตsอน้ำอุ sน อัตราสsวน 1:1      

ใชpเวลา 1 นาที พบวsา การคืนรูปมีล ักษณะใกลpเคียง

น ้ำพร ิกปลาทูต pนแบบสูตรมาตรฐานมากที ่ส ุด และ

การศ ึกษาค ุณค sาทางโภชนาการของน ้ำพร ิกปลาทู       

แบบแห pง พบว sา น ้ำพร ิกปลาท ูแบบแห pง 100 กรัม  

ประกอบดpวย ความชื้น  9.00  กรัม  ไขมัน  10.32  กรัม  

โปรต ี น   38.85  กร ั ม   เหล ็ ก   42.989  ม ิ ลล ิ ก รั ม  

ฟอสฟอรัส 6134.093  มิลลิกรัม  โดยมีปริมาณจุลินทรีย-

ท ั ้ งหมด 1.6 x 104 โคโลนี/ต ัวอย sาง 1 กร ัม ม ีความ      

สอคคลpองกับงานวิจ ัยของนภาพร และคณะ (2555)        

ไดpศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ-น้ำพริกอsองกึ ่งสำเร็จรูป 

พบวsา การคืนรูปตัวอยsางน้ำพริกอsองกึ ่งสำเร็จรูปดpวย

น้ำอุsน พบวsา อัตราสsวน 1:1 และ 1:2 ผูpบริโภคใหpคะแนน

ความชอบรวม และลักษณะปรากฎสูงสุดโดยแตกตsาง

อยsางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<.05) กับการทดลองอื่น   

และการอบแหpงโดยการใชpตูpอบลมรpอนแบบถาดที่อุณหภูมิ 

70 องศาเซลเซียส นาน 7 ชั่วโมง ความเร็วลม 0.6 เมตร

ตsอวินาที น้ำพริกอsองสำเร็จรูปมีปริมาณความชื้นรpอยละ 

8.72 คsา aw 0.54 ปริมาณโปรตีนร pอยละ 19.21 และ

ปริมาณไขมันรpอยละ 22.24  แตsทั้งนี้ในการศึกษาปริมาณ

จุลินทรีย-ทั้งหมดในน้ำพริกปลาทูอบแหpง พบวsา มีปริมาณ

จุลินทรีย-เกินกวsาเกณฑ-มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม พ.ศ.2556 กำหนดวsา น้ำพริกป น

แหpง จ ุล ินทรีย -ท ั ้งหมดตpองไม sเก ิน  1 x 104 โคโลนี/

ตัวอยsาง 1 กรัม ทั้งนี้อาจเป�นเพราะการคัดเลือกวัตถุดิบ 

การเตรียมวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต และการบรรจุ

น้ำพริกลงบรรจุภัณฑ-  ตลอดจนการควบคุมความสะอาด

ย ังไม sได pมาตรฐานเพ ียงพอซ ึ ่ งสอดคล pองมาตรฐาน

ผล ิตภ ัณฑ -ช ุมชน (มผช.๑๓๐/๒๕๕๖) กล sาวไว pวsา          

การควบค ุมกระบวนการทำ ว ัตถ ุด ิบและส sวนผสม           

ในการทำ ตpองสะอาด  มีคุณภาพดี  ไดpจากแหลsงที่เชื่อถือไดp  

ปลอดภัย  จัดเก็บในภาชนะที่สะอาด  ป¨องกันการปนเป©ªอน

ของผลิตภัณฑ- 

      

9. ข^อเสนอแนะ 

 9.1 ควรมีการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ-

น้ำพริกปลาทูอบแหpง 

 9.2 ในการศึกษาครั้งตsอไปควรทดลองศึกษาโดยการ

ใชpปลาทูสดมาใชpเพื่อลดตpนทุนการผลิต 

 9.3 กระบวนการผล ิตควรม ีควบค ุมการให pถูก

สุขลักษณะทุกกระบวนการ ตั ้งแตsการคัดเลือกวัตถุดิบ 

การเตรียมวัตถุดิบ  กระบวนการทำ บรรจุภัณฑ-  การขนยpาย  
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สร#างเรือต#นแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับ 
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บทคัดย(อ 

 การวิจัย เรื ่อง สรgางตgนแบบเรือลอกตะกอนแบบตี

กวนและดูดกลับเปkนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคl 1)  

เพื่อสรgางตgนแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับ 

2) เพื่อหาประสิทธิภาพตgนแบบเรือลอกตะกอนแบบตี

กวนและดูดกลับ  ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเริ่มจากการ

สรgางเรือ  และศึกษาหาประสิทธิภาพการลอกตะกอน  

โดยทดสอบการลอกตะกอนจากระดับความลึกที่แตกต'าง

กัน 3  ระดับ 1.0, 1.5, และ 2.0 เมตร ใชgรอบเครื่องยนตl

ที่ 1,500 1,750 และ 2,000 รอบต'อนาที กลุ'มตัวอย'างที่

ในการวิจัย ไดgแก' ผูgเชี่ยวชาญดgานการออกแบบและสรgาง

เรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับ เครื่องมือที่ใชgใน

การวิจัย ไดgแก'กระบวนการทดลองการลอกตะกอนจาก

ระดับความลึกที่แตกต'างกัน 3  ระดับ 1.0, 1.5, และ 2.0 

เมตร ใชgรอบเครื่องยนตlที่ 1,500 1,750 และ 2,000 รอบ

ต'อนาที  ผลการวิจัย พบว'าเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและ

ดูดกลับมีประสิทธิภาพ ที่ระดับความลึก 1.5   เมตร   

ความเร็วรอบเครื่องยนตlที่ 1, 750 รอบต'อนาที ไดgตะกอน

ที่ 450 ลูกบาศกlเมตร  ต'อชั่วโมง ซึ่งไดgตะกอนผ'านเกณฑl

ที่กำหนด 350 ลูกบาศกlเมตรต'อชั่วโมง ส'วนระดับความ

ลึกที่ 3.0 เมตร เรือลอกตะกอนสามารถทำไดgที่ระดับ 2.2 

เมตร ซึ่งนgอยกว'าระดับที่กำหนดไวgทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ทำ

การทดสอบมีระดับน้ำนgอยและกgอนคลองเปkนชั้นดินดานที่

มีความแข็งนอกจากนี้ โดยมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ 

12.7 ลิตรต'อชั่วโมง ค'าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใชgในการลอก 

ตะกอนอยู'ที่ประมาณ 390 บาทต'อชั่วโมง เรือลอกตะกอน

แบบตีกวนและดูดกลับที่สรgางขึ้นมีความสามารถลอก 

ตะกอน ในคลองเปรมประชากรระดับความลึกที ่ระดับ 

1.5 เมตรไดgและมีความเหมาะสมคุgมค'า  

คำสำคัญ : เรือลอกตะกอน, ระบบตีกวนและดูดกลับ, 

เรือดูดเลน 

E-mail : manns6859@gmail.com 

Abstract 

 "A model of sediment removal ship building" 

The researcher has built a model of sediment 

removal ship (whirling and draining type) as an 

experimental building and study of its efficiency. 

The objectives are 1) to build a model of 

sediment removal ship (whirling and draining 

type) and 2) to find its efficiency of sediment 

removal. The research conduction begins with 

the ship building and finding the efficiency of 

sediment removal of the ship. In accordance with 

the experiment of sediment removal, there are 

three different depth levels namely 1.0, 1.5, and 
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2.0 metres used with the engine 1,500, 1,750, 

2,000 rpm respectively. The study result is found 

that the efficiency of sediment removal of the 

ship is 1,750 rpm with the depth of 1.5 metres. 

The sediment removal capability is 450 m3/hr 

which result has passed in accordance with the 

standard stipulated 350 m3/hr. By the way, at the 

depth of 3.0 metres, the efficiency of sediment 

removal is 2.2 metres which less than the 

standard stipulated, due to the testing area has 

low water level and also has many hard clastic 

sedimentary rocks. The cost of fuel used for 

sediment removal is approximately 390 THB/hr. 

This type of ship is able to remove sediment at 

the Prem prachakorn Canal at the depth of 1.5 

metres appropriately and worthily. 

Keywords : build a prototype slime dreder, slime 

dreder 

1. บทนำ 

 ในปัจจุบันการเกิดอุทกภัยและภาวะนํ้าท่วมขังใน

หลายพื้นที่ของประเทศไทยทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นการกีด

ขวางทางระบายนํ้าในคูคลองต่างๆ ทําให้คลองมีลักษณะ

ตื้นเขินด้วยตะกอน  เนื่องจากตามธรรมชาติคลองระบาย

นํ้าเป็นคลองดินมักขาดการดูและและบํารุงรักษาให้คลอง

สามารถใช้ระบายนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาเหตุที่ทํา

ให้ระสิทธิภาพในการระบายนํ้าของคลองลดลดจา

การศึกษาพบว่าเกิดการตกตะกอนดินที่มีลักษณะเป็น

โคลน-ทราย สะสมในพื้นที่ก้นคลองเป็นระยะเวลานานทํา

ให้เป็นอุปสรรคสําคัญในการระบายนํ้าได้อย่างสะดวก จึง

จําเป็นต้องมีขุดลออกตะกอนเพื่อให้คลองสามารถรับการ

ระบายบายนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ 1 ]   

    สําหรับเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่ช่วยสนับสนุนการ

ระบายนํ้าทําความสะอาดลอกตะกอนในคลอง ยังต้อง

นําเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้นและมีราคาค่อนข้างสูงมาก

การลอกตะกอนโดยใช้เรือลอกตะกอนแบบไฮดรอลิคจึง

เป็นวิธีการที่มีความคุ้มค่า การทํางานของเรือชนิดนี้ต้องมี

นํ้าเป็นส่วนประกอบด้วยเสมอถ้าไม่มีนํ้าเรือลอกตะกอน

ทํางานไม่ได้เนื ่องจากเรือลอกตะกอนแบบนี ้ใช ้ป ั ๊มที่

เร ียกว่าปั ๊มหอยโข่ง )Centrifugal pump) [ 6 ] สูบนํ ้า

และดินที่ถูกทําให้ร่วนหรือ เป็นอนุภาคเล็ก ๆ โดยการตัด

ของชุดตีกวนตะกอนแบบสกรูติดใบมีดขับด้วยมอเตอร์

แล้วปั๊มลอกตะกอนจะสูบทั้งนํ้าและดินที่ผสมกันขึ้นมา

ส่งไปตามท่อ แล้วต่อท่อไปตามตําบลที ่ต ่าง ๆ ตามที่

ต้องการ เรือลอกตะกอนนอกจากจะมีประสิทธิภาพดีกว่า

แล้วยังคล่องตัวและในการทํางานยังเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่า

ด้วยวิธีการทํางานของ เรือลอกตะกอนประเภทนี้ดินแล้ว

ขึ้นมา [ 5 ] 

    ดังนั ้นผู ้ว ิจัยมีแนวคิดทดลองสร้างต้นแบบเรือลอก

ตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับ ในการฟื้นฟูสภาพคลองให้

มีความลึกที่เหมาะสมกับการระบายนํ้าในช่วงฤดูนํ้าหลาก

ช่วยแก้ไขปัญหานํ้าท่วมขัง [ 8 ] โดยผู้วิจัยเลือกใช้คลอง

เปรมประชากร วัดหลักสี่ เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานครฯ 

เป็นคลองตัวอย่างในการทดสอบหาประสิทธิภาพเรือลอก

ตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับที่สร้างขึ้น  

2. วัตถุประสงคAการวิจัย 

     2.1 เพื่อสรgางตgนแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและ

ดูดกลับ 

     2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพตgนแบบเรือลอกตะกอนแบบ

ตีกวนและดูดกลับ 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย (ถKามี) 

 3.1 เรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับที่สรgางขึ้น

มีความสามารถลอกตะกอนในคลองเปรมประชากรระดับ

ความลึกของหัวลอกตะกอน 3 เมตร  

 3.2 ตgนแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับมี

ประสิทธิภาพการลอกตะกอนคลองเปรมประชากรผ'าน

เกณฑlกำหนดที่ 350 ลูกบาศกlเมตรต'อชั่วโมง 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถKามี)  

 ด้วยสภาพคลองเปรมประชากรมีสภาพตื ่นเขินไม่

สามารถใช้ระบายนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแก้ไข

ปัญหาคลองตื่นเขินจากตะกอนก้อนคลองที่ส่งผลกระทบ

กับการระบายนํ้าคลองเปรมประชากรได้สร้างต้นแบบเรือ

ลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับโดยใช้เครื่องยนต์ดีเซล 

ข ับป ั ๊มหอยโข ่ง )Centrifugal pump) ให ้สามารถดูด

ตะกอนเลนแบบเข้มข้นที่ความลึก 1-3  เมตร โดยปั๊มดูด

ตะกอนจะขับด้วยมอเตอ์ไฮดรอลิคกําลังสูง[ 2 ] ประกอบ
เข ้าก ับช ุดต ีกวนตะกอนแบบสกร ูต ิดใบม ีดข ับด ้วย

มอเตอร์ไฮดรอลิค 1 ตัว ทําหน้าที่สับย่อย ดิน ตะกอน 

เลน พร้อมกับผลักดันเข้าปั๊มดูดตะกอนส่งผ่านท่อไปยัง

ขอบตลิ่งหรือพื้นที่พักตะกอน  

 
ภาพที่ 1 แผนภาพการดำเนินงาน 

 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย 

     การสรgางตgนแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูด

กลับผูgวิจัยไดgดำเนินการโดยเริ่มตgนจากการศึกษาหาขgอมูล

และรายละเอียดต'างๆ ที ่เก ี ่ยวขgองไม'ว 'าจะเปkน การ

ออกแบบเรือ การเลือกป��มน้ำ และการสรgางเรือ 

     5.1 สรgางตgนแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูด

กลับลักษณะทั่วไป 

               -  ความยาว 5.90 เมตร 

               -  ความกวgางสุดภายนอก 2.0 เมตร 

               -  เรือแบบ 2 ทgอง มีขนาด 0 . 60 X 1.0 X 4.5 เมตร 

               -  ชุดลอกตะกอน 2. 25 X 0.60 X 0.50 เมตร 

    -  น้ำหนักตัวเรือ 2,500 กิโลกรัม 

 5.2 ขั ้นตอนการทำงานของเรือลอกตะกอนแบบตี

กวนและดูดกลับเปิดวาล์วนํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันไฮดรอลิก 

และวาล์วนํ ้าระบาย เมื ่อได้ปฏิบัติตามขั ้นตอนต่าง ๆ 

ครบถ้วนแล้ว เครื่องยนต์ก็จะอยู่ในสภาพที่พร้อม เริ่มเดิน

เครื่องยนต์โดยใช้ความเร็วตํ่าก่อนตรวจดูว่าทุกอย่างปกติ 

ให้ปฏิบัติขั้นตอนต่อไปนี้ 

 5.2.1 เพิ่มความเร็วของเครื่องช่วยให้ถึงรอบใช้

งานปกต ิ(1,500-2,000 รอบ/นาที) 

 5.2.2 ตรวจหาจุดรั่วซึมในระบบไฮดรอลิก และ

ระบบนํ้าระบายความร้อนหย่อนปากท่อดูดของหัวลอก

ตะกอนลงใต้นํ้า 

 5.2.3 เพิ่มความเร็วของเครื่องยนต์หลัก (ขับปั๊ม

หัวลอกตะกอน) ถึงปริมาณครึ่งหนึ่งของความเร็ว 

 5.2.4 เปิดวาล์วควบคุมไฮดรอลิกอย่าง

ระมัดระวัง (ใช้คันมือโยกหรือไฮดรอลิกที่แผงบังคับ) 

 5.2.5 เดินเครื่องปล่อยให้ปั๊มลอกตะกอนสูบ
นํ้าเปล่าก่อนแล้วให้ตรวจลูกปืนเพลา และชิ้นส่วนกลไก

อื่น ๆ  

 5.2.6 ไม่ควรให้มีนํ้าซึมในเรือลอกตะกอนถ้าพบ

ให้ใช้ปั๊มดูดนํ้าทิ้ง 

 5.3 แผนการทดลอง 

  การวิจัยเรือการลอกตะกอนแบบตีกวนและดูด

กลับไดgดำเนินการทดลองโดยแบ'งการทดลองออกเปkน  2  

ส'วนหลักคือการหาประสิทธิภาพของเรือลอกตะกอนแบบ

ตีกวนและดูดกลับและความสามารถในการลอกตะกอนมี

รายละเอียดแผนการทดลองดังต'อไปนี้ 

  5.3.1 การศ ึกษาประส ิทธ ิภาพของเร ือลอก

ตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับผู gว ิจ ัยไดgออกแบบการ

ทดลองโดยนำเรือลอกตะกอนติดตั้งในคลองเปรม ณ วัด

หลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ โดยการประเมินของ
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ผู g เช ี ่ยวชาญที ่ม ีประสบการณl โดยใชgเกณฑlการแปร

ความหมายของค'าเฉลี่ย (Mean) ดังนี้ 

        คะแนน 4.50 – 5.00 อยู'ในเกณฑlระดับดีมาก 

        คะแนน 3.50 – 4.49 อยู'ในเกณฑlระดับดี 

        คะแนน 2.50 – 3.49 อยู'ในเกณฑlระดับปานกลาง 

          คะแนน 1.50 – 2.49 อยู'ในเกณฑlระดับพอใชg 

        คะแนน 1.00 – 1.49 อยู'ในเกณฑlระดับแกgไขปรับปรุง 

 5.3.2 การทดสอบความสามารถในการทำงาน

เต ็มประส ิทธ ิภาพของเร ือลอกตะกอนในระยะเวลา

ต'อเนื่องโดยเลือกใชgพื้นที่มีตะกอนหนาแน'นมากที่สุดไดgแก'

ค ล อ ง เ ป ร ม ป ร ะ ช า ช ก ร  ว ั ด ห ล ั ก สี่  เ ข ต ห ล ั ก สี่  

กรุงเทพมหานครฯ ในการทดลองแบบต'อเนื่องเพื่อศึกษา

ประสิทฺธิภาพในการใชgงานจริง 

 5.3.3 การศึกษาค'าใชgจ'ายในการลอกตะกอน

จากการคำนวณค'าน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนตlดีเซล [ 3 ] 

 

6. ผลการวิจัย 

 การสรgางตgนแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูด

กลับ รายละเอียดของเรือมีดังนี้ 

ตาราง  1  ค'าเฉลี่ย (    ) และค'าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ความเห็นของผูgประเมินในดgานประสิทธิภาพในการใชgงาน

เรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับ 

 6.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการลอกตะกอน  

โดยผูgเชี่ยวชาญที่มีประสบการณl 7 คน  ผลการประเมิน

พบว'าการประเมินประสิทธิภาพในการลอกตะกอนแบบตี

กวนและดูดกลับ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4 . 28 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยู่ที่ 0.398 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่มีระดับ

คะแนนสูงสุด  คือด้านการใช้งาน ผลโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4. 41 ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที ่  0 . 379 และด้านที่มี

คะแนนตํ่าสุดคือด้านการบํารุงรักษาโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4. 17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0 .391 ซึ่งทุกด้านอยู่ใน

เกณฑ์ระดับด ี

 
ภาพที่ 2  ผลของความเร็วรอบของเครื่องยนตlและ

ปริมาณตะกอนที่ไดg 

    6.2 ผลจาการทดสอบความสามารถในการทํางานเต็ม

ประสิทธิภาพของเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับ

ในระยะเวลาต่อเนื่องโดยผู้วิจัยได้เลือกระดับความลึก 3 

ระดับในการทดสอบ คือ 1.0, 1.5 และ2.0 เมตรและใช้

ระดับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่แตกต่างกัน 3  ระดับ 

คือ 1,500, 1,750 และ2,000 รอบต่อนาที โดยที่ระดับ

ความลึก 1.5 เมตร ใช้ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ 1,750 

รอบต่อนาที  เป็นสภาวะการทํางานของการลอกตะกอน

ได้ปริมาณตะกอนมากที่สุด  และการทดลองโดยการเริ่มที่

ระดับ 1.0, 1.5 และ 2.0 เมตร โดยเพิ่มระดับความลึกใน

การลอกตะกอนครั้งละ 0.5 เมตร จํานวน 3 ครั้งต่อการใช้

ความเร็วรอบเครื ่องยนต์ 1 ช่วงความเร็ว จากผลการ

ทดลองดังภาพที ่ 2  พบว่าได้ปร ิมาณตะกอนที่ 450 

ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นเรือลออกตะกอนแบบตีกวนและดูด

กลับสามารถใช้งานได้จริงที่ระดับความลึกที่ 1.5 เมตรซึ่ง

ได้ตะกอนปริมาณมาก 

ลำดับ การประเมิน )   (  S.D. 
ประสทิธิ

ภาพ 

1 ดgานการออกแบบ 4.30 0.377 ด ี

2 ดgานการใชgงาน 4.41 0.379 ด ี

3 ดgานความปลอดภัย 4.24 0.446 ด ี

4 ดgานการบำรุงรักษา 4.17 0.391 ด ี

ค'าเฉลี่ย 4.28 0.398 ด ี

X

X
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 6.3 ผลจากการศึกษาค'าใชgจ'ายในการลอกตะกอน

จากการคำนวณค'าน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนตlดีเซล

ขนาด    105 กิโลวัตตl 

 การหาอัตราการสิ ้นเปลืองเช ื ้อเพลิง (Fuel 

Consumption) [ 4 ] 

 

 

 

 

 

  

ตารางที่ 2 การคำนวณค'าเชื้อเพลิงที่ใชgในทดสอบรลอกตะกอน 

ส'วนที่ 1 เชื้อเพลิงที่ใชgในการทดสอบ 

ปริมาณน้ำมันที่ใชg 12.7 ลิตร/ชั่วโมง 

ระยะเวลาการทดสอบ 4 ชั่วโมง 

อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 50.8  ลิตร 

ส'วนที่ 2 ค'าเชื้อเพลิงในการทดสอบ 

ราคาน้ำมันดีเซล 30 บาท 

อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 50.8  ลิตร 

ค'าเชื้อเพลิงที่ใชgทดสอบ 1,524  บาท 

ส'วนที่ 3 ค'าเฉลี่ยเชื้อเพลิง 

ปริมาณน้ำมันที่ใชgทดสอบ 12.7 ลิตร/ชั่วโมง 

ราคาน้ำมันดีเซล 30 บาท 

ค'าเชื้อเพลิง 381 บาท/ชั่วโมง 

*คิดราคาน้ำมันดีเซลที่ 30 บาท/ลิตร 

    โดยใชgระยะเวลาใชgงานจริงที่  4  ชั่วโมง พบว'าการ

ลอกตะกอนปริมาณ  450 ลูกบาศกlเมตรต'อชั่วโมง มีการ

ใชgน้ำมันเชื้อเพลิง  12.7  ลิตรต'อชั่วโมง การคำนวณค'า

น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใชgในการลอกตะกอนอยู'ที่ประมาณ 390 

บาทต'อชั่วโมง 

 
ภาพที่ 3 ภาพเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับ 

 

7. สรุปผลการวิจัย  

 เรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับที่ผูgวิจัยไดgสรgาง

ขึ้นนำไปทดลองใชgลอกตะกอน ณ วัดหลักสี่ เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานครฯ  จากการทดลองพบว'าใชgลอกตะกอน

ไดgมากถึง 450 ลูกบาศกlเมตรต'อชั่วโมง  ใชgน้ำมันเชื้อเพลิง  

12.7  ลิตรต'อชั่วโมงที่ระดับความลึกที่ 1.5 เมตร ใชgรอบ

เครื่องยนตlที่ 1,750 รอบต'อนาที นอกจากนี้ยังใชgงานไดg

จริงเมื่อเพิ่มระดับความลึกจาก 1.0, 1.5 และ 2.0 เมตร 

ในการทำงานเต็มประสิทธิภาพ 

 นอกจากประสิทธิภาพของเรือลอกตะกอนแบบตีกวน

และดูดกลับแลgว ในดgานความสามารถการลอกตะกอนยัง

พบว'าในการใชgพลังงานเชื้อเพลิงในการลอกตะกอนโดยใชg

น้ำมันดีเซล 12.7 ลิตรต'อชั่วโมง หรือคิดเปkนเงิน  390 

บาทต'อชั่วโมงซึ่งถือว'าเปkนค'าใชgจ'ายที่มีความคุgมค'าต'อการ

ลอกตะกอน  

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยการสรgางตgนแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวน

และดูดกลับพบว'าสามารถใชgงานในการลอกตะกอน

ไดgผลดี ไดgปริมาณตะกอนที่ 450 ลูกบาศกlเมตรต'อชั่วโมง 

ผ'านเกณฑlที่กำหนด 350 ลูกบาศกlเมตรต'อชั่วโมง [ 6 ] 

ส'วนระดับความลึกที่กำหนด 3.0 เมตร เรือลอกตะกอน

สามารถทำไดgที่ 2.2 เมตร ซึ่งนgอยกว'าระดับที่กำหนดไวg

ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ทำการทดสอบมีระดับน้ำนgอยและชั้น

ดินดานที ่มีความแข็งที ่ความลึกแตกต่างกันไปจนเป็น

อุปสรรคต่อการลอกตะกอน 
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 การเพิ่มระดับความลึกของการลอกตะกอน ครั้งละ 

0.5  เมตร โดยใชgรอบเครื่องยนตlเพิ่มขึ้นครั้งละ 250 รอบ

ต'อนาที  ไม'ทำใหgไดgปริมาณตะกอนเพิ่ม ดgวยลักษณะของ

มอเตอรlไฮดรอลิกขับป��มสูบตะกอนมีความเร็วรอบคงที่

เมื่อเพิ่มรอบเครื่องยนตlเปkน 2,000 รอบต'อนาทีส'งผลทำ

ใหgสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นไดgปริมาณตะกอนในระดับ

ใกลgเคียงกับการใชgรอบเครื่องยนตlที่ 1,750 รอบต'อนาท ีมี

ผลทำใหgชิ้นส'วนกลไกของเครื่องยนตlและระบบไฮดรอลิก

มีความสึกหลอ [ 2, 3 ] เพิ่มมากขึ้นทำใหgอายุการใชgงาน

สั้นลง  ดังนั้นความเหมาะสมสำหรับการใชgงานเรือลอก

ตะกอนแบบตีกวนและด ูดกล ับค ือใช gความเร ็วรอบ

เครื่องยนตlที่ 1,750 รอบต'อนาที ระดับความลึก 1.5 เมตร

จะไดgปริมาณตะกอนที่ 470 ลูกบาศกlเมตรต'อชั่วโมงใชg

เชื ้อเพลิงน้ำมันดีเซล  12.7 ลิตรต'อชั ่วโมง ค'าน้ำมัน

เชื้อเพลิงที่ 390 บาทต'อชั่วโมง  

 

9. ขKอเสนอแนะ  

 9.1 ขgอเสนอแนะทั่วไป 

          1. การศึกษาการควบคุมเรือดgวยระบบอัตโนมัติ

โดยใชg Application ที่สามรถควบคุมผ'านโทรศัพทlมือถือ

ไดgโดยลดการใชgแรงงานคน 

          2. โครงสรgางเครื่องและส'วนประกอบทำจากเหล็ก

แผ'น ทำใหgบริเวณที่ตgองสัมผัสกับน้ำเกิดสนิม 

           3. ออกแบบใหgเรือสามารถติดตั้งอุปกรณlคัดขยะ

ที่มีขนาดใหญ' 

           4. เพิ่มระบบการมองภาพใตgน้ำเพื่อใหgสามารถ

เห็นวัตถุใตgนgาไดgอย'างชัดเจน 

 9.2 ขgอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต'อไป 

ผูgวิจัยควรทำการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงการสรgางเรือ

ลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับดังนี้ 

 1. ศึกษาคุณสมบัติและอายุการใชgงานของวัสดุ

ต'าง ๆ เช'น เหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียม เปkนตgน เพื่อ

นำมากำหนดอายุการใชgงานเรือลอกตะกอนแบบตีกวน

และดูดกลับการเลือกใชgวัสดุที ่มีความเหมาะสมต'อการ

จัดทำโครงสรgางมากยิ่งขึ้น [ 9 ] 

 2. ศึกษาการแยกตะกอนและน้ำออกจากกันโดย

การใชgแรงเหวี่ยงเพื่อทำใหgน้ำและตะกอนแยกตัวออกจาก

กัน 

 3. ศึกษาและวิเคราะหlจุดคุgมทุนเชิงเศรษฐศาสตรl

ต'อการใชgงานในสรgางเชิงพาณิชยl เช'น การใชgพลังงาน

ทางเลือกและระยะความคุgมค'าในการลงทุนของเรือลอก

ตะกอนแบบใชgเครื่องยนตl เปkนตgน 

 4. ศึกษาการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณlในการ

ตัดขยะที่อยู'ใตgน้ำทั้งขยะพลาสติก โลหะ ไมg และอื่น ๆ ซึ่ง

สามารถขนยgายขึ ้นจากใตgนgาและนำไปทิ ้งโดยไม'เกิด

อันตราย 
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การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel 
กรณีศึกษาเขตพื้นที่จังหวดั เชียงใหม ่

Study of an Operational Model of the Poshtel Hotel Business: A Case Study 
of Chiang Mai Area  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel กรณีศึกษาเขตพื ้นที่
จ ังหว ัดเชียงใหม่ ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อศ ึกษาลักษณะ 
การดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel ในเขต
พื้นที ่จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนิน
ธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel ของจังหวัดเพชรบุรี ในอนาคต 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมประเภท Poshtel จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงแรม 
(The Entaneer Poshtel,  Baan Lung Poshtel,  Fashèn 
Poshtel) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
เชิงลึกเพื่อสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมประเภท 
Poshtel มีวิธีดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลโดย
การจดบันทึกการสัมภาษณ์ และการบันทึกเสียง แล้วจึง
นำบันทึกเสียงมาถอดความให้ได้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และเอกสาร
งานวิจ ัยที ่เก ี ่ยวข้อง ผลการวิจัย พบว่า ร ูปแบบการ
ดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel กรณีศึกษา
เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นั้นมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
โดยเจ้าของโรงแรมเป็นผู้บริหารจัดการเอง ใช้จำนวน
พนักงานน้อย มีต้นทุนต่ำสอดคล้องกับราคาห้องพักที่ถูก 
และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าประเภทแบ็คแพ็คเกอร์ทั้งชาว
ไทยและต่างชาติ ให้ความเป็นส่วนตัวในด้านห้องพัก 

แต่ยังคงมีเอกลักษณ์ในการให้บริการพื ้นที ่ส ่วนกลาง 
เพื่อให้ลูกค้าได้พบปะสังสรรค์กัน และมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกเท่าที ่จำเป ็นและเพียงพอสำหรับการเข้าพัก
ช่ัวคราว มักมีการออกแบบและตกแต่งในรูปแบบที่ต่างกัน
ไปตามความต้องการของผู้ประกอบการทั้งด้านแรงบัลดาลใจ 
ความชอบส่วนตัว หรือข้อกำหนดทางด้านกฎหมายในเขต
พื ้นที ่นั ้นๆ และระเบียบข้อบังคับของสถานที ่ต ั ้งของ
โรงแรม ซึ่งโรงแรมประเภท Poshtel นั้นมักอยู่ในจุดที่มี
การคมนาคมขนส่งสะดวก ใกล้แหล่งท่องเที่ยว อาหาร 
ชุมชนและวัฒนธรรม เหมาะสำหรับการเร ียนรู ้และ
แลกเปลี ่ยนประสบการณ์ ที ่เป็นหัวใจหลักของธุรกิจ
โรงแรมประเภท Poshtel เพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้า
แบ็คแพ็คเกอร์หรือกลุ่มอื ่น ๆ ที่ต้องการประสบการณ์
ทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและ
มาเข้าพักช่ัวคราว เพื่อไปยังสถานีปลายทางหรือแหล่งเที่ยว
อื่นต่อไป โดยในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel 
นั ้นถือว่าเป็นธุรกิจโรงแรมประเภทใหม่ ที ่ยังสามารถ
เติบโตได้ในอนาคต หากได้รับความสนใจทางการลงทุนใน
ด้านการประกอบธุรก ิจก ับการผสมผสานเข้าก ันกับ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีนั้น ๆ มากขึ้น 

คำสำคัญ : Poshtel, ประเภทของโรงแรม, รูปแบบการ
ดำเนินงานของโรงแรม  
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Abstract 
 The study of the operating model of the 
Poshtel hotel business, a case study in Chiang Mai 
Province, has the objectives To study the 
operating characteristics of the Poshtel hotel 
business in the area of Chiang Mai Province And 
as a guideline for Poshtel hotel business in 
Phetchaburi province in the future, the samples 
used in the research were 3 Poshtel hotel 
operators in Chiang Mai Province: 1.The Entaneer 
Poshtel 2.Baan Lung Poshtel 3.Fashèn Poshtel 
The research instruments in the study were an in-
depth questionnaire for interviewing Poshtel 
hoteliers provides a method for conducting in-
depth interviews with informants by taking the 
interview notes and audio recording and then 
take the audio recording to transcribe the 
information in writing as well as collecting data 
from interview  and related research.  
From the above study results, it can be 
concluded that the operating model of the 
Poshtel hotel business: a case study in Chiang Mai 
Province. There is a business model which is 
managed by the hotel owner himself. A few 
employees. There is a low cost corresponds 
cheap room and meet the needs a consumer, 
The backpack both Thais and foreigners provide 
privacy in the room but still have a unique service 
in common areas for customers to meet and have 
the necessary and adequate facilities for a 
temporary stay. Often designed and decorated in 
different styles of entrepreneurs in terms of 
inspiration, personal preference or legal 
requirements in that area and the regulations of 
the hotel's location. Poshtel hotels are often 
located in convenient transportation areas. Close 

to tourist attractions, food, community and 
culture suitable for learning and exchanging 
experiences which is the heart of the Poshtel 
hotel business to meet the needs of backpack or 
other groups who want a new travel experience, 
both Thais and foreigners. and come to stay 
temporarily to continue to the destination station 
or other attractions. At present, the Poshtel hotel 
business is considered a new type of hotel 
business that can still grow in the future If there 
is more interest in investment in doing business 
with integration with the environment in that 
area. 

Keywords: Poshtel, Hotel Type, Operation Style. 

1. บทนำ
การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตมา

อย่างต่อเนื ่องในเกือบทุกพื ้นที่ทั ่วโลก และเป็นปัจจัย
เศรษฐกิจที่สำคัญของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย 
ซึ ่งธุรกิจโรงแรมถือเป็นส่วนสำคัญของการท่องเที ่ยว 
ประสบการณ์ที ่พักอาศัยในโรงแรมเป็นประสบการณ์
สำค ัญท ี ่ จะสามารถสร้ า งความประท ับ ใจ ให ้ กั บ
นักท่องเที่ยวได้ ดังนั้นโรงแรมจึงไม่ใช่เพียงที่นอนพักแต่
ต ้องสร ้างประสบการณ์พ ิ เศษ และเป ็นเอกล ักษณ์ 
กลายเป็นเรื ่องที่ทุกวันนี้โรงแรมบางแห่งจึงไม่ใช่เพียง 
ที่พักแรม ที่นักท่องเที่ยวมาค้างคืนเพื่อเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที ่ยวอื ่น แต่โรงแรมเองได ้กลายเป็นจ ุดหมาย
ปลายทาง (Destination) ท ี ่น ักท ่องเท ี ่ ยวต ั ้ ง ใจไป
โดยเฉพาะ (ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคต
2563) ธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เม็ดเงินลงทุน
อย่างมากเพื ่อประกอบธุรกิจ ด้วยสถานที ่ บุคลากร 
สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า หากธุรกิจโรงแรมต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรค 
หรือภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่ส่งผลในการดำเนินธุรกิจอาจ
ทำให้ธุรกิจชะลอหรือยุติลงได้โดยเทรนด์การท่องเที่ยว 
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ยุคใหม่ในปี 2020 เป็นการท่องเที่ยวด้วยตัวเองเป็นไลฟ์
สไตล์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในคน 
รุ่นใหม่ ที่มักจะวางแผนการเดินทางด้วยตัวเอง ไม่ยึดติด
กับรูปแบบการท่องเที่ยวเดิม ๆ  เน้นการแสวงหาประสบการณ์
และพบปะเพื่อนใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครือ่งมือสำคญั 
ทำให้การท่องเที่ยวสะดวกและมีอิสระมากขึ้น ซึ่งธุรกิจ
โรงแรมที่เน้นตอบโจทย์นักท่องเที่ยวประเภทนี้เป็นหลักก็
คือ Hostel โรงแรมขนาดเล็กราคาสบายกระเป๋า และที่
พักแนวใหม่ที่เรียกว่า Poshtel โดยให้ความหมายได้ว่า 
ที่พักที่หรูหรา มีระดับ แต่ราคาถูก และมีสไตล์เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตัว (Poshtel ที ่พักแนวใหม่ , 2563) ซึ ่ง Poshtel 
มักได้รับการถูกเลือกมากกว่าที่พักประเภทอื่น เพราะให้
ความเป็นส่วนตัวมากกว่า รวมถึงความปลอดภัยที่ตามมา
กับราคาที่ย่อมเยา และต้นทุนในการก่อสร้าง Poshtel 
ก็ไม่สูงมากเหมือนโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงในการ
ดำเนินธุรกิจในช่วงสถานการณ์ความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจ 
  ในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel ได้เกิดขึ้น
ในประเทศไทยมาประมาณ 3-4 ปี และกำลังได้รับความนยิม 
มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น แต่ในจังหวัดเพชรบุรี ยังไม่มี
การดำเนินธุรกิจโรงแรมประเภทนี ้ ทั ้งที ่มีทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวอยู่มากมาย ทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรม ท่ีมี
ทั ้งว ัดและศิลปะหลากหลายแขนง ด้านสิ ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ ที ่มีทั ้งภูเขา ทะเล น้ำตก ที่เป็นจุดดึงดูดนัก
เที่ยวได้ไม่น้อย หรือด้านวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์
ของคนเมืองเพชรและยังมีมีธุรกิจโรงแรมที่พักอยู่หลาย
ประเภทในจังหวัดเพชรบุรี ทั้งโรงแรม รีสอร์ท คอนโดมิเนียม 
รวมถึงโฮสเทลด้วย จากความเป็นมาข้างต้น จะเห็นได้ถึง
ความสำคัญของธุรกิจที ่พักแนวใหม่ประเภท Poshtel 
ที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้ แม้สถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจหรือสถานการณ์อื่นๆ จะส่งผลต่อการดำเนิน
ธุรกิจ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการดำเนินธุรกิจโรงแรม
ประเภท Poshtel ในจังหวัด เชียงใหม่ ที่ถือว่าเป็นจังหวัด
ท่องเที่ยวเมืองหลักของประเทศไทย และมีการดำเนิน
ธ ุรก ิจโรงแรมประเภท Poshtel อยู ่ เป ็นจำนวนมาก 

เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจโรงแรมประเภท 
Poshtel ในจังหวัดเพชรบุรี ในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื ่อศ ึกษาร ูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจ

โรงแรมประเภท Poshtel ในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
 2.2 เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจโรงแรมประเภท 
Poshtel ของจังหวัดเพชรบุรีในอนาคต 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม

ประเภท Poshtel กรณีศึกษาเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินงานของ
ธุรก ิจโรงแรมประเภท Poshtel ในเขตพื ้นที ่จ ังหวัด
เชียงใหม่ และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจโรงแรม
ประเภท Poshtel ของจังหวัดเพชรบุรี ในอนาคต ผู้วิจัย
ได้กำหนดวิธีการดำเนินวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร 

3.1.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ 
ได ้แก่ ผ ู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ประเภท Poshtel ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แห่ง 
ประกอบด้วย 

3.1.2.1 The Entaneer Poshtel 
3.1.2.2 Baan Lung Poshtel 
3.1.2.3  Fashèn Poshtel 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

3.3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีจาก

เอกสาร ตำรา และงานวิจ ัยที ่เก ี ่ยวข้อง เพื ่อกำหนด 
ขอบเขตการศึกษา และสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาให้
ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการศึกษา 
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 3.3.2 นำข ้อม ูลท ี ่ ได ้จากการศ ึกษาค ้นคว้า 
ภาคเอกสารมาประมวลและกำหนดเป็นข้อคำถาม เพื่อให้
ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดและขอบเขตในการวิจัย 

 3.3.3 ผ ู ้ว ิจ ัยนำแบบสอบถามที ่สร ้างข ึ ้นไป
นำเสนอที ่ปร ึกษาและผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบโครงสร้าง ความถูกต้องและความ
เหมาะสมเชิงเนื ้อหา (Content validity) รูปแบบและ
ภาษาที่ใช้ 

 3.3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเคร ื ่องมือ 
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้เพื่อการหา
คุณภาพของแบบสอบถาม   

3.4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จะสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูล 
 3.4.2 ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลโดย

ใช้วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ์ และการบันทึกเสียง 
 3.4.3 ถอดความบทสัมภาษณ์เชิงลึกจากการ

บันทึกเสียง เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร 
3.4.4 รวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และ

เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.4.5 บันทึกข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป 

4. ผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
 4.1.1 ผู้ประกอบการรายที่ 1 โรงแรม The 

Entaneer Poshtel 
นายนิกร วีระนติิกุล และ นางพิงค์เดือน วีระนิติกลุ 
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าของโรงแรม The Entaneer 
Poshtel  (Owner) 
ประสบการณ์การทำงาน : 3  ปี 

 4.1.2 ผู้ประกอบการรายที่ 2 โรงแรม Baan 
Lung Poshtel 
นางสาวรัชนี สันธนะบรูณ์ และ นายสราวุธ กิจทวี 
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าของโรงแรม Baan Lung Poshtel 
(Owner) 
ประสบการณ์การทำงาน : 3  ปี 

 4.1.3 ผู้ประกอบการรายที่ 3 โรงแรม Fashèn 
Poshtel 
นางนัทมน ศรีมาวุธ และ นางสาวณัฎฐนันท์ รัตนอุบล 
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าของและผู้จดัการโรงแรม Fashèn 
Poshtel 
ประสบการณ์การทำงาน : 3  ปี 

4.2 คำถามปลายเปดิในด้านลักษณะการดำเนินงาน 
 4.2.1 แนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการเลือกทำ

ธุรกิจ Poshtel 
 ผู้ประกอบการรายที่ 1 ได้ให้คำตอบว่า แรงบันดาลใจ
เริ่มจากการอยากออกจากงานประจำเพราะต้องการเวลา
ในการวางแผนสร้างครอบครัวและอยากเป็นเจ้าของ
กิจการ เดิมประกอบอาชีพนำเข้าสินค้าจากจีนและขาย
วัสดุก่อสร้าง ประกอบกับมีความรู ้และจบการศึกษา
ทางด้านสถาปนิกและได้มีโกดังเก่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
จึงเลือกนำมาต่อยอดทำธุรกิจที ่พัก หลังจากนั ้นจึงได้
ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก และประเภทของโรงแรม
จนมาเป็นธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel ในปัจจุบัน 
 ผู้ประกอบการรายที่ 2 ได้ให้คำตอบว่า แรงบันดาลใจ
เกิดจากการมีปัญหาทางด้านสุขภาพ โรคประจำตัวเป็น
โรคไมเกรน จ ึงอยากกลับมารักษาตัวอยู ่ท ี ่บ ้านเดิม
ประกอบอาชีพเป็นคร ูประจำสถาบันกวดวิชาอย ู ่ที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งภูมิลำเนาเป็นคนเชียงใหม่ ประกอบ
กับสามีทำอาชีพรับเหมาก่อสร้าง จึงตัดสินใจกลับมารักษา
ตัวอยู่ท่ีบ้านและต่อเติมบ้านให้กลายเป็นโรงแรม  

ผู้ประกอบการคนที่ 3 ได้ให้คำตอบว่า แรงบันดาลใจ
เกิดจากการชื่นชอบการท่องเที่ยวต่างประเทศ และชอบ
เสน่ห์ของธุรกิจที่พักประเภท Poshtel ที่ได้พบเห็นจาก
ต่างประเทศ จึงได้มาซื ้อตึกในจังหวัดเชียงใหม ่เพื่อ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งออกแบบโดยน้องชายที่เป็นสถาปนิก
แ ล ะ ช ่ า ง ภ าพ  ส ่ ว น ต ั ว ย ั ง ค งท ำ ง าน ประจ ำอยู่
กรุงเทพมหานคร และได้ให้ลูกสาวที่เรียนจบทางด้านการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นผู้อยู่ดูแลแทน 

 4.2.2 จุดเด่นที่แสดงออกถึงความเป็น Poshtel 
ของโรงแรมของท่านคืออะไร 
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 ผู้ประกอบการรายที่ 1 ได้ให้คำตอบว่า มีห้องพักแบบ
ส่วนตัวและมีพื้นที่ส่วนกลาง มีกิจกรรมร่วมกันในทุก ๆ 
เทศกาล เช่น คริสต์มาส ปีใหม่ ลอยกระทง ฯลฯ 
 ผู ้ประกอบการรายที ่  2 ได ้ให ้คำตอบว่า ม ีพ ื ้นที่
ส ่วนกลางและสิ ่งอำนวยความสะดวกให้ใช้ร ่วมกันได้ 
เจ้าของกิจการดูแลอย่างใกล้ชิด 
 ผู้ประกอบการคนที่ 3 ได้ให้คำตอบว่า มีความเป็น
ส่วนตัวในห้องพักแต่ก็ยังมีพื ้นที่ส่วนกลางในการมาทำ
กิจกรรมร่วมกัน สามารถซื้ออาหารเข้ามาทานในที่พักได้ 
ตอบโจทย์วัยรุ่นในราคาย่อมเยา 

 4.2.3 รูปแบบการดำเนินธุรกิจของท่านแตกต่าง
จาก poshtel อื่นอย่างไร 
 ผู้ประกอบการรายที่ 1 ได้ให้คำตอบว่า การบริการ
ของพนักงานท่ีสามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 
อังกฤษ จีน มีประเภทห้องพักทั้งแบบรวมและแบบส่วนตัว
ให้เลือกตามความต้องการ 
 ผู้ประกอบการรายที่ 2 ได้ให้คำตอบว่า มีเตียงนอน 
ที่สั่งตัดขนาดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม และมีน้ำเปล่าให้บริการ
ฟรีตลอดวัน 
 ผู้ประกอบการคนที่ 3 ได้ให้คำตอบว่า มีที่จอดรถและ
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก เช่น โทรทัศน์ ตู ้เย็น 
เครื่องทำน้ำอุ่น โต๊ะทำงานและมีห้องพักพิเศษที่สามารถ
สูบบุหรี่ในห้องพักได้ 

 4.2.4 ปัจจัยใดส่งผลให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ
โรงแรมของท่าน 
 ผู้ประกอบการรายที่ 1 ได้ให้คำตอบว่า พนักงานมี
ทักษะในการสื่อสารที่ดี ผู้เข้าพักต่างชาติส่วนใหญ่ชอบการ
ดูแลเหมือนครอบครัว เช่น การพาไปร่วมทริปกับผู้เขา้พัก
อื่น มีการสอนแกะสลักผลไม้ ทำอาหารพื้นเมืองและทาน
อาหารเย็นร่วมกัน  
 ผู้ประกอบการรายที่ 2 ได้ให้คำตอบว่า การนำเสนอ
วัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น การทำกระทง โดยมีการ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์และการสอนทำแบบไม่มคี่าใช้จ่าย การ
นำเสนอทางเลือกที ่ด ีในการไปทำกิจกรรมภายนอก
โรงแรมโดยไม่ผ่านนายหน้า การรับส่งสนามบินโดยไม่คิด

ค่าบริการ และมีของขวัญให้ในโอกาสสำคัญ เช่น วันเกิด 
วันวาเลนไทน์ ฯ 
 ผู้ประกอบการคนที่ 3 ได้ให้คำตอบว่า ห้องพักมีความ
เป็นส่วนตัว แต่ละห้องมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน อยู่ใจ
กลางเมือง ไม่ใช่ย่านท่องเที่ยวแต่เป็นย่านวิถีชุมชนท้องถิ่น 
มีของกินท่ีเป็นอาหารท้องถิ่น ราคาถูก 

 4.2.5 โรงแรมของท่านมีรูปแบบการตกแต่งอย่างไร 
ผู้ประกอบการรายที่ 1 ได้ให้คำตอบว่า Industrial Loft 
การตกแต่งแบบ “Industrial Loft Style” เกิดในยุคหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นสไตล์ที่มีความสวยโดยแสดงเนื้อ
แท้ของวัสดุ หรือเนื้อแท้ของวัสดุที่ปราศจากการตกแต่ง 
ด้วยการโชว์ผิวของวัสดุก่อสร้างมาจากการเปลี่ยนแปลง
โกดังใหเ้ป็นที่อยู่อาศัย และมีคำเรยีกสั้น ๆ ติดปากว่า “Loft” 
 ผู้ประกอบการรายที่ 2 ได้ให้คำตอบว่า ตกแต่งแบบ
เรียบ ๆ เน้นความสะอาดเป็นหลัก  
ใช้โทนสีอ่อนตามเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 ผู้ประกอบการคนที่ 3 ได้ให้คำตอบว่า scandinavian 
Industry & Gallery Houseสแกนดิเนเวียน (Scandinavian 
Style)  หรือบางครั ้งเร ียกว่า สไตล์ นอร ์ด ิก (Nordic 
Style) เป็นคำที่ใช้เรียกการแต่งบ้านของคนในแถบยุโรป
เหนือ เป็นสไตล์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือการ
ตกแต่งของทุกห้องจะไม่ซ้ำกัน เน้นโทนสีที่มีความสว่าง
อบอุ่นอย่างสีขาวเป็นหลัก 

4.3 คำถามปลายเปิดในด้านห้องพัก 
 4.3.1โรงแรมของท่านมีห้องพักกี่ประเภท แต่ละ

ประเภทมีกี่ห้อง 
 ผู้ประกอบการรายที่ 1 ได้ให้คำตอบว่า มีห้องพัก 3 
ประเภท ค ือ 1. Private room ม ี 10 ห ้อง เป ็นห ้อง
สำหร ับ 1-2 ท่าน ม ีห ้องน้ำในตัว 2. Dorm room มี 
3 ห้อง เป็นห้องใหญ่ สำหรับพักรวม 3-6 ท่าน ใช้ห้องน้ำ
รวม และ 3. Twin room มี 2 ห ้อง เป ็นห้องเต ียงคู่  
สำหรับ 2 ท่าน ใช้ห้องน้ำรวม 
 ผู ้ประกอบการรายที ่ 2 ได้ให้คำตอบว่า มีห้องพัก 
2 ประเภท คือ 1. Private room มี 1 ห้อง สำหรับ 2 ท่าน 
มีห้องน้ำในตัว และ 2. Dorm room มี 4 ห้อง แบ่งเป็น
ห้อง 4 เตียง 2 ห้อง และ ห้อง 6 เตียง 2 ห้อง ใช้ห้องน้ำรวม 
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 ผู ้ประกอบการคนที ่ 3 ได้ให้คำตอบว่า มีห้องพัก 
4 ประเภท คือ 1. Deluxe garden room มี 1 ห้อง เป็น
ห้องเตียงใหญ่สำหรับ 2 ท่าน มีพื ้นที ่สวนภายในห้อง 
สามารถส ูบบ ุหร ี ่ ได ้  ห ้องน ้ำในต ัว 2. White room 
มี 2 ห้อง สำหรับ 2 ท่าน และสามารถเพิ่มเตียงเสรมิไดอ้กี 
1 ท่าน มีห้องน้ำในตัว TV ตู้เย็น และโซฟา การตกแต่ง
เน้นโทนสีขาว 3. Dark room มี 2 ห้อง สำหรับ 2 ท่าน 
สามารถเพิ่มเตียงเสริมได้อีก 1 ท่าน มีห้องน้ำในตัว TV 
ตู้เย็น และโซฟา การตกแต่งเน้นโทนสีดำ 

4.3.2 โรงแรมของท่านจำกัดอายุผู้เข้าใช้บริการหรือไม่ 
 ผู้ประกอบการรายที่ 1 ได้ให้คำตอบว่า จำกัดอายุผู้เขา้
พักต้องไม่ต่ำกว่า 19 ปี 

ผู้ประกอบการรายที่ 2 ได้ให้คำตอบว่า ไม่จำกัด 
 ผู้ประกอบการคนที่ 3 ได้ให้คำตอบว่า จำกัดอายุผู้เข้า
พักที่ไม่ต่ำกว่า 18 ปี หากต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีการติดต่อ
ผู้ปกครองก่อนการเข้าพัก 

 4.3.3 โรงแรมของท่านอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้า
พักด้วยหรือไม่ 
 จากการสัมภาษณ์ทั้ง 3 สถานประกอบการมีนโยบาย
ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี ้ยงเข้าที ่พักเนื ่องจาก โรงแรม
ประเภท poshtel เป็นโรงแรมที ่พักขนาดเล็ก มีลูกค้า
หลากหลายซึ่งต้องการให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกค้าท่าน
อื ่น ๆ เพราะมีการใช้พ ื ้นที่ สาธารณะร่วมกัน จ ึงไม่
เหมาะสมในการรองรับสัตว์เลี้ยง 

 4.3.4 โรงแรมของท่านมีอุปกรณ์ในห้องพักที่เป็น
จุดดึงดูดความสนใจหรือมีความแตกต่างจากโรงแรมทั่วไป
อย่างไร 
 ผู้ประกอบการรายที่ 1 ได้ให้คำตอบว่า ภายในห้องพัก
แบ่งล็อกเตียงนอนอย่างชัดเจน และมีผ้าม่านกั้นระหว่าง
เตียง เพื่อความเป็นส่วนตัวในห้องพักรวม มีตู ้เก็บของ
พร้อมกุญแจส่วนตัวแยกให้  
 ผู้ประกอบการรายที่ 2 ได้ให้คำตอบว่า มีความพิเศษ
ของเตียงท่ีสั่งทำมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับขนาดตัวลูกค้าฝั่ง
ยุโรป มีผ้านวมกันไรฝุ่น และได้เพิ่มไฟสำหรับอ่านและ
เขียนหนังสือท่ีข้างเตียง 

 ผู้ประกอบการคนที่ 3 ได้ให้คำตอบว่า มีสิ ่งอำนวย
ความสะดวกภายในห้องพักให้ คือ โทรทัศน์ ตู้เย็น และ
โต ๊ะทำงาน ท ี ่  Poshtel ส ่วนใหญ่จะม ี เฉพาะพ ื ้นที่
ส่วนกลางเท่านั้น 

4.4 คำถามปลายเปิดในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 4.4.1 โรงแรมของท่านมีการให้บริการห้องน้ำแบบใด  
ผู ้ประกอบการรายที ่ 1 ได้ให้คำตอบว่า มี 2 แบบ  

1. ห้องน้ำแบบรวม 2. แบบส่วนตัวในห้องพัก
 ผู้ประกอบการรายที่ 2 ได้ให้คำตอบว่า เป็นแบบรวม
เท่านั้น 
 ผู ้ประกอบการคนที ่ 3 ได้ให้คำตอบว่า เป็นแบบ
ส่วนตัวเท่าน้ัน 

4.4.2 โรงแรมของท่านมีสถานที่จอดรถให้บริการ
หรือไม่ 
 ผู้ประกอบการรายที่ 1 ได้ให้คำตอบว่า มี อยู่ภายใน
บริเวณโรงแรม 

ผู้ประกอบการรายที่ 2 ได้ให้คำตอบว่า ไม่มี 
 ผู้ประกอบการคนที่ 3 ได้ให้คำตอบว่า มี อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกับโรงแรม เป็นพ้ืนท่ีที่เช่าไว้ให้กับลูกค้า 

4.4.3 โรงแรมของท่านมีอาหารเช้าหรือไม่ 
 ผู้ประกอบการรายที่ 1 ได้ให้คำตอบว่า มี เป็นแบบ 
American Breakfast และผลไม้ตามฤดูกาล ราคารวมกับ
ห้องพัก 
 ผู้ประกอบการรายที่ 2 ได้ให้คำตอบว่า มี เป็นแบบ 
A la cate ราคาไม่รวมกับห้องพัก 

ผู้ประกอบการคนที่ 3 ได้ให้คำตอบว่า มี เป็นแบบเซ็ท 
ราคาไม่รวมกับห้องพัก 
4.4.4 โรงแรมของท่านมีสระว่ายน้ำหรือไม่ 
 จากการสัมภาษณ์ทั้ง 3 สถานประกอบการ พบว่าไม่มี
การให้บร ิการสระว่ายน้ำเน ื ่องจากโรงแรมประเภท 
Poshtel จะเน้นการเข้าพักในระยะสั ้นหรือเป็นจุดพัก
ทางผ่านของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าที่เข้าพัก
จะใช้เวลาในการท่องเที ่ยวหรือทำกิจกรรมภายนอก
มากกว่าเลือกโรงแรมเป็นจุดหมายปลายทาง และเป็นการ
ต้นทุนของผู้ประกอบการในการมาคำนวณเป็นค่าห้อง 
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4.4.5 โรงแรมของท่านมีพื้นท่ีส่วนกลางหรือไม่ 
 ผู ้ประกอบการรายที ่ 1 ได้ให้คำตอบว่า มี ได้แก่ 
เคาน์เตอร์บาร์ โต๊ะทานอาหาร ห้องนั่งเล่น มีโทรทัศน์ 
พื้นที่สูบบุหรี่ สนามเด็กเล่น  
 ผู ้ประกอบการรายที ่ 2 ได้ให้คำตอบว่า มี ได้แก่ 
ห้องครัว ห้องโถงที่มีโทรทัศน์  
 ผู ้ประกอบการคนที ่  3 ได ้ให้คำตอบว่า ม ี ได้แก่     
โต๊ะทานอาหาร ห้องนั่งเล่น พื้นที่สูบบุหรี่ 

4.5 คำถามปลายเปิดในด้านสภาพแวดล้อม 
 4.5.1 ท่านคิดว่าโรงแรมของท่านตั้งอยู่ในบริเวณ

ที่มีการคมนาคมสะดวกหรือไม่ 
 ผู้ประกอบการรายที่ 1 ได้ให้คำตอบว่า สะดวก เพราะ 
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวของตัวเมืองเชียงใหม่ 
เช่น สามารถเดินไปถนนคนเดินวัวลายได้ ใกล้สนามบิน 
และขนส่งสาธารณะ 
 ผู้ประกอบการรายที่ 2 ได้ให้คำตอบว่า สะดวก เพราะ 
อยู่ในบริเวณคูเมือง ใกล้กับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 
เช่น วัดโลกโมฬี วัดราชมณเฑียร 
 ผู้ประกอบการคนที่ 3 ได้ให้คำตอบว่า สะดวก เพราะ 
อย ู ่ ในแหล ่งช ุมชนสันติธรรม สามารถเข ้าถ ึงขนส่ง
สาธารณะได้ทุกประเภท 

 4.5.2 ท่านคิดว่าสถานที่ตั ้งของโรงแรมมีผลใน
การเข้าพักของลูกค้าอย่างไร 
 ผู้ประกอบการรายที่ 1 ได้ให้คำตอบว่า มีผล เพราะ 
สามารถเดินทางมาได้สะดวก อยู ่ในย่านวัวลาย และ
สามารถเดินไปถนนคนเดินวัวลายได้ 
 ผู้ประกอบการรายที่ 2 ได้ให้คำตอบว่า มีผล เพราะ 
อยู่กลางเมือง ตรงข้ามกับกาดช้างเผือก และมีบริการ
รับส่งฟรี ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัวมา  
 ผู้ประกอบการคนที่ 3 ได้ให้คำตอบว่า มีผล เพราะ อยู่
ย่านชุมชนสันติธรรม เป็นแหล่งอาหารสตีทฟู๊ด อาหาร
พื้นเมือง ราคาย่อมเยา 

 4.5.3 ท่านคิดว ่าบริเวณรอบโรงแรมสถานที่
ท่องเที่ยวใดที่เป็นจุดดึงดูดความสนใจ 

ผู้ประกอบการรายที่ 1 ได้ให้คำตอบว่า ถนนคนเดิน  วัวลาย  
ผู้ประกอบการรายที่ 2 ได้ให้คำตอบว่า วัดโลกโมฬี  

 ผู้ประกอบการคนที่ 3 ได้ให้คำตอบว่า ร้านอาหาร 
ช่ือดังต่าง ๆ ในย่านสันติธรรม 

 4.5.4 ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นจุดเด่นของโรงแรมของ
ท่านในด้านสภาพแวดล้อม 
 ผู ้ประกอบการรายที ่ 1 ได้ให้คำตอบว่า เดินทาง
สะดวก เป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางไปยังที่ท่องเที่ยว 
ต่าง ๆ ได้ง่าย 
 ผู้ประกอบการรายที่ 2 ได้ให้คำตอบว่า มีความเงียบ สงบ 
คนไม่พลุกพล่าน  
 ผู้ประกอบการคนที่ 3 ได้ให้คำตอบว่า อยู่กลางชุมชน
พื้นเมือง อาหารราคาไม่สูง 
 4.6 คำถามปลายเปิดเกี ่ยวกับข้อคิดเห็น และการ
พัฒนาต่อไปในอนาคต 

 4 .6.1 ท ่านค ิดว ่ า โรงแรมประเภท Poshtel 
ต่างจากโรงแรมประเภทอ่ืนอย่างไร 
 ผ ู ้ประกอบการรายที ่  1 ได ้ให ้คำตอบว ่า ม ีการ
บริหารงานโดยเจ้าของธุรกิจเอง ทำให้เกิดความใกล้ชิด 
กับลูกค้า จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างตรงจุดทันที มีพื ้นที่ส่วนกลางในการทำกิจกรรม
ร่วมกัน มีห้องน้ำทั้งแบบส่วนตัวและส่วนรวมให้บริการ
ตามความต้องการ 
 ผู ้ประกอบการรายที ่ 2 ได้ให้คำตอบว่า Poshtel 
ถือว่าเป็นธุรกิจโรงแรมประเภทใหม่ ที่ยังมีโอกาสในการ
เติบโตทางด้านธุรกิจมากกว่า Hostel มีความเป็นส่วนตัว
แต่ย ังคงมีพ ื ้นที ่ส ่วนกลางเพ ื ่อให ้ร ่วมกิจกรรมและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 
 ผู ้ประกอบการคนที ่ 3 ได้ให้คำตอบว่า  Poshtel 
มีความ luxury มากกว่า Hostel ตอบโจทย์ลูกค้าคนไทย
ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว แต่ยังได้คุณภาพที่ดีและราคา
ที่ย่อมเยา เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้จำนวนพนักงานน้อย 
ค่าใช้จ่ายไม่สูง ทำให้ดูแลง่ายและผู้ประกอบการสามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง 

 4 .6.2 หล ั งจากท ี ่ ดำ เน ินธ ุ รก ิจมาแล ้วเป็น
ระยะเวลาหนึ่ง ท่านพบข้อดีและข้อเสียในธุรกิจประเภทนี้
อย่างไร 
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 ผู้ประกอบการรายที่ 1 ได้ให้คำตอบว่า พบข้อดี คือ 
การได ้ เพ ื ่อนใหม่ การได ้แลกเปลี ่ยนประสบการณ์ 
ความคิด วัฒนธรรม เป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้แต่ยังคงได้อยู่
กับครอบครัว แต่ก็ยังพบข้อเสีย คือ ทางโรงแรมมีกลุ่ม
ลูกค้าเป็นวัยทำงาน จากฝั่งยุโรป ทำให้ฤดูกาลท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจ มีผลต่อการเข้าพัก และเป็นสิ่งที่ควบคุม
ไม่ได้ 
 ผู้ประกอบการรายที่ 2 ได้ให้คำตอบว่า พบข้อดี คือ 
การได้กลับมารักษาตัวอยู่บ้าน พร้อมทั้งประกอบธรุกิจไป
ด้วย ได้เพื่อนใหม่เพิ่มมากขึ้น และได้มุมมองจากลูกค้าที่
เข้าพักในการกลับมาเที่ยวเชียงใหม่ แต่ก็ยังพบข้อเสีย 
เพราะเป็นธุรกิจประเภทใหม่ ที ่กำลังเติบโตเข้าปีที ่ 3 
กำลังจะเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้า โดยการแนะนำกันปาก
ต่อปาก แต่กลับมาพบปัญหาทางเศรษฐกิจ ทำให้สภาพ
คล่องทางการเงินชะลอตัว แต่โชคดีที่การเริ่มธุรกิจไม่มี
หนีส้ิน ทำให้ยังสามารถประคองต่อไปได้ 
 ผู้ประกอบการคนที่ 3 ได้ให้คำตอบว่า พบข้อดี คือ 
เป็นธุรกิจขนาดย่อมที่สามารถบริหารจัดการได้เอง ดูแล
ง่าย ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย คู่แข่งยังมีไม่มาก ยังสามารถต่อ
ยอดได้อนาคต แต่ก็ยังพบข้อเสีย เนื่องจากเป็นที่ขนาด
เล็ก ซึ่งยังไม่สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าที่มาเป็นครอบครัว
ใหญ่ได้ 

 4.6.3 ที่ผ่านมาองค์การส่วนท้องถิ่นหรือพาณิชย์
จังหวัดได้ออกมาตรการ การช่วยเหลือบ้างหรือไม่อย่างไร 
 จากการสัมภาษณ์ทั้ง 3 สถานประกอบการพบว่ายังไม่
เคยได้ร ับการช่วยเหลือจากองค์กรส่วนท้องถิ ่นหรือ
พาณิชย์จังหวัดเลย ทั้งนี ้มาตรการและความช่วยเหลือ
ต่างๆของแต่ละท้องถิ ่นก็จะแตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมและการบริหารงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 

 4.6.4 ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวแบบนี้รวมถึง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในตอนนี้ ท่านคิด
ว่าแนวโน้มธุรกิจจะเป็นไปในทิศทางใด 
 ผู้ประกอบการรายที ่  1 ได ้ให ้คำตอบว่า คาดว่า
หลังจากได้วัคซีนแล้ว การท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักอีก
ครั้ง เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ออกมาเที่ยวในวันสำคัญและ

เทศกาลต่าง ๆ ที่ผ่านมาเลย ช่วงนี้ได้มีการปรับตัวในการ
ดำเนินธุรกิจ คือ มีการเปิดร้านอาหารร่วมด้วย 
 ผู้ประกอบการรายที่ 2 ได้ให้คำตอบว่า คาดว่าต้องใช้
เวลาถึง 2 ปี เป็นอย่างต่ำในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และตอนนี้
ยังไม่พร้อมลงทุนทำอะไร ขออยู่นิ่งๆประคองธุรกิจ ไม่เสี่ยง
เจ็บตัวจะดีกว่า แต่ได้ม ีการเปิดขายอาหารเช้าและ
เครื่องดื่มให้กับบุคคลภายนอก  
 ผู้ประกอบการคนที่ 3 ได้ให้คำตอบว่า ยังสามารถ
ดำเนินธุรกิจโรงแรมไปต่อได้แต่อาจจะมีการแข่งขัน   
เรื ่องราคา เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าวัยรุ ่นไทยมากขึ้น 
ต้องปรับตัวในเรื่องการลดต้นทุนบางอย่าง เพื่อประคอง
ธ ุรก ิจ เช ่น การลดชั ่วโมงการทำงานของพนักงาน 
เน ื ่องจาก ม ีธ ุรก ิจโรงแรมประเภท Poshtel 2 แห่ง  
ที่ต้องดูแล 

5. สรุปผลการวิจัย
 ผู ้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู ้ให้
ข้อมูลสำคัญที่เป็นผู้ประกอบการและผู้จัดการ ของธุรกิจ
โรงแรมประเภท Poshtel ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ป ร ะ เ ภ ท  Poshtel ใ น จ ั ง ห ว ั ด เ ช ี ย ง ใ ห ม ่  ไ ด ้ แ ก่   
1. The Entaneer Poshtel 2. Baan Lung Poshtel
3. Fashèn Poshtel

5.1 คำถามปลายเปิดในด้านลักษณะการดำเนินงาน 
 จากแนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจที่

พ ักประเภท Poshtel ต ้องม ีความต้องการที ่ตรงกับ
ลักษณะของธุรกิจก่อน ต้องมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ 
ด้านการบริหาร และมีใจรักในการบริการ เพราะธุรกิจที่
พักประเภท Poshtel นั ้นผู ้ประกอบการหรือเจ้าของ
จะต้องสามารถดูแล และบริหารเองได้ สิ่งที่แสดงออกถึง
ความเป็น Poshtel คือห้องพักที่มีความเป็นส่วนตัว แต่ยัง
มีพื ้นที ่ส ่วนกลางในการมาทำกิจกรรมต่าง  ๆ ร่วมกัน 
มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน และเจ้าของกิจการได้
ใกล้ชิดกับลูกค้าโดยตรง ผู้ประกอบการแต่ละท่านคำนึงถึง
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และต้องพัฒนาธุรกิจให้
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ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ทั้งการ
ต้องการความเป็นส่วนตัว การมีบริการน้ำดื ่มฟรี การมี 
ส ิ ่ งอำนวยความสะดวกต ่างๆ และการบร ิการท ี ่ดี             
ที่เป็นหัวใจหลักของธุรกิจการบริการหรือโรงแรม 

5.2 คำถามปลายเปิดในด้านห้องพัก 
 ที ่พ ักประเภท Poshtel จะม ีล ักษณะห้องที่

ต่างกันไป ตามการออกแบบของเจ้าของกิจการ เน้นไปที่
ความสะดวกสบายและให้ความเป็นส่วนตัวกับผู้เข้าพัก 
แต ่ย ังม ีพ ื ้นท ี ่ส ่วนกลางให ้มาใช ้บร ิการร ่วมก ันมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
โดยห้องที่นิยมพักมากที่สุดสำหรับชาวต่างชาติ คือ ห้อง
แบบพักรวม เพราะมักเดินทางมาคนเดียว ใช้โรงแรมเป็น
แค่จุดพักเพื่อเดินทางต่อ ไม่เน้นความเป็นส่วนตัวมากนัก 
มักต้องการพบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมที่พักท่านอ่ืน เพื่อหา             
แรงบันดาลใจได้ในการท่องเที่ยวต่อ แต่หากเป็นคนไทย
มักเดินทางมาเป็นคู่ และชอบห้องที่มีความเป็นส่วนตัว
มากกว่า ผู้ประกอบการบางรายมีนโยบายการจำกัดอายุ  
ผู้เข้าพักที่ต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี เพราะคำนึงถึงความปลอดภัย
ในการเดินทางมาท่องเที ่ยว การมาใช้บริการในพื ้นที่
ส่วนกลาง รวมทั้งการไปเที ่ยวร่วมทริปกับบุคคลอื ่นที่
อาจจะจัดขึ้นโดยเจ้าของกิจการหรือมีการไปด้วยกันเอง
ของลูกค้า แต่สำหรับโรงแรมที่ไม่จำกัดอายุผู้เข้าพักก็มี
แนวคิดที่ว่า ทางโรงแรมเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ 
วัยทำงาน ฉะนั้นอายุและความพร้อมในการดูแลตัวเองจะ
มีอยู่แล้ว และจากการสัมภาษณ์ทั้ง 3 สถานประกอบการ 
มีนโยบายไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี ้ยงเข้าที ่พักเช่นกัน 
เนื ่องจากโรงแรมประเภท poshtel เป็นโรงแรมที ่พัก
ขนาดเล็ก มีล ูกค้าหลากหลาย ต้องการให้ความเป็น
ส่วนตัวกับลูกค้าท่านอื่น ๆ เพราะมีการใช้พื้นที่สาธารณะ
ร่วมกันจึงไม่เหมาะสมในการรองรับสัตว์เลี้ยง 

5.3 คำถามปลายเปิดในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 ในส่วนของห้องน้ำจะมีให้บริการทั้งแบบรวมและ

แบบส่วนตัวในห้องพัก ขึ้นอยู่กับประเภทห้องที่เลือกพัก 
เพราะโรงแรมประเภท Poshtel จะเน้นความเป็นส่วนตัว
ในการให้บริการแต่ก็ยังคงพื้นที่ส่วนรวมให้สามารถเลือก
รับบริการได้ในแบบท่ีลูกค้าต้องการ 

 ลูกค้าของโรงแรมประเภท Poshtel ส่วนใหญ่จะเป็น
นักท่องเที่ยวประเภทแบคแพ็คเกอร์ พักในระยะสั้น ไม่
ค่อยเดินทางด้วยรถส่วนตัว มักใช้บริการรถเช่าหรือระบบ
ขนส่งสาธารณะ และด้วยราคาที่ค่อนข้างถูกของห้องพัก 
จึงมักไม่รวมอาหารเช้า แต่มีให้บริการสำหรับลูกค้าที่
ต้องการซื้อเพิ่ม 
 จากการสัมภาษณ์ทั้ง 3 สถานประกอบการ พบว่าไม่มี
การให้บร ิการสระว่ายน้ำเน ื ่องจากโรงแรมประเภท 
Poshtel จะเน้นการเข้าพักในระยะสั ้นหรือเป็นจุดพัก
ทางผ่านของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าที่เข้าพัก
จะใช้เวลาในการท่องเที ่ยวหรือทำกิจกรรมภายนอก
มากกว่าเลือกโรงแรมเป็นจุดหมายปลายทาง และเป็นการ
ลดต ้นท ุนของผ ู ้ประกอบการในการมาคำนวณเป็น 
ค่าห้องพัก แต่จะให้ความสำคัญและมีเอกลักษณ์ในด้าน
การมีพื้นที่ส่วนกลางให้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กันอยู่แล้ว ซึ ่งแต่ละโรงแรมจะมีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ที่แตกต่างกันออกไป 

5.4 คำถามปลายเปิดในด้านสภาพแวดล้อม 
 ที่ตั้งของโรงแรมประเภท Poshtel มักอยู่ในจุดที่

มีการคมนาคมสะดวก เข้าพักได้ง่าย เดินทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆได้ และง่ายต่อการค้นหา เพราะที่ตั้งของ
โรงแรมมีผลเป็นอย่างมากในการเลือกเข้าพัก หากบริเวณ
โดยรอบ ไม่มีสิ่งอำนวยความความสะดวก เช่น การขนส่ง 
ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ หรือความสะดวกด้าน
เทคโนโลยี ก็จะไม่ตอบโจทย์กลุ ่มลูกค้าที ่ต้องการพัก 
Poshtel 
  5.5 คำถามปลายเปิดเกี ่ยวกับข้อคิดเห็น และการ
พัฒนาต่อไปในอนาคต 
 ในการประกอบธุรกิจทุกประเภทนั้น ผู้ประกอบการ
มักพบข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ  เป็นของตนเองและจะมีวิธีการ
รับมือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไปในแนวทางที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจและความพร้อมของตนเอง ซึ่งปัญหาหลักของวงการ
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คือ ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ประกอบการต้องมี
การวางแผนและประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของ
ธุรกิจและหาแนวทางการรับมือที่เหมาะสม 
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6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ

การดำเน ินงานของธ ุรก ิจโรงแรมประเภท Poshtel 
กรณีศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นั ้นมีรูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจโดยเจ้าของโรงแรมเป็นผู้บริหารจัดการเอง  
ใช้จำนวนพนักงานน้อย มีต้นทุนต่ำสอดคล้องกับราคา
ห ้องพ ักท ี ่ ถ ู ก และตอบโจทย ์กล ุ ่มล ูกค ้ าประเภ ท           
แบ็คแพ็คเกอร์ทั ้งชาวไทยและต่างชาติ ให้ความเป็น
ส ่วนตัวในด้านห้องพ ักแต ่ย ังคงม ีเอกล ักษณ์ในการ
ให้บริการพื้นท่ีส่วนกลาง เพื่อให้ลูกค้าได้พบปะสังสรรคก์นั 
และมีสิ ่งอำนวยความสะดวกเท่าที่จำเป็นและเพียงพอ
สำหรับการเข้าพักชั่วคราว มักมีการออกแบบและตกแต่ง
ใน ร ู ป แบบท ี ่ ต ่ า ง ก ั น ไ ปตามความต ้ อ งก ารของ
ผู้ประกอบการทั้งด้านแรงบัลดาลใจ ความชอบส่วนตัว 
หรือข้อกำหนดทางด้านกฎหมายในเขตพื้นที่นั้น ๆ และ
ระเบียบข้อบังคับของสถานที่ตั้งของโรงแรม ซึ่งโรงแรม
ประเภท Poshtel นั้นมักอยู่ในจุดที่มีการคมนาคมขนส่ง
สะดวก ใกล้แหล่งท่องเที่ยว อาหาร ชุมชนและวัฒนธรรม 
เหมาะสำหรับการเรียนรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ที ่เป็นหัวใจหลักของธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel 
เพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าแบ็คแพ็คเกอร์หรือกลุ่มอื่น 
ท ี ่ต ้องการประสบการณ์ทางการท่องเท ี ่ยวใหม ่ ๆ        
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมาเข้าพักชั่วคราวเพื่อไป
ยังสถานีปลายทางหรือแหล่องเที ่ยวอื ่นต่อไป โดยใน
ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel นั ้นถือว่าเป็น
ธุรกิจโรงแรมประเภทใหม่ ที่ยังสามารถเติบโตได้ในอนาคต 
หากได้รับความสนใจทางการลงทุนด้านธุรกิจประกอบกับ
การผสมผสานเข้ากับสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่นั้นมากขึ้น
เมื ่อกล่าวถึงธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี แล้วนั้น
แน่นอนว่าเขตอำเภอชะอำ มีธุรกิจโรงแรมอยู่เป็นจำนวน
มากแต่ยังไม่มีโรงแรมประเภท Poshtel ซึ่งการที่จะนำ
ธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel มาปรับใช้ในจังหวัด
เพชรบุรี นั้นก็มองเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง เพราะ
จังหวัดเพชรบุรีมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอยู่ค่อนข้าง
หลากหลาย ทั้งทางด้านธรรมชาติ อาทิ แหล่งท่องเที่ยว
ทางภูเขาในเขตอำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองหญ้า

ปล้อง แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อาทิ อ่าวบางตะบูน ทะเล
หาดเจ ้าสำราญ ทะเลชะอำ แหล่งการเกษตรที่ ด ีใน 
อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด หรือสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์
สร้างขึ ้น รวมทั้งการมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 
การมีว ัฒนธรรมที ่ส ืบทอดกันมาอย่างยาวนาน อาทิ 
หม ู ่บ ้ านไทยทรงดำ เร ื ่ องของการเด ินทางน ั ้ นก็
สะดวกสบาย มีการคมนาคมขนส่งที ่ดี และถือว่าเป็น
ประตูสู่ภาคใต้อีกด้วย การจะนำลักษณะการดำเนินงาน 
ที่พักประเภท Poshtel มาปรับใช้นั้นสามารถที่จะทำได้ 
เนื่องจาก ความสมดุลทางเศรษฐกิจในตอนนี้ ทำให้ผู้คน
ค่อนข้างจำกัดงบประมาณในการท่องเที่ยว และให้ความ
สนใจต่อธรรมชาติหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ
ต่อต่อการท่องเที ่ยวเท่านั ้น อีกทั ้งคู ่แข่งทางธุรกิจยัง
ค่อนข้างน้อย จึงมีความเป็นไปได้ต่อการเติบโตของธุรกิจ
โรงแรมประเภท Poshtel ของจังหวัดเพชรบุรีในอนาคต 

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของผู ้เข้าพัก เพื ่อนำ

ข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ดียิ่งข้ึน 
 7.2 ควรศึกษาเกี ่ยวกับแนวทางในการพัฒนาที่พัก
ประเภทพอสเทล ในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ได้ 

8. เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย 
การจัดทำเนื้อหาองค์ความรู้ SMEs ภายใต้งานพัฒนา
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กันยายน 2563). 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.(2551). สถิตินักท่องเท่ียว. 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภ ู

Factors Affecting the Decision to Use the Accounting Office of Small and  
Medium Enterprises (SMEs) in Muang District, Nong Bua Lamphu Province 

  ทองใหม่  สุรธรรม1* ทตมัล แสงสว่าง2 ฐิตารีย์ ศิริมงคล3

Thongmai Suratham1* Todtamon Sangsawang2 Thitaree Sirimongkol3 
*1 2 3 สาขาวิชาการบัญชี คณะบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

*1 2 3 Department of Accounting, Master of Business Administration, Northeastern University

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยในครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
กำหนดขนาดตัวอย่างสุ่มอย่างง่าย ที่ระดับความเชื่อมั่น
เท่ากับ 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 182 ราย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ 
ผลการวิจัย พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี 
โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาองค์ประกอบ  
พบว่า ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สำนักงานบัญชีของธ ุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ใน เขตอำ เภอเม ื องจ ั งหว ั ดหนองบ ั วลำภู  
มีองค์ประกอบ 11 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการคิด
ค ่าบร ิการจ ัดทำบ ัญชี 2) ด ้านความเข ้าใจและการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 3) ด้านสภาพแวดล้อม
ของสำนักงานบัญชี 4) ด้านจรรยาบรรณของผู้ทำบัญชี 
5) ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของสำนักงานบัญชี
6) ด้านมาตรฐานการบัญชี 7) ด้านกระบวนการจัดทำบัญชี

8) ด้านทักษะของผู้ทำบัญชี 9) ด้านการมีวินัยของผู้ทำ
บัญชีและความเหมาะสมของค่าบริการ 10) ด้านความ
สะดวกและความเหมาะสมในการจัดทำบัญชี และ 11) 
ด้านความน่าเชื ่อถือของสำนักงานบัญชีในทุกๆ ด้าน 
ตามลำดับ 

คำสำคัญ :  สำนักงานบัญชี,  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs), การใช้บริการบัญชี        

Abstract 
  The objectives of this research are: to study 
the factors that affect the decision to choose the 
accounting firm of small and medium-sized 
businesses (SMEs) in Mueang District, Nong Bua 
Lamphu Province The sample size was determined 
using simple random sampling with a confidence 
level of 95%.   
 The total number of samples was 182. The 
instrument used in this study was questionnaires. 
The statistics used for data analysis were frequency 
distribution, percentage, mean, standard deviation, 
and survey component analysis. The research 
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results showed that thedecision to use the 
accounting office overall was at a high level And 
When considering the components,  it  was  found 
that  there  were  11  components.  affecting the 
decision touse the accounting office of small 
andmedium enterprises (SMEs) in Muang District, 
Nong Bua Lamphu Province. 11 factors namely 
1. Service fee for accounting 2. Understanding and
responding to customer needs 3. environment of 
Accounting office 4. Code of ethics for bookkeepers 
5. Quality and efficiency of accounting office
6. Accounting standards 7. Accounting process
8. Bookkeeper’skills 9. Discipline and appropriateness
of the service fee 10. Convenience and suitability 
accounting and, 11. The credibility of the accounting 
office in all aspects. 

Keyword: accounting office, Small and medium 
enterprises (SMEs) 

1. บทนำ
ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หรือธุรกิจ SMEs ต้องเผชิญกับปัจจัยภายในประเทศและ
ต่างประเทศไม่ว ่าจะเป็นด ้านการเมืองเทคโนโลยีที่
เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  สภาพแวดล้อมทางสังคม 
ภัยธรรมชาติ  ฯลฯ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ทั้งสิ้น  ทั้งนี้การขับเคลื่อน
ธุรกิจ SMEs ยุค 4.0 มุ่งเน้นในเรื ่องของการพัฒนาสู่
ฐานเศรษฐก ิจสร ้ างสรรค ์ท ี ่ ม ีม ูลค ่ าส ู ง  อาท ิ เ ช่น 
อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป วัสดุก่อสร้าง การ
รับเหมาก่อสร้าง หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
เป็นต้น  อีกทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
จึงจะสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ  ได้ การดำเนินงาน

เช่นนี้ส่งผลกะทบต่อการบริหารจัดการในเรื่องของต้นทุน 
แรงงาน  หรือนวัตกรรมต่างๆ  ที่เข้ามามีส่วนช่วยในเรื่อง
ของการผลิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปและมีมูลค่าสูงขึ ้นด้วย 
ดังนั ้นผู ้บริหารจึงต้องเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมที ่กำลัง
เกิดขึ้น พร้อมบทบาททางด้านการบริหารการเงิน การบัญชี
ท ี ่ม ีความสำค ัญเป็นอย ่างมาก  เพราะเป ็นต ัวช ี ้วัด
ความสำเร็จ ความล้มเหลวของธุรกิจ  หรือจะเป็นไปใน
ทิศทางใด 
  ปัจจุบันกิจการประเภท SMEs ของไทย คิดเป็น 95 % 
ของธุรกิจทั้งหมดและมีการจ้างงานกว่า 50 % ของธุรกิจ
ทั ้งหมด SMEs  จึงมีส่วนสำคัญต่อการสร้างงาน สร้าง
รายได้และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาธุรกิจขนาดใหญ่ต่อไป
ซึ่ง SMEs  ในไทยมีประมาณ 2,000,000 ราย กลุ่มขับเคลื่อน 
GDP คือ ธุรกิจรายใหญ่มีประมาณ 2,000 ราย และใน
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูมีจำนวน SMEs ทั้งหมด
จำนวน 335 ราย ลักษณะเป็นธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก ธุรกิจผลิต
และธ ุรก ิจบร ิการ (กรมพัฒนาธ ุรก ิจการค้าจ ังหวัด
หนองบัวลำภู. 2563) ผลการสำรวจพบว่ามีการใช้บริการ
สำนักงานบัญชีมากถึง 90% การเสียภาษีคิดเป็น ร้อยละ 100 
เนื่องจากมีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี และปัญหาใน
การดำเน ินธ ุรก ิจส ่วนใหญ่เก ิดจากการจ ัดทำบัญชี 
เนื ่องจากเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงขาด
ความรู้และความสามารถในการบริหาร  ธุรกิจสมัยใหม่ 
ขาดการเจรจาธุรกิจในระดับที ่สูงขึ ้น และไม่รู ้เท่าทัน
สถานการณ์โลกที ่เปลี ่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การ
ประกอบธุรกิจท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถขยายการค้า
หรือการลงทุนนำไปสู่การไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้ 
ดังนั้นภาครัฐต้องยกระดับความสามารถให้ธุรกิจ  SMEs 
ในด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคญัในการทำ
ธุรกิจ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ สนับสนุนให้เข้าถึงสินเชื ่อพัฒนาแหล่งเง ินทุน 
ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบและพัฒนาด้านการบัญชีให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การขอใบอนุญาตหรือการ
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ขอการรับรองต่างๆ ที่มีขั้นตอนมากใช้ระยะเวลานานหรือ
มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับ SMEs ซึ ่งภาครัฐจะต้อง
ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนหรือ
กิจการ (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม, 2560)  
 ด ั งน ั ้ น  ธ ุ รก ิ จ  SMEs ส ่ วนใหญ ่และในจ ั งหวัด 
หนองบัว ลำภูจึงตัดสินใจเลือกใช้บริการ สำนักงานบัญชี 
(Accounting) เพื่อช่วยในการจัดทำบัญชี  ตลอดจนการ
จดทะเบียนจัดตั้งหรือเอกสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
สำนักงานบัญชีในจังหวัดหนองบัวลำภูในปัจจุบันสามารถ
ตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้อย่างหลากหลาย
สามารถแข่งขันกับคู ่แข่งทางธุรกิจได้  ซึ ่งการบริการ
ทางด้านการบัญชีที่ดีมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจราบรื่น
ได้นั ้น เนื ่องจากสำนักงานบัญชีสามารถให้คำปรึกษา 
ด้านการวางระบบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านบัญชี การจัดทำ
ภาษี การวางแผนภาษีได้ด ีเป็นต้น ทั ้งนี ้ธ ุรกิจ SMEs 
จึงเกิดความไว้วางใจและความเชื่อถือในการดำเนินงาน
ของสำนักงานบัญชีนั ้น (ทรายทอง เลิศเปียง . 2559) 
อย่างไรก็ตามสำนักงานบัญชีจึงมีบทบาทที่สำคัญมาก
โดยเฉพาะในจังหวัดหนองบัวลำภูที่เกิดการแข่งขันในเรื่อง
ของการให้บริการทางด้านการบัญชีแต่ละสำนักงานบัญชีมี
กลยุทธ์ที่หลากหลาย ใช้วิธีการภายใต้กฎหมายและแม่บท
การบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเพื่อเรียกลูกค้า
ของตนนั้น 
 ดังนั ้นปัจจัยที ่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจ SMEs ตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี  จึงเกี่ยวข้องกับปจัจัยต่างๆ
ดังต่อไปนี้คือ คุณภาพของสำนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี ถูกต้อง เชื ่อถือได้ รองลงมา คือ ความรู้
ความสามารถของผู้ทำบัญชี การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
และทักษะทางวิชาชีพที่ดี  ตลอดจนมีความชำนาญในการ
ทำงาน ที ่ทำให้งานบัญชีหรืองบการเงินที ่ออกมานั้น
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะด้านสถานที ่ตั ้งของ
สำนักงานบัญชีอยู ่ใกล้กับธุรกิจ  สามารถเดินทางรับ 

ส่งเอกสารทางการบัญชีและให้คำแนะนำปรึกษาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี้ด้านค่าธรรมเนียม
เป็นสิ่งที่น่าสนใจมีส่วนช่วยสนับสนุนให้สำนักงานบัญชี
เต็มใจในการให้บริการที่ดีอีกด้วย คุณภาพของสำนักงาน
บัญชีก็มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและสร้างชื่อเสียง
ให้แก่สำนักงานบัญชีได้ (สุภาพร  เพ่งพิศ . 2562 และ
พิชญ์กสินี  นนท์กาญจนจินดา. 2560) และปัจจัยท้ายสุด
คือความรับผิดชอบของสำนักงานบัญชีที่การปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่ละทิ้งหน้าที่ การตรง
ต่อเวลาและการเก็บรักษาเอกสารเป็นอย่างดีทำให้ธุรกิจ 
SMEs เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและส่งผลต่อการใช้
บริการต่อไปในอนาคต 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สำนักงานบัญชีของธุรก ิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)  ในเขตอำเภอเม ืองจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่ง
ผลการวิจัยที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพ พัฒนาการให้บริการของสำนักงานบัญชีใน
จังหวัดหนองบัวลำภูจำนวน 6 ราย เพื่อสอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจหรือสถานประกอบการได้  และ
สามารถเป็นแนวทางในการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี
ของธ ุรก ิจ SMEs  รวมไปถ ึงธ ุรก ิจอ ื ่นๆ ในจ ังหวัด
หนองบัวลำภู 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

สำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)  ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู    

3. คำถามของการวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงาน

บัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  ในเขต
อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  มีอะไรบ้าง    

958



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5     
5 th National Conference on Vocational Innovation and Technology 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื ่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย ่ อม  ( SMEs)  ใน เ ขตอำ เภอ เ ม ื อ งจ ั ง ห วั ด
หนองบัวลำภู มีกรอบแนวคิดดังนี ้
   ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(SMEs)  ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภ ู

1. ด้านคุณภาพของงาน
2. ด้านความรู้ความสามารถของผู้ทำบัญชี
3. ด้านสถานท่ีตั้งของสำนักงานบัญชี
4. ด้านค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
5. ด้านการยอมรับของสำนักงานบัญชี
6. ด้านความรับผิดชอบของสำนักงานบัญชี

 ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 

5. วิธกีารดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 5.1.1  ประชากร ได้แก่ ธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 
จำนวนทั ้งหมด 335 ราย  แบ่งออกเป็นบริษัทจำกัด 
จำนวน 111 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 224 ราย 
ที ่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท ข้อมูลทางด้าน
กรมสรรพากร (ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
หนองบัวลำภู ณ วันที่ 17 ธันวาคม  2563) 

 5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro  Yamane,  ที่ระดับความเชื่อมัน่
เท่ากับ 95%  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 182 รายที่มี
ท ุนจดทะเบียนไม ่ เก ิน 5 ล ้านบาท ข ้อม ูลทางด ้าน

กรมสรรพากร (ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
หนองบัวลำภู ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563) 

5.2   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการ

วิจัยในครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ใน
การสอบถาม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ใน
เขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวนทั ้งหมด 182 ราย โดยผ ู ้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง  ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ  
 ตอนที่  1 ข ้อม ูลท ั ่ วไปของผ ู ้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน 
ระยะเวลาในการทำงาน  
 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี ่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 
ประกอบไปด้วย รูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ 
ระยะเวลาดำเนินธุรกิจ รายได้ต่อปีจากการดำเนินงาน 
ทุนจดทะเบียนและจำนวนของพนักงาน 

ตอนที่ 3 ข้อมูลในการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตอำเภอ
เมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบด้วย สำนักงานบัญชีที่
ธุรกิจเลือกใช้บริการในปัจจุบัน ธุรกิจเคยมีการเปลี่ยน
สำนักงานบัญชีหรือไม่และหากธุรกิจเคยเปลี่ยนสำนักงานบัญชี 
สาเหตุที่เปลี่ยนเพราะเหตุใด   
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีมี 6 ด้าน  

1. ด้านคุณภาพของงาน
2. ด้านความรู้ความสามารถของผู้ทำบัญชี  
3. ด้านสถานท่ีตั้งของสำนักงานบัญชี  
4. ด้านค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
5. ด้านการยอมรับของสำนักงานบัญชี  
6. ด้านความรับผิดชอบของสำนักงานบัญชี  

 ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อให้ทราบถึงตัวแปรที่
สำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงาน
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บัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  ในเขต
อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 

5.3 การสร้างเคร่ืองมือ 
 5.3.1  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตั้งวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยการกำหนดกรอบเนื้อหาของแบบสอบถาม  

 5.3.2  จัดทำแบบร่างแบบสอบถาม นำเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 5.3.3  ข้อคำถามของแบบสอบถามได้ประยุกต์
จากงานวิจัยในอดีต 

5.3.4  นำแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ความเท ี ่ยงตรง  ตรวจสอบความครอบคล ุม ความ
สอดคล้อง กับหัวข้องานวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
แล้วนำกลับมาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 5.3.5  นำแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุง 
จากผู ้ทรงคุณวุฒิ ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ ่มที่มี
ความคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยเป็นธุรกิจ จำนวน 
30 ราย  

 5.3.6  นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องไปจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  เพื่อนำไป
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงในข้ันตอนต่อไป 

5.4  การหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย โดยการหาความเที ่ยงตรงของเนื ้อหา (Content 
Validity) และการหาค่าความเช ื ่อม ั ่นของเคร ื ่องมือ 
(Reliability)  

 5.4.1 การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้นำแบบสอบ 
ถามที่ได้สร้างและพัฒนาขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงในด้านเนื้อหา ภาษา ข้อความ ความหมาย และ
โครงสร ้างแล ้วนำข้อม ูลท ี ่ ได ้จากการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามของ

แต่ละข้อกับจ ุดประสงค์ของเนื ้อหา ( Index of item 
Objective  Congruence  หรือ  IOC) 

 5.4.2  การหาค่าความเชื ่อม ั ่นของเครื ่องมือ 
(Reliability)  คือการนำแบบสอบถามในส่วนท่ีเป็นมาตรา
ส่วนประเมินค่า มาวิเคราะห์หาค่าความเชื ่อมั ่นของ

แบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์เอลฟา (α) 
(Alpha-reliability Coefficient)  ค่าสัมประสิทธิ ์ความ
เทีย่งมากกว่า 0.80 แสดงว่าสามารถใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ 

5.5  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 182 ราย ทำแบบสอบถามคนละ 1  ชุด 
ระหว่างช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564  ซึ ่งมี
ขั้นตอนในการเก็บข้อมูลดังนี้  

 5.5.1 ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามที่มีจำนวน
เท่ากับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ 182 ราย  

 5.5.2 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ เพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือใน
การเก็บข้อมูล 

5.5.3 แนะนำตัวและช้ีวัตถุประสงค์ พร้อมหนังสือ
ขอความอน ุ เ ค ร าะห ์ ในการ เก ็ บข ้ อม ู ลและแจก
แบบสอบถามให ้กล ุ ่ มต ั วอย ่ า งจำนวน 182 ราย 
ทำแบบสอบถามคนละ 1 ชุด โดยแยกเป็นบริษัทและห้าง
หุ้นส่วนที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท  

 5.5.4 นำแบบสอบถามที ่ได้รับคืนมาตรวจสอบ
จำนวน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เพื่อสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษา อธิบายลักษณะทั่วไป
ของกล ุ ่มต ัวอย่างที ่ศ ึกษา  โดยการแจกแจงความถี่  
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 5.6.2 สถิต ิเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยหรือวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) เป็นเทคนิคในการค้นหาตัวประกอบ
ต่างๆ (Factor) ที ่ตัวแปรในกลุ ่มชุดนั ้นมีองค์ประกอบ
ร่วมกัน (สัมพันธ์กัน) (บุญชม ศรีสะอาด, 2551) 

6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่  1 ข ้อม ูลท ั ่ วไปของผ ู ้ตอบแบบสอบถาม

ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน 
ระยะเวลาในการทำงาน โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิต ิ สถิติที่ใช้คือ  การแจก
แจงความถี่ (Frequency)  ร้อยละ  (Percentage) 

ตารางที่ 1    ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
(n=182) 

รายการ จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ

ชาย
หญิง

97 
85 

53.30 
46.70 

รวม 182 100.00 

2. อายุ
     20-30 ปี   
     31-40 ปี   
     41-50 ปี 

  50 ปีขึ้นไป

1 
75 
81 
28 

0.50 
39.60 
44.50 
15.40 

รวม 182 100.00 

3. ระดับการศึกษา
     ต่ำกว่าปริญญาตร ี
     ปริญญาตรี  

  สูงกว่าปริญญาตรี 

21 
137 
24 

11.50 
75.30 
13.20 

รวม 182 100.00 

รายการ จำนวน ร้อยละ 

4. ตำแหน่งงาน
     กรรมการผู้จดัการ  
     ประธานกรรมการบริหาร 
     ประธานกรรมการ 

  หุ้นส่วนผู้จัดการ 

60 
- 
- 

122 

33.00 
- 
- 

67.00 
รวม 182 100.00 

5. ระยะเวลาในการทำงาน
     น้อยกว่า 5 ปี  
     5-10 ปี 
     11-15 ปี 

  15 ปีขึ้นไป 

19 
74 
32 
57 

10.40 
40.70 
17.60 
31.30 

รวม 182 100.00 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตอำเภอเมืองจังหวัด
หนองบัวลำภู โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมา
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติ สถิติที่ใช้คือ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ตารางที ่ 2   ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม  (SMEs)  ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัด หนองบัวลำภู (n=182) 

รายการ จำนวน ร้อยละ 
1. รูปแบบของธุรกิจ
     ห้างหุ้นส่วน 

  บริษัทจำกัด 
122 
60 

67.00 
33.00 

รวม 182 100.00 

2. ประเภทของธุรกิจ
     ธุรกิจการผลิต   
     ธุรกิจค้าส่ง  
     ธุรกิจค้าปลีก 

10 
2 
85 

5.50 
1.10 
46.70 
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 รายการ จำนวน ร้อยละ 

     ธุรกิจบริการ 
 ธุรกิจอื่นๆ.................... 

85 
- 

46.70 
- 

รวม 182 100.00 

3. ระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ
     น้อยกว่า 5 ปี   
     5-10 ปี  
     10-15 ปี 

  15 ปีขึ้นไป 

19 
75 
32 
56 

10.40 
41.20 
17.60 
30.80 

รวม 182 100.00 

4. รายไดต้่อปีจากการ
ดำเนินงาน   
ต่ำกว่า  5,000,000 บาท        
5,000,001–30,000,000 บาท  
30,000,001–100,000,000 บาท 

 มากกว่า 100,000,000 บาท                      

70 
99 
13 
- 

38.50 
54.40 
7.10 

- 
รวม 182 100.00 

5. ทุนจดทะเบียน
     ต่ำกว่า  1,000,000 บาท  

 1,000,000 – 2,000,000 บาท 
 2,000,000 – 3,000,000 บาท 
 3,000,000 – 4,000,000 บาท 

     4,000,000 – 5,000,000 บาท

23 
95 
31 
10 
23 

12.60 
52.20 
17.00 
5.50 
12.60 

รวม 182 100.0
0 

6. จำนวนพนักงาน
     ไม่เกิน 5 คน       
     ไม่เกิน 30 คน 
     ไม่เกิน 50 คน 
     ไม่เกิน 30-100 คน 

  ไม่เกิน 50-200 คน 

100 
80 
1 
- 
1 

54.90 
44.00 
0.50 

- 
0.50 

รวม 182 100.00 

 ตอนที ่  3 ว ิเคราะห์ข ้อม ูลในการเลือกใช้บร ิการ
สำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)  ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนำ
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์หาค่าทางสถติิ 
สถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency)  ร้อยละ  
(Percentage) 

ตารางที่  3   ข้อมูลในการเลือกใช้บริการสำนักงาน 
บัญชีของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
SMEs) ในเขตอำเภอเมือง  
จังหวัดหนองบัวลำภู  (n=182) 

รายการ จำนวน ร้อยละ 
1. สำนักงานบัญชีที่ธุรกิจ
เลือกใช้บริการในปัจจุบัน 
     สำนักงาน ธันยารัตน์การบัญช ี
    สำนักงานชินยาแอ๊คเคาน์ติ้ง 
แอนด์ เซอร์วิสเซส 
     หา้งหุ้นส่วนจำกัด ณฏัฐธิดา
การบัญชีสำนกังาน เอ็น แอนด์ เอ็น 
การบัญช ี
     หา้งหุ้นส่วนจำกัด วานิช
ธนวรรธน์การบัญช ี

64 
11 

70 
8 

24 

35.00 
6.00 

39.00 
4.00 

13.00 
 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธันยาแอ๊ค

เคาน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส 
5 

3.00 
รวม 182 100.00 

2. ธุรกิจเคยมีการเปลีย่น
สำนักงานบัญชีหรือไม่   
     เคย    

  ไม่เคย
14 
168 

7.70 
92.30 

รวม 182 100.00 

962



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5     
5 th National Conference on Vocational Innovation and Technology 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

รายการ จำนวน ร้อยละ 
3 . หากธ ุ รก ิ จ เคย เปล ี ่ ยน
สำน ักงานบ ัญชี  สาเหต ุที่
เปลี่ยนเพราะเหตุใด  (ต่อเนื่อง
จากข้อ 2.) 
     สำนักงานบัญชีเป็นฝ่ายขอ
ยกเลิกการทำบัญชีให้ เนื่องจาก
มีเหตุผลบางประการ 
     ก ิจการต้องการเปลี ่ยน
สำน ักงานบัญชี เน ื ่องจาก
พบว่า สำนักงานบัญชีทำงาน
ไม่มีคุณภาพ วางระบบบัญชีไม่
ดี หรือคุณภาพต่ำกว่าราคา
ค่าจ้างที่จ่ายไป ทำบัญชีช้า ไม่
ถูกต้องและอื่นๆ 
4. หากธุรกิจไม ่เคยเปลี ่ยน
สำนักงานบัญชี สาเหตุที ่ไม่
เปลี่ยนเพราะเหตุใด  (ต่อเนื่อง
จากข้อ 2.) 
     มีความพึงพอใจต่อสำนักงาน
บัญชีท่ีใช้บริการอยู่  
     สำนักงานบัญชีมีบริการที่
ครบวงจร อำนวยความสะดวก
ในการทำบัญช ี
     การเปลี่ยนสำนักงานบญัชี
นั้นยุ่งยาก ทำให้เสียเวลาใน
การทำงาน 

2 

12 

35 

97 

36 

1.10 

6.60 

19.20 

53.30 

19.80 

รวม 182 100.00 

 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือก ใช้บริการสำนักงานบัญชี มี 6 ด้าน โดยนำข้อมูลที่
ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ สถิติที่

ใช้ คือ ค่าเฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ล ักษณะเป ็นแบบมาตราส ่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ  (Rating  Scale  Method) 

ตารางที่  4   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ 
บริการสำนักงานบัญชี  มี  6  ด้าน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ต ัดส ินใจเล ือกใช้
บร ิการสำน ักงาน
บัญชี 

ค่าเฉลี่ย ค่า 
S.D. 

ระดับ 

1. ด้านคุณภาพของ
งาน  
2. ด้านความรู้ความ
สามารถของผู้ทำบัญชี  
3. ด้านสถานที่ตั้ง
ของสำนักงานบัญชี    
4. ด้านค่าธรรมเนียม
วิชาชีพ 
5. ด้านการยอมรับ
ของสำนักงานบัญชี    
6. ด้านความรับผิด-
ชอบของสำนักงาน
บัญชี        

4.49 

4.41 

4.33 

4.34 

4.35 

4.48 

0.28 

0.30 

0.36 

0.41 

0.38 

0.33 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.40 0.20 มาก 

 ตอนที่  5  การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อให้ทราบถึงตัวแปร
ที่สำคัญ  ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงาน
บัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขต
อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนำข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ  สถิติที่ใช้คือ  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory  Factor Analysis) 
ด้วยสถิติFactor Analysis โดยวิธ Principal Component 
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Analysis (PC) และใช้วิธีการหมุนแกนออโธโกนอลแบบ
วาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal) 

ตารางที่  5   การจัดกลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
เลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  ใน 
เขตอำเภอ เมืองจังหวัดหนองบัวลำภ ู

กลุ่มปจัจัย ปัจจัยย่อยท่ี
มีผลต่อกลุ่ม

ปัจจัย 
(Factor 
loading) 

ร้อยละ 
ความ

แปรปรวน 

1. ด้านการคิดค่าบริการ
จัดทำบัญชี   
2. ด้านความเข้าใจและ
การตอบสนองต่อความ 
ต้องการของลูกค้า    
3. ด้านสภาพแวดล้อม
ของสำนักงานบัญชี   
4. ด้านจรรยาบรรณของ
ผู้ทำบัญชี   
5. ด ้ า นค ุณภาพและ
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ข อ ง
สำนักงานบัญชี       
6. ด ้านมาตรฐานการ
บัญชี   
7. ด ้ านกระบวนกา ร
จัดทำบัญชี   
8. ด้านทักษะของผู ้ทำ
บัญชี   

x20, x19, x18 

x24, x23, x25 

x13, x15, x14 

x28, x29, x30 

x22, x12, x7, 
x17, x27 

x5, x4, x3 

x2, x6 

x9, x10 

7.995 

7.735 

6.766 

6.299 

6.290 

5.847 

5.348 

5.347 

9. ด้านการมีว ิน ัยของ
ผ ู ้ ทำบ ัญช ีและความ
เหมาะสม ของค่าบริการ  
10. ด ้านความสะดวก
และความเหมาะสมใน
การจัด ทำบัญชี        
11. ด้านความน่าเชื่อถือ
ของสำนักงานบัญชีใน
ทุก ๆ ด้าน       

x26, x16 

x11, x16 

x1, x17 

4.598 

4.574 

4.397 

7. สรุปผลการวิจัย
ตอนที่  1  ข ้อม ูลท ั ่ วไปของผ ู ้ตอบแบบสอบถาม

ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน 
ระยะเวลาในการทำงาน 
  จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชาย (ร้อยละ 53.30) อายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 44.50) 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (ร้อยละ 75.30) ตำแหน่งงาน 
หุ้นส่วนผู้จัดการ  (ร้อยละ 67.00)  และระยะเวลาในการ
ทำงาน  5-10  ปี  (ร้อยละ  40.70) 
   ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไปเกี ่ยวกับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำภู  
  จากการศึกษา พบว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนใหญ่ 
รูปแบบธุรกิจ ห้างหุ้นส่วน (ร้อยละ 67.00) ประเภทธรุกิจ 
ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริการ (ร้อยละ 46.70) ระยะเวลา
การดำเนินธุรกิจ 5-10 ปี (ร้อยละ 41.20) รายได้ต่อปีจาก
การดำเนินงาน 5,000,001 – 30,000,000 บาท  (ร้อยละ 7.10) 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 – 2,000,000 บาท (ร้อยละ  52.20) 
และจำนวนพนักงานไม่เกิน 5 คน (ร้อยละ  54.90)      
  ตอนท่ี  3  วิเคราะห์ข้อมูลในการเลือกใช้บริการสำนัก 
งานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) 
ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
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  จากการศึกษา พบว่า สำนักงานบัญชีที่ธุรกิจเลือกใช้
บริการในปัจจุบัน ส่วนใหญ  คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ณัฏฐ
ธิดาการบัญชี (ร้อยละ 39.00) ธุรกิจเคยมีการเปลี ่ยน
สำนักงานบัญชีหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคย (ร้อยละ 
92.30) หากธุรกิจเคยเปลี่ยนสำนักงานบัญชี  สาเหตุที่
เปลี่ยนเพราะเหตุใด (ต่อเนื่องจากข้อ 2.) ส่วนใหญ่พบว่า 
กิจการต้องการเปลี่ยนสำนักงานบัญชี  เนื่องจากพบว่า 
สำนักงานบัญชีทำงานไม่มีคุณภาพ วางระบบบัญชีไม่ดี 
หรือคุณภาพต่ำกว่าราคาค่าจ้างที ่จ่ายไป  ทำบัญชีช้า 
ไม่ถูกต้องและอื่นๆ (ร้อยละ 6.60) หากธุรกิจไม่เคยเปลีย่น
สำนักงานบัญชี สาเหตุที่ไม่เปลี่ยนเพราะเหตุใด  (ต่อเนื่อง
จากข้อ 2.) ส่วนใหญ่ พบว่า สำนักงานบัญชีมีบริการที่ครบ
วงจร อำนวยความสะดวกในการทำบัญชี (ร้อยละ  53.30) 
  ตอนที่  4  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี  
  การวิเคราะห์ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการตัดสินใจเลือก 
ใช้บร ิการสำนักงานบัญชี  ม ีท ั ้งหมด 6 ด ้าน ได ้แก่ 
1. ด้านคุณภาพของงา  (Quality) 2. ด้านความรู้ความ
สามารถของผู้ทำบัญชี (Knowledge) 3. ด้านสถานที่ตั้ง
ของสำนักงานบัญชี (Location)  4. ด้านค่าธรรมเนียม
วิชาชีพ (Fee) 5. ด้านการยอมรับของสำนักงานบัญชี 
(Acceptance) 6. ด้านความรับผิดชอบของสำนักงาน
บัญชี  (Responsibility)  เมื ่อพิจารณาผลการวิเคราะห์
ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยมากที ่ส ุดซึ ่งสามารถ
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้   

1. ด้านคุณภาพของงาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 1) สำนักงานบัญชีมีความน่าเชื่อถือ 2) สำนักงาน
บัญชีมีบริการจัดทำบัญชีตรงตามความต้องการของธุรกิจ 
3) ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 4) ความถูกต้องของการรายงานทางการเงิน
ทำให้ธุรกิจเข้าใจง่าย 5) ความสามารถของการยื่นภาษี
สร้างความพึงพอใจให้แก่ธุรกิจ        

2. ด ้านความร ับผ ิดชอบของสำน ักงานบ ัญช ีซึ่ ง
ประกอบไปด้วย 1) สำนักงานบัญชีมีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ งานท่ีได้รับมอบหมายการให้บริการถูกต้องรวดเร็ว
และทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด 2) สำนักงานบัญชี
หรือผู้ทำบัญชียอมรับผลการกระทำของตนทั้งผลดีหรือใน
ด้านที่เกิดผลเสียหาย 3) การเก็บรักษาความลับของลูกค้า
ได้ 4) จัดทำบัญชีพร้อมรายงานงบการเงินและปิดบัญชีให้
ทุกเดือน 5) ผู้ทำบัญชีให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านอื่นๆ ด้วยความ
เต็มใจ        

3. ด้านความร ู ้ความสามารถของผ ู ้ทำบัญชี ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 1) ผู้ทำบัญชีมีความรู้ความสามารถเชิง
เทคนิค เช่น การบัญชีภาษี เป็นต้น 2) ผู้ทำบัญชีมี ค่านิยม 
จริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ คือ สังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 3) ความสามารถของผู้ทำในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทให้ได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน
วิชาชีพ 4) ผู้ทำบัญชีมีความรู้ ความชำนาญทางด้านการ
บัญชี 5) ผู้ทำบัญชีมีทักษะที่ดีในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ทางการบัญชี       

4. ด้านการยอมรับของสำนักงานบัญชีซึ่งประกอบไป
ด้วย 1) สำนักงานบัญชีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมานาน 2) 
ธ ุ ร ก ิ จ ไ ด ้ คำแนะนำจากหน ่ วย งานราชการ  เ ช่น 
กรมสรรพากร เรื่องการทำงานของสำนักงาน 3) สำนักงาน
บัญชีได้รับการแนะนำจากบริษัทหรือบุคคลอื่น 4) สำนัก 
งานบัญชีมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า 5) ผู้ทำ
บัญชีมีบุคลิกภาพท่ีน่าเชื่อถือ        

5. ด้านค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ซึ ่งประกอบไปด้วย
1) สำนักงานบัญชีคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมกับ
งานของธุรกิจ 2) คิดค่าธรรมเนียมตามลักษณะของธุรกิจ 
3) คิดค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่จัดทำบัญชี 4) สำนักงาน
บัญชีคิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณของเอกสารที่ลงบัญชี 
5) คิดค่าธรรมเนียมตามความซับซ้อนของงาน

6. ด้านสถานที่ตั้งของสำนักงานบัญชีซึ่งประกอบไปด้วย
1) ความสะดวกในเดินทางติดต่อกับสำนักงานบัญชี
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2) ที่ตั้งของสำนักงานบัญชีอยู่ในอำเภอเดียวกันกับธุรกิจ
3) ที ่ต ั ้งของสำนักงานสะดวกในการรับ – ส่งเอกสาร
4) สำนักงานบัญชีตั้งอยู่ในบริษัทเดียวกับบริษัทในเครือ
5) สำนักงานบัญชีมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม   
  ตอนท่ี 5  การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อให้ทราบถึงตัวแปรที่
สำคัญ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงาน
บัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  ในเขต
อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
  การวิเคราะห์องค์ประกอบ  เพื่อให้ทราบถึงตัวแปรที่
สำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงาน
บัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  ในเขต
อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข ้อม ูล  ได ้แก ่  ว ิ เคราะห์ องค ์ประกอบเช ิ งสำรวจ 
( Exploratory Factor Analysis) ด ้ ว ย ส ถ ิ ติ  Factor 
Analysis  โดยวิธี Principal-Component Analysis (PC) 
และใช้ว ิธ ีการหมุนแกนออโธโกนอลแบบวาร ิแมกซ์  
(Varimax Orthogonal) เพ ื ่อสก ัดต ัวแปรที ่ ไม ่สำคัญ
ออกไป โดยพิจารณาน้ำหนักของตัวแปรในองค์ประกอบ 
ถ้าตัวแปรใดมีน้ำหนักในองค์ประกอบต่ำกว่า 0.45 จะตัด
ตัวแปรนั้นออกไป  
 จากตัวแปร 30  ตัว พบว่า สามารถสกัดปัจจัยได้เป็น 
11 ปัจจัย มีค่าความแปรปรวน ร้อยละ 65.196 ของค่า
ความแปรปรวนทั ้งหมด หลังจากนั ้นทำการหมุนแกน
เพื่อที่จะสามารถจัดตัวแปร  X’s  ให้แก่ปัจจัยต่างๆ  ได้ถูกต้อง 
โดยใช้วิธีหมุนแกนแบบ  Orthogonal Rotation  ด้วยวิธี 
Varimax เมื่อพิจารณา ค่า loading ต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 182  ราย ดังนั้นจึงนำค่า Factor 
loading  ตั ้งแต่ 0.45 ขึ ้นไป ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาให้เป็น
ปัจจัยที่สำคัญ ได้จำนวน 11 ปัจจัย และทำการตั้งชื่อให้
แต่ละด้านโดยมีความหมายสอดคล้องกับโครงสร้างของ
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  

1) ด้านการคิดค่าบริการจัดทำบัญชี 2) ด้านความ
เข้าใจและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

3) ด้านสภาพแวดล้อมของสำนักงานบัญชี 4) ด้านจรรยาบรรณ
ของผู ้ทำบัญชี 5) ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สำนักงานบัญชี 6) ด้านมาตรฐานการบัญชี 7) ด้านกระบวนการ
จัดทำบัญชี 8) ด้านทักษะของผู้ทำบัญชี 9) ด้านการมีวินัย
ของผู้ทำบัญชีและความเหมาะสมของค่าบริการ 10) ด้าน
ความสะดวกและความเหมาะสมในการจัดทำบ ัญชี  
11) ด้านความน่าเชื่อถือของสำนกังานบัญชีในทุกๆ ด้าน

8. การอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ มีองค์ประกอบที่สำคัญ

11 ปัจจัยที่ส่งผลปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)  ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้  

1. ด้านการคิดค่าบริการจัดทำบัญชี  คิดค่าธรรม
เนียมตามความซับซ้อนของงาน  สำนักงานบัญชีคิดค่า
ธรรม เนียมตามปริมาณของเอกสารที่ลงบัญชี  และคดิค่า
ธรรม เนียมตามระยะเวลาที่จัดทำบัญชี  ซึ ่งสอดคล้อง
บางส่วนกับ  สุภาพร  เพ่งพิศ  (2562) ได้ศึกษางานวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ และความภักดีใน
การเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี  ของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการ วิจัยพบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ได้ 4 ปัจจัย ประกอบ ด้วย 1)  ปัจจัยด้านคุณภาพการ
บริการ 2) ด้านคุณภาพงาน 3) ด้านความรู้ความสามารถ 
และ 4) ด้านค่าธรรมเนียมมีอิทธิพลในทางบวกกับความไว้
วางในการเล ือกใช ้บร ิการสำน ักงานบ ัญชี   ท ั ้ งนี้
ผู้ประกอบการธุรกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ  ด้านการคิด
ค่าบริการจัดทำบัญชี เนื ่องจากการคิดค่าบริการจัดทำ
บ ัญช ี เป ็นป ัจจ ัยท ี ่สำค ัญสำหร ับธ ุรกิ จ หร ือสถาน
ประกอบการเป็นอย่างมาก  ด้วยสภาพทางการเงินหรือ
ปัจจัยทางการเงิน  เป็นสิ่งที ่บ่งบอกถึงสภาพคล่องของ
กิจการ และเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจปัจจัยด้านอื่นๆ 

966



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5     
5 th National Conference on Vocational Innovation and Technology 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ด้วย จึงทำให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี
เป็นปัจจัยอันดับแรก จึงต้องวิเคราะห์องค์ประกอบที่
หลากหลาย  เช่น  คิดค่าบริการตามลักษณะของกิจการ 
คิดค่าบริการตามความซับซ้อนของงาน คิดค่าบริการตาม
ปริมาณของงาน  เป็นต้น 

2. ด้านความเข้าใจและการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า  สำนักงานบัญชีมีความเข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้า  สำนักงานบัญชีได้รับการแนะนำจาก
บริษ ัทหรือบุคคลอื ่น  และผู ้ทำบัญชีมีบุคลิกภาพที่
น่าเชื ่อถือ ซึ ่งสอดคล้องบางส่วนกับ มาลี สุขสำราญ 
(2552)  ได้ศ ึกษางานวิจัยเรื ่อง  ปัจจัยที ่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการ จังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ได้ 10 องค์ประกอบ  ผ ู ้ประกอบการมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยมีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า  ผู้ประกอบ การมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เร ียงลำดับจากค่ามากไปน้อยคือ 1) ด้านความ
ซื ่อสัตย์ 2) ด้านการตอบ สนอง 3) ด้านความเชื ่อถือ 
4) ด้านความ สามารถ  5)  ด้านความสุภาพอ่อนโยน
6) ด้านการสื่อสาร 7)  ด้านการเข้าถึงบริการ 8)  ด้าน
ความเข้าใจ 9)  ด้านความมั่นคงและ 10)  ด้านการสร้าง
สิ่งที่จับต้องได้  อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับ ด้านความเข้าใจและการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  เนื่องจากการจัดทำ
บัญชีเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับผู้ทำบัญชีเป็นสำคัญ  ซึ่งผู้ทำ
บัญชีนั้น ต้องมีความเข้าใจในกิจการที่ทำบัญชี  เข้าใจถึง
ลักษณะของธุรกิจ และต้องตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าด้วย  จึงจะทำให้เกิดความพึงพอใจในการจัดทำ
บัญชีของลูกค้าและเกิดการใช้บริการสำนักงานบัญชีต่อไป
ในอนาคต 

3. ด้านสภาพแวดล้อมของสำนักงานบัญชี  ที่ตั้งของ
สำนักงานสะดวกในการรับ – ส่งเอกสาร สำนักงานบัญชีมี

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสำนักงานบัญชีตั้งอยู่ใน
บริษัทเดียวกับบริษัทในเครือ ซึ ่งสอดคล้องบางส่วนกับ 
พฤกษา  แก้วสาร  และอรุษ  คงรุ่งโชค  (2558)  ได้ศึกษา
งานวิจัย เรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี
ของบริษัทจำกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ผลการวิจัย 
พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบได้  4 ปัจจัย การใช้
บริการจัดทำบัญชีแบบรายเดือน รายปี ซึ่งมีการใช้บรกิาร
ของสำนักงานบัญชี จึงพิจารณาจากคุณภาพ และความ
น่าเชื่อถือในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีเปน็สำคัญ 
ตามที่ผู้ประกอบการเข้าติดต่อเพื่อใช้บริการด้วยตนเอง 
เนื่องจากต้องตัดสินใจเรื่องปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1) มีอัตรา
ค่า บริการ  2)  ด้านพนักงาน 3)  ด้านสภาพแวดล้อม 
4) ด้านกระบวนการให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับ ด้านสภาพแวดล้อมของ
สำนักงานบัญชี เนื ่องจากสภาพแวดล้อมของสำนักงาน
บัญชีมีผลต่อการบริการ เช่น ความสะดวกในการรับ – ส่ง
เอกสาร ความสะดวกของการเดินทางติดต่อสื่อสารและ
เป็นสำนักงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานประกอบการ
จึงมีส่วนทำให้การทำงานด้านการจัดทำบัญชีสะดวก 
รวดเร็ว ทันเวลามากยิ่งข้ึน 

4. ด้านจรรยาบรรณของผู ้ทำบัญชี การเก็บรักษา
ความลับของลูกค้าได้ จัดทำบัญชีพร้อมรายงานงบการเงิน
และปิดบัญชีให้ทุกเดือน และผู ้ทำบัญชีให้คำปรึกษา
แนะนำ ด้านอื่นๆ ด้วยความเต็มใจซึ่งสอดคล้องบางส่วน
กับ เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2552) ได้ศึกษางานวิจัยเรื ่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของสำนักงาน
บัญชีในประเทศไทย  ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ 2 ปัจจัย คือ 1)  คุณสมบัติผู้ทำบัญชีของ
สำนักงานบัญชีในด้านความรู ้ในวิชาชีพและ 2) ด้าน
ค่านิยมจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
คุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัญชี  ทั้งนี้ผู้ประกอบ 
การธุรกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ  ด้านจรรยาบรรณของ
ผู้ทำบัญชี  เนื่องจากจรรยาบรรณของผู้ทำบัญชีเป็นปัจจัย
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ที่ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู ้ซึ ่งขึ ้นทะเบียนไว้กับสภา
วิชาชีพบัญชีมีหน้าที ่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  และต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนตาม
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐาน
อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ จึง
เป็นปัจจัยที ่สำคัญมากอีกปัจจัยหนึ ่งที ่ส ่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี 

5. ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของสำนักงานบัญชี
ธ ุ ร ก ิ จ ไ ด ้ คำแนะนำจากหน ่ วย งานราชการ  เ ช่น 
กรมสรรพากร เรื่องการทำงานของสำนักงานบัญชี  ที่ตั้ง
ของสำนักงานบัญชีอยู่ในอำเภอเดียวกันกับธุรกิจผู้ทำบัญชี
มีค่านิยม จริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ คือ สังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ คิดค่าธรรมเนียมตาม
ลักษณะของธุรกิจ และสำนักงานบัญชีหรือผู ้ทำบัญชี
ยอมรับผลการกระทำของตนทั้งผลดีหรือ ในด้านที่เกิดผล
เสียหาย ซึ่งสอดคล้องบางส่วนกับงานวิจัยของ สุภาพร  เพ่งพิศ 
(2562)  ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ไว้วางใจ  และความภักดีในการเลือกใช้บริการสำนักงาน
บัญชี  ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการ วิจัยพบว่า การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ได้  4 ปัจจัย คือ 1)  ด้านคุณภาพ
การบริการ 2)  ด้านคุณภาพงาน 3) ด้านความรู้ความสามารถ 
และ 4)  ด้านค่าธรรมเนียม  มีอิทธิพลในทางบวกกับความ
ไว ้วางในการเล ือกใช ้บร ิการสำน ักงานบัญชี ท ั ้ งนี้  
ผู้ประกอบการธุรกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสำนักงานบัญชี เนื่องจากผู้ทำบัญชี
มีค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ คือ สังเกต 
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  คิดค่าธรรมเนียมตาม
ลักษณะของธุรกิจ และสำนักงานบัญชีหรือผู ้ทำบัญชี
ยอมรับผลการกระทำของตนทั้งผลดีหรือในด้านที่เกิดผล
เสียหายหรือทำให้ธุรกิจได้รับผลประโยชน์จากปัจจัย
เหล่านี้ สามารถกล่าวได้ว่า สำนักงานบัญชีที ่มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพดี  จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน
เลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี 

6. ด้านมาตรฐานการบัญชี  ความสามารถของการยืน่
ภาษีสร้างความพึงพอใจให้แก่ธุรกิจ  ความถูกต้องของการ
รายงานทางการเงินทำให้ธุรกิจเข้าใจง่าย  และปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีและปฏิบัติกฎหมายที่เกี ่ยวข้องซึ่ง
สอดคล้องบางส่วนกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ออนไลน์) 
เรื ่องการรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ กล่าวว่า “การ
จัดทำบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐาน
การบัญชีนั้น  เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสะท้อนถึงผลการ
ดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการได้  
ผลจึงพบว่า น ิต ิบ ุคคลจำนวนมากที ่ม ีการใช้บริการ
สำนักงานบัญชีในการจัดทำงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าจึงพิจารณาแล้วว่าสำนักงานบัญชีมีบทบาทที่สำคัญ
ในการสนับสนุนกิจการ"  ทั ้งนี้  ผู ้ประกอบการธุรกิจมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  ด้านมาตรฐานการบัญชี  เนื่องจาก
มาตรฐานการบัญชีเป็นปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับกฎหมาย 
จึงได้มีการบัญญัติไว้ใน  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 ซึ่งมีคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแต่งตั้งจาก
ผู้มีความรู้  ความชำนาญ  และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
บัญชี มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และ
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 6 หน่วยงาน ทำหน้าที่
กำหนดมาตรฐานการบ ัญชีแนวทางในการกำหนด
มาตรฐานการบัญชี  ด้านมาตรฐานการบัญชี จึงเป็นปัจจัย
ที่สำคัญที่ธุรกิจต้องคำนึงถึง  เพื่อประกอบการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี 

7. ด้านกระบวนการจัดทำบัญชี สำนักงานบัญชีมี
บริการจัดทำบัญชีตรงตามความต้องการของธุรกิจและ
ผู้ทำบัญชีมีความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค เช่น การบัญชี 
การเง ิน  ภาษี  เป ็นต้น  ซ ึ ่งสอดคล้องบางส ่วนกับ 
นภัสสนี  เปรื ่องการ  (2562)  ได้ศึกษางานวิจัยเรื ่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของ
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ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  ในเขตภาคกลาง 
ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้  3  ปัจจัย 
ความคิดเห็นโดยรวมของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
กระบวนการ รองลงมาคือ ด้านการเข้าถึงบริการ ด้าน
ความน ่า เช ื ่ อถ ือและด ้ านราคา  ตามลำด ับ  ท ั ้ งนี้  
ผ ู ้ประกอบการธ ุรก ิจม ีความค ิดเห ็นเก ี ่ยวก ับด ้าน
กระบวนการจัดทำบัญชี เนื ่องจากการจัดทำบัญชีต้อง
เป็นไปตามกระบวนการจัดทำบัญชี  เช่น การจดบันทึก
เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้น การจัดหมวดหมู่รายการ และการ
เสนอรายงานการเงินตามหลักการบัญชีที ่รับรองทั่วไป 
เป็นวิธีการทางบัญชีที ่ทุกธุรกิจนำมาใช้เพื ่อข้อมูลทาง
การเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ 
การนำไปใช้ต้องวิเคราะห์และแปลความหมาย ด้วยเหตุนี้
ผู ้บริหารขององค์กรจึงต้องมีความรู้ทางการบัญชีเพียง
พอที ่จะนำไปใช้ประโยชน์ได ้ตรงตามวัตถ ุประสงค์ 
ด้านกระบวนการจัดทำบัญชีจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี 

8. ด้านทักษะของผู้ทำบัญช ีผู้ทำบัญชีมีความรู้ ความ
ชำนาญทางด้านการบัญชี และผู้ทำบัญชีมีทักษะที่ดีในการ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีไม่มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยในอดีต  ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านทักษะของผู้ทำบัญชี  เนื่องจากผู้ทำบัญชีมี
ความรู้  ความชำนาญทางด้านการบัญชี และผู้ทำบัญชีมี
ทักษะที ่ด ีในการใช้โปรแกรมสำเร ็จร ูปทางการบัญชี 
ปัจจัยเหล่านี้ทำให้การจัดทำบัญชีนั้น มีประสิทธิภาพและ
มีความน่าเชื่อถือ  เนื่องจากผู้ประกอบการต้องใช้ผลการ
รายงานทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของธุรกิจที่
ได้มาจากการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี ทั้งนี้การที่
ผู้ทำบัญชีมีทักษะและมีความชำนาญแล้วนั้น จึงเป็นปัจจัย
ที่ทำให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีได้
ง่ายขึ้น   

9. ด้านการมีวินัยของผู้ทำบัญชีและความเหมาะสม
ของค่าบริการ  สำนักงานบัญชีมีความรับผิดชอบปฏิบัติ  
งานที่ได้รับมอบหมายการให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว และ
ทัน เวลาตามที่กฎหมายกำหนด และสำนักงานบัญชีคิดค่า
ธรรม เนียมตามความเหมาะสมกับงานของธุรกิจ ไม่มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต  ทั้งนี้  ผู้ประกอบการ
ธุรกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการมีวินัยของผู้ทำบัญชี
และความเหมาะสมของค่าบริการ เนื่องจากการมีวินัยใน
การจัดทำบัญช ี เช่น การคำนึงถึงกฎหมาย  ความถูกต้อง
ของการจัดทำบัญชีมีความรับผิดชอบด้านการยื่นภาษีที่
รวดเร็ว และทันเวลา  ทำให้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ธุรกิจ รวมไปถึงเรื ่องค่าบริการที ่มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของธุรกิจ จึงเป็นปัจจัยที ่ทำให้ตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี     

10. ด้านความสะดวกและความเหมาะสมในการจัดทำ
บัญชี ความสะดวกในเดินทางติดต่อกับสำนักงานบัญชี 
และสำนักงานบัญชีคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม
กับงานของธุรกิจ  ซึ ่งสอดคล้องกับ นภาพร หงส์ภักดี 
(2554)  ได้ศึกษางานวิจัยเรื ่อง พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวา
ชินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ที่สำคัญในการเลือกใช้บริการของสำนักงานบัญชี บริการ
ตรวจสอบบัญชี  การบริการด้านภาษีและเรื ่องอัตรา
ค่าบริการ  ไม่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต ทั้งนี้ 
ผู ้ประกอบการธุรกิจมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับด้านความ
สะดวกและความเหมาะสมในการจัดทำบัญชี  เนื่องจาก
ความสะดวกในเดินทางติดต่อกับสำนักงานบัญชีทำให้
ผู ้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี  
เช่น สำนักงานบัญชีอยู่ในอำเภอเดียวกันกับธุรกิจ  จึงทำ
ให้การเดินทางติดต่อสื่อสาร  การให้คำปรึกษา แนะนำ 
หรือแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว การใช้
บริการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี  จึงเป็นไปได้ง่าย 
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ประกอบกับด้านค่าบริการที่มีความเหมาะสมซึ่งเป็นปัจจัย
ที่สำคัญมากของธุรกิจที่ช่วยในการตัดสินใจ 

11. ด้านความน่าเชื ่อถือของสำนักงานบัญชีในทุกๆ
ด้านสำนักงานบัญชีมีความน่าเช่ือถือ และคิดค่าธรรมเนยีม
ตามลักษณะของธุรกิจ  ซึ ่งสอดคล้องบางส่วนกับกับ 
โสภาพรรณ  ไชยพัฒน์  (2560)  ได้ศึกษางานวิจัยเรื ่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของสำนักงาน
บัญชีในจังหวัดภูเก็ต  ผลการวิจ ัยพบว่า ว ิเคราะห์
องค์ประกอบได้  5  ปัจจัย  การวิเคราะห์ข้อมูลในเกี่ยวกบั
คุณภาพของการบริการของสำนักงานบัญชีในจังหวัดภูเก็ต 
อยู่ในระดับมาก  ได้แก่ 1) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
2) ด้านการให้ความเชื ่อมั ่นแก่ล ูกค้า   3)  ด้านความ
น่าเชื่อถือของสำนักงานบัญชี  4)  ด้านการดูแลเอาใจใส่
ต่อลูกค้า  และ 5) ด้านภาพลักษณ์ของสำนักงานบัญชี 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบ การธุรกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้าน
ความน่าเชื่อถือของสำนักงานบัญชีในทุกๆ ด้าน เนื่องจาก
สำนักงานบัญชีปฏิบัติงานบัญชี  กำหนดค่าใช้จ่ายในการ
ใช้บริการ  ช่วยบริการการยื่นภาษี  ให้คำปรึกษาหรือ
นำเสนอการรายงานทางการเงินของธุรกิจ ซึ ่งผลการ
ดำเนินงานของสำนักงานบัญชีท ี ่ออกมานั ้นถ ูกต้อง 
เหมาะสม สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ส่งผลทำให้เกิด
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีต่อไปในอนาคต 
 การอภิปรายความสอดคล้องกับงานวิจ ัยในอดีต
ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เนื่องจากผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
งานวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 
ต่างที่ ต่างเวลา จึงทำให้ได้ผลการวิจัยที่แตกต่างกันกับ
งานวิจัยในอดีต ซึ่งบางปัจจัยมีความสอดคล้องบางส่วน 
และบางปัจจัยไม่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต 
และจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม SMEs ในจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนใหญ่เป็น
ห้างหุ้นส่วน  เนื่องจากเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งได้ง่าย เน้น

กิจการภายในครอบครัว  ประกอบการภายในจังหวัด 
เน ้นการขายในท้องถิ ่น ระยะเวลาการดำเนินธ ุรกิจ
ประมาณ  5-10  ปี และเกี่ยวเนื่องกับประสบการณ์การ
ทำงานของหุ้นส่วนผู้จัดการ  ทั้งนี้การบัญชีถือเป็นหัวใจ
ของธุรกิจ การจัดทำบัญชี  ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ 
ความเชี ่ยวชาญของผู ้ทำบัญชี  ประกอบกับกฎหมาย 
พระราชบัญญัติการบัญชี ที่ควบคุมมาตรฐานการจัดทำ
บัญช ีและควบคุมจรรยาบรรณของผู้ทำบัญชี  ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม SMEs  ในจังหวัดหนองบัวลำภูจึง
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีมากที่สุดเพื่อทำให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ  

9. ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะในการวิจัยในคร้ัง
ต่อไป 

9.1  ข้อเสนอแนะ 
 9.1.1 การวิจัยในครั้งนี้ทำให้ทราบว่า บริษัทและ

ห้างหุ้นส่วน ใช้บริการของสำนักงานบัญชีเป็นจำนวนมาก 
เนื่องด้วยลักษณะของกิจการและการไม่มีความรู้ด้านการ
บัญชีของผ ู ้ประกอบการ ทั ้งน ี ้ก ิจการจึงควรที ่จะมี
การศึกษาเปรียบเทียบหลายๆ ด้านของสำนักงานบัญชี 
ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการนั้น 

 9.1.2 ส่วนประสมทางการตลาด ก็มีส่วนทำให้
สถานประกอบการ บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วน เกิดการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี เนื ่องจากเป็น
ปัจจัยภายในของสถานประกอบการ โดยมี ผลิตภัณฑ์ 
ราคาการส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่ายที่
กิจการใช้ในการบริหารกิจการและทำให้เกิดรายได้ใน
อนาคต 

 9.1.3 จากผลการวิจัยพบว่า การคิดค่าธรรมเนยีม
ในการจัดทำบัญชี เป็นปัจจัยที่ส่งผลเป็นอย่างมาก ในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี ด้านสำนักงานจึง
ควรทำการสำรวจว่า อัตราค่าบริการควรคิดจากปัจจัยใด
มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานอื่น เช่น ด้านปริมาณ
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ของงาน ด้านลักษณะของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำมาปรับ
ใช้ในการบริการสำนักงานต่อไปในอนาคต  

9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 
 การวิจัยควรศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาเกี ่ยวกับ

คุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัญชี คุณภาพของงาน 
ความเต็มใจในการให้บริการของผู ้ทำบัญชีหรือความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีด้านอ่ืนๆ  เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1)พัฒนารูปแบบการ
ทำงานภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจในการนำแอพพลิเคชั่นมาสื่อสาร
ภายในวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวร ัสโคโรนา (COVID-19) โดยผู ้ว ิจ ัยได ้เล ือกใช้
แอพพลเิคชั่นไลน์ในการศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อม ูลเป็นแบบประเม ินความพึงพอใจของ
บุคลากรในวิทยาลัยที่มีต่อแอพพลิเคชั ่น สถิติที ่ใช้คือ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
นำเอาแอพพลิเคชันมาใช้สื่อสารภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

มหาสารคาม โดยรวมมีความพึงพอใจมาก  (�̅� = 4.22) 
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจต่อขั้นตอน
การใช้ระบบการสื่อสารภายในสำนักงานคล่องตัวมากท่ีสุด 

(�̅� = 4.73) และในด้านต่างๆ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากคือ ความสะดวกในการสื่อสาร (�̅� = 4.25), 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการสื่อสาร (�̅� = 3.94), การดาวน์โหลด

แอพพลิเคชันที่ไม่เสียค่าบริการ  (�̅� = 4.10), การได้รับ

รหัสยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานทุกครั ้ง   (�̅� = 4.18), 

ความรู้ความสามารถของผู้ใช้  (�̅� = 4.25)  และสำนักงาน

มีความพร้อมในการสื่อสาร  (�̅� = 4.21) จากผลที่ได้รับจงึ
ทำให้การนำเอาการนำเอาแอพพลิเคชันมาใช้สื ่อสาร
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม การบริหาร

จัดการภายในสำนักงาน ปัญหาการติดต่อสื ่อสารกัน
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามหมดไป และงาน
พัฒนามากยิ่งข้ึน 

คำสำคัญ : แอพพลิเคชั่นในการสื่อสาร 

Abstract 
 This research aims to 1. Develop a working 
model within Mahasarakham Vocational College 
2. To study the satisfaction of using the application
to communicate within the college Under the 
epidemic situation of the coronavirus (COVID-19), 
the researcher has chosen to use the LINE 
application in the study. The instruments used to 
collect the data was to assess the satisfaction of 
college personnel with the application. The statistics 
used are mean and standard deviation.  
 The results showed that overall the employees 
satisfaction towards the application was at high 
(x = 4.22). In terms of each aspect, there was one 
aspect was at the highest consisting with flexibility 
of usage steps (x = 4.73).  Moreover,  there  were 
six aspects were at high consisting with convenience 
of intercommunication(x = 4.25), communication 
instrument (x= 3.94,free application downloading 
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(x = 4.10), OTP receiving before used (x = 4.18), 
ability of users(x = 4.25) and readiness for 
intercommunication (x = 4.21)  From the results 
obtained, it made it possible to bring the 
application to communicate within the Mahasarakham 
Vocational College. Office management problems 
with communication within the college were 
salved and there were more development work. 

Keywords: application for communication 

1. บทนำ
 การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid  19) ได้
ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิต
หรือรูปแบบการทำงานเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาที ่ต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการทำงานแบบ Work from home รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ (บญุทิพย์  สิริธรังศรี , 2563) 
โดยเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์รวมถึงการทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้
อินเทอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชั่นการติดต่อสื่อสาร และสื่อ
สังคมออนไลน์ต่างๆ  เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานหรือการ
เรียนการสอน  
 สื่อสังคมออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการ
ติดต่อสื่อสารในภาวะของการระบาดของโรคไวรัสโควิด 
โคโรน ่า ทำให ้ เทคโนโลย ี เข ้ามาเป ็นส ่วนสำค ัญใน
ชีวิตประจำวันของบุคลากรและผู้เรียน แอพพลิเคชันใน
การติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ครูและนักเรียนสามารถ
นำมาช่วยในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ
เอกสาร การสั่งงานและการส่งงาน การนำเสนองาน การ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น  ฯลฯ  ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
ความรู้  และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม  การนำสื่อสังคม
ออนไลน์มาใช้ในการเรียนการสอน ควรคำนึงถึงผลกระทบ
ทางด้านลบที่จะตามมาด้วย ควรปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง 
ที่ดี ช้ีแนะการใช้งานที่ถูกต้อง  สร้างความรู้เท่าทันสื่อเพื่อ

เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคสื่อ 
โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ในการเปิดรับเนื้อหาผ่านสื่อ
ในเชิงวิเคราะห์วิพากษ์  และประเมินสื่อ การสร้างความ
รู้เท่าทันสื่อนี้  โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการเรียนรู้ของ
เด็กผ่านการชี้แนะของครูและผู้ปกครอง รวมถึงการพัฒนา
ความคิดในเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ของนักเรียนเอง ผ่านการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา  สามารถนำโซเชียลมีเดียมาช่วยพัฒนาความรู้
และทักษะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การใช้แอพพลิเคชันเข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสารนั้น 
จะทำให้เก ิดความสะดวกในการทำงาน โดยหลายๆ 
องค์กรได้ใช้แอพพลิเคชันในการสื่อสาร  ทั้งภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร  เป็นเหตุผลที ่สำคัญที ่ส ุดในการ
เลือกใช้งานแอพพลิเคชันและจากการศึกษานี้ทำให้ทราบ
ถึงพฤติกรรมของการใช้งานแอพพลิเคชัน  แต่ย ังไม่
สามารถทราบถึงการใช้ประโยชน์จากแอพลิเคชันในการ
บริหารงานและกระบวนการทำงานในองค์กรได ้
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนำมาซึ่งกระบวนการทัศน์
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอ  ดังคำกล่าวของ 
 ดร.สุวิทย์  เฆษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563) 
ที ่ให้มุมมองเกี ่ยวกับรูปแบบแพลตฟอร์มการเรียนรู ้ว่า 
“การเรียนรู้จากนี้ไปสามารถเกิดขึ้นจากโคร  ที่ไหนและ
เมื่อไรก็ได้  ไม่จำเป็นต้องต้องยึดติดกับห้องเรียนหรือ
ระบบการศึกษาอีกต่อไป เพราะการศึกษาออนไลน์
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะมีบทบาท
มากขึ ้นในโลกหลังโควิด” ด้วยเหตุนี ้ครูผู ้สอนจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและบทบาทของตนเองดว้ย
การนำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งการวัดและประเมินผล  ได้แก่  โปรแกรม  Zoom 
google application youtube Cisco Webex meeting 
Edmodo เป็นต้น มาสร้างรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน 
(Schwenger.B.,2018) ซึ่งเป็นวิธีสอนในลักษณะผสมผสานใน
หลายลักษณะตามแนวคิดและประสบการณ์ของผู้สอน
และความสามารถของผู้เรียน 
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 การนำแอพพลิเคชันมาใช้สื ่อสารภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษามหาสารคาม ได้นำกระบวนการวิจัยการ
พัฒนาแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ (ชินวัจน์ งามวรรณากร, 
2562)   
 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจการนำแอพพลิเคชันมาใช้ใน
กระบวนการทำงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
เพื่อแก้ปัญหาการการติดต่อสื ่อสารในสภาวะการแพร่
ระบาดของโรคไวร ัสโคโรน ่า (Covid 19) โดยศ ึกษา
แอพพลิเคชั่นในลักษณะของการสื่อสารเข้าไปแก้ปัญหา
การติดต่อสื่อสารในองค์ 
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพื่อประยุกต์แอพพลิเคชั่นในการสื่อสารสนับสนุน
การทำงานภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
 2. เพ ื ่ อศ ึกษาความพึงพอใจของบ ุคลากรท ี ่ม ีต่อ
แอพพล ิ เคช ั ่นในการทำงานในว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษา
มหาสารคาม 
 
3.  ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาการนำแอพพลิเคชั ่นไปใช้ในการสื ่อสาร
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ผู้วิจัยได้กำหนด
ขอบเขตการวิจัยดังนี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู ฝ่ายบริหาร รวม  155 คน 

 
4.  วิธีการดำเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื ่องการนำเอาแอพพลิเคชั ่นมาใช้สื ่อสาร
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามได้ดำเนินงานตาม
ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี  1  ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
สำนักงาน การติดต่อสื่อสารของบุคลากรภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษามหาสารคาม การเก็บรวมรวมเอกสารและ

รวบรวมความต้องการ ซึ่งเกิดในภาวะการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (Covid 19) 
 ขั้นตอนท่ี  2  ออกแบบเพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจตอ่
ปัจจัยที่มีต่อการนำเอาแอพพลิเคชั่นไปใช้ในการสื่อสาร
ของบุคลากรทางการศึกษา คร ู ฝ ่ายบร ิหารภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
 ขั้นตอนที่  3  ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนำแอพพลิเคชันใน
การสื่อสารมาใช้ในสนับสนุนการทำงาน มาวิเคราะห์และ
แปรผลข้อมูลทางสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์โดยการสุ่ม
อย ่ า งง ่ าย (  Simple Random Sampling) บ ุคลากร
จำนวน 155 คน โดยมีเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ 
ดังนี ้
 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่นระดับมากที่สุด 
 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
5.  ผลการวิจัย 
 ประยุกต์แอพพลิเคชั่นในการสื่อสารสนับสนุนการ
ทำงานภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามภายใต้
สถานการณ ์การแพร ่ระบาดของโรคไวร ัสโคโรนา  
(COVID-19) ผู้วิจัยได้นำเอาแอพพลิเคชันไลน์ และกูเกิ้ล
กรุ ๊ป (Google Groups) มาประยุกต์ใช้ก ับการทำงาน
ภายในวิทยาลัยอาชีวศกึษามหาสารคาม มีการจัดกลุ่มของ
บุคลากรออกเป็นกลุ่มตามรูปแบบของสำนักงานเพื่อให้
การสื่อสารได้สะดวกและสื่อสารกันภายในกลุ่มได้ง่ายขึ้น 
ส่วนการประชุมติดต่อสื่อสาร ผู้วิจัยได้นำแอพพลิเคชัน
ของกูเกิ ้ลมีท (Meet) เพื ่อใช้ในการจัดประชุมออนไลน์ 
โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาด 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษามหาสารคามที่มีต่อการใช้แอพพลิเคชั่นในการ
สื่อสารภายในวิทยาลัยมีผลการศึกษาดังน้ี  
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ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จำนวน ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย   25 15.63 
   หญิง 135 84.37 

รวม 160 100 
สถานภาพ 
   เจ้าหน้าท่ี   20 12.50 
   ครู 130 81.25 
   ฝ่ายบริหาร  10   6.25 

รวม 160 100 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง 135 คน (ร ้อยละ 84.37) เป็นเพศชาย 
25 คน (ร้อยละ 15.63) มีสถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่ 20 คน 
(ร้อยละ 12.50) ครู 130 คน (ร้อยละ 81.25)  และฝ่าย
บริหาร 10 คน (ร้อยละ 6.25)  

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ 
ความพึงพอใจที่มีต่อการนำเอาแอพพลิเคชัน
มาใช้สื่อสารภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
มหาสารคาม 

รายการ 𝒙 SD 
ความ 

พึงพอใจ 

อันดับ
ท่ี 

1.ขั้นตอนในการใช้
ระบบการสื่อสารภายใน
สำนักงานคล่องตัว 

4.73 0.80 มากที่สุด 1 

2.ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสื่อสารภายใน
สำนักงาน 

4.25 0.61 มาก 3 

3.เครื่องมือ/ อุปกรณ์ 
ในการสื่อสารภายใน 
สำนักงาน 

3.94 0.79 มาก 8 

4.การดาวน์โหลด 
แอพพลิเคชัน 
ที่ไม่เสียค่าบริการ 

4.10 0.85 มาก 7 

5.การได้รับรหัสยืนยัน
ก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง 

4.18 0.70 มาก 5 

6.ความรู้ความสามารถ
ของผู้ที่ใช้แอพพลิเคชัน 

4.25 0.82 มาก 2 

7.สำนักงานมีความ
พร้อมในการสื่อสาร 

4.21 0.85 มาก 4 

ภาพรวม 4.22 0.10 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความพึงพอใจที ่ม ีต ่อการดำเนินโครงการ   “การนำ
แอพพลิเคชั่นมาใช้สื ่อสารภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม” พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 1 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 6 ข้อ จัดเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ข้อที่ 1 ขั้นตอนใน

การใช้ระบบการสื่อสารภายในสำนักงานคล่องตัว (�̅�= 4.73) 
รองลงมาคือ ข้อที่ 2 ความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร

ภายในสำนักงาน  (�̅� = 4.25) ข้อที ่6 ความรู้ความสามารถ

ของผ ู ้ท ี ่ ใช้ แอพพลิเคชัน (�̅� = 4.25)  และ ข้อที ่  7 

สำนักงานมีความพร้อมในการสื่อสาร (�̅�= 4.21) ความพึง

พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.22)  

6. สรุปผลการวิจัย
จากการประยุกต์แอพพลิเคชันในการติดต่อสื่อสารมา

ใช้ในการสนับสนุนการทำงานภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคามนั้น มีการนำเอาแอพพลิเคชันที่ให้บริการฟรี
มาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ แอพ
พลิเคชันไลน์ แอพพลิเคชันกูเกิ้ลกรุ๊ป แอพพลิเคชันกูเกิ้ล
มีทสำหรับการประชุมออนไลน์ บุคลากรสามารถปรับ
พฤติกรรมในการทำงานให้เข้ากับเทคโนโลยีการสื่อสารได้
เป็นอย่างดี ถือเป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานให้
เข ้าก ับย ุคป ัจจ ุบ ัน ทำให ้ เก ิดความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร การทำงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล
สื่อสารต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการทำงาน 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
แอพพลิเคชันในการสื่อสารภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคามนั้น พบว่าขั ้นตอนการใช้ระบบการสื่อสาร
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ภายในสำนักงานคล่องตัวมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในด้าน
ที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือ เครื่องมือ/อุปกรณ์
ในการสื ่อสาร, การดาวน์โหลดแอพพลิเคชันที ่ไม่เสีย
ค่าบริการ, การได้รับรหัสยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานทุก
ครั้ง, สำนักงานมีความพร้อมในการสื่อสาร, ความสะดวก
ในการสื่อสาร และความรู้ความสามารถของผู้ใช้ โดยเรียง
ตามค่าเฉลี่ยจากน้อยไปมาก บุคลากรมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการนำแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่

มาใช ้ เพ ื ่อการส ื ่อสารภายในว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษา
มหาสารคามภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีประเด็นที ่สามารถนำมา
อภิปรายผลดังนี ้
 ด้านการพัฒนาการสื่อสารภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคามสามารถใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอนาคตได้เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร
และการเก็บบันทึกข้อมูล ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ขวัญฤดี  ฮวดหุ่น ที่ศึกษาอิทธิพลของแอพพลิเคชันในการ
สื่อสารยุคปัจจุบัน ได้กล่าวถึงพื้นฐานในชีวิตประจำวันของ
มนุษย์ตลอดจนการส่งเสริมการทำงานด้วยการสื่อสารผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์ภายในองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์
ส ูงส ุดกับองค์กร การทำงานของบุคลากรของวิทยาลัย
อาชีวศึกษามหาสารคามสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ถึงแม้จะเกิดจากสภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
ซึ่งบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปฏิบัติงาน 
ที ่บ ้าน (Work from home) ก ็ ไม ่ เก ิดอ ุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 
 ด้านความพึงพอใจของบุคลากรที ่มีต่อการนำเอา
แอพพลิเคชั่นมาใช้สื่อสารภายในวิทยาลัย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื ่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วในการ
สื ่อสารภายใน, แอพพลิเคชั ่นที ่ใช้บริการไม่ต้องจ่าย
ค่าบริการ และสามารถสื่อสารด้วยการผ่านแอพพลิเคชัน
ต่างๆ  โดยผ่านการ  zoom meeting  ผ่านไลน์ ผ่าน

fecebook ซึ่งการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สามารถปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ที่ใดก็ได้
แม้ไม่ได้อยู่ในวิทยาลัยพร้อมกัน 

8. ข้อเสนอแนะ
1. ผลการศึกษาจากการวิจัยครั้งนี้ ช่วยให้ผู้วิจัย พบว่า

ความพึงพอใจต่อการนำเอาแอพพลิเคชั่นมาใช้สื ่อสาร
ภายใน ซึ่งมีค่าความคิดเห็นเฉลี่ย ระดับมากเป็นผลจาก
การสอบถามเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน จึงควรขยายขอบเขต
การศึกษาไปยังกลุ่มอื่น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี และนำไปปรับปรุง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งกับการเปลี ่ยนแปลงที ่มีผลทำ ให้รูปแบบการ
ดำเนินชีวติอย่างใหม่แตกต่างจากอดีตหรือความปกติใหม่ 

2. แนวค ิดเก ี ่ยวก ับการยอมร ับนว ัตกรรมและ
เทคโนโลยีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สื่อประชุมแบบออนไลน์
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ควรขยายแนวคิดสำหรับการวจิัย
ในครั้งต่อไป โดยทำการวิจัยเชิงปริมาณผสมกับการวิจัย
เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์ทางวิชาการ
มากขึ้น สำหรับท่านที่สนใจศึกษาจึงควรทบทวนเอกสาร
เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องวา่มีผล
ต่อกนัหรือไม่ เพื่อความถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตบี 
Development of a Motion Graphic Media for Learning and Prevention of 

Coronary Artery Disease 

ศริญญา วรจันทร์1* ณัฐชานันท์ ศรีสมบัติ2 อาณัติ เหลื่อมศรี3 ศิริวรรณ นามเทพ4 
Sarinya Worachan1* Natchanan Srisombut2 Arnat loemsri3 Siriwan Namthep4 

*1 2 3 4 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
*1 2 3 4 Department of Digital Graphic

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อโมช่ัน
กราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
2) ประเมินคุณภาพของสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้
และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโดยผู ้เชี ่ยวชาญ 
3) ประเมินความคิดเห็นของกลุ่มผู้สนใจที่มีต่อการพัฒนา
สื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ วิธีดำเนินการวิจัย ได้แก่ 1) ศึกษากระบวนการ
และผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ 2) ประเมินคุณภาพสื่อโมชั่นกราฟิก
เพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3) ประเมินความคิดเห็นของกลุ่มผู้สนใจที่มี
ต่อสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ จำนวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบ
ประเมินคุณภาพ และแบบประเมินความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตัวอย่าง สถิติที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการการ
ประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี ่ยวชาญ พบว่า คุณภาพสื่อ
โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เนื้อหานำเสนอ
ประกอบไปด้วย เรืองโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, การรักษา
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ , การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
เนื้อหามีความกระชับ เข้าใจง่าย มีการสื่อสารที่ชัดเจน 
ระยะเวลาในการนำเสนอมีความเหมาะสม คุณภาพ ความ

คมชัด และความต่อเนื ่องของสื ่อ ตามลำดับ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 2) ผลการประเมินความคิดเห็นของ
กลุ่มผู ้สนใจที่มีต่อการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการ
เรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.43 เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า
กลุ่มผู้สนใจศึกษาการสร้างสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้
และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ เนื้อหามีประโยชน์สามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ การจัดวางองค์ประกอบของเนื้อหามี
ความเหมาะสม ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ : สื ่อโมชั่นกราฟิก, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, 
กราฟฟิก 

Abstract 
 This research aims to 1. The Development of 
the Motion Graphic Media for Learning and Prevention 
of Coronary Artery Disease. 2.To evaluate the 
quality of the Motion Graphic Media for Learning 
and Prevention of Coronary Artery Disease by 
using experts 3. To evaluate the opinion from 
sample groups towards the Motion Graphic Media 
for Learning and Prevention of Coronary Artery 
Disease. This research method is 1. To study the 
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process and producing the Motion Graphic Media 
for Learning and Prevention of Coronary Artery  
Disease. 2. To Evaluate the quality the Motion 
Graphic Media for Learning and Prevention of 
Coronary Artery Disease by experts. 3. To 
evaluate of opinions of 30 people interested the 
Motion Graphic Media for Learning and Prevention 
of Coronary Artery, collecting data by quality 
assessment and questionnaire (sample group), 
Mean and Standard Division. 

The Result Education was found that 
1. The evaluation results of the quality of

motion graphics lesson from the specialists found 
that the overall satisfactory is in high ranking 4.73 
considering each item. It was found that the 
experts' opinions on media quality were at the 
highest level. The presentation content consisted 
of the following topics: coronary artery disease, 
coronary artery disease treatment, diet for 
coronary artery disease patients, coronary artery 
disease prevention the content is concise, easy to 
understand, and the communication is clear. 
Presentation duration is appropriate, quality, 
clarity and continuity of the media, respectively 

2. The evaluation results of the opinion
questionnaire of motion graphics lesson from the 
sample group found that the overall satisfactory 
is in high ranking 4.43 considering each item. It 
was found that the group of people interested in 
coronary artery disease had the highest opinions. 
Useful content can be used in daily life. The 
placement of content elements is appropriate, 
respectively. 

Keywords: Motion Graphic, Coronary Artery 
Disease 

1. บทนำ
 ในปัจจุบัน ผู ้คนดำรงชีวิตในสภาวะที ่เต็มไปด้วย 
มลภาวะความเครียดและการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา 
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโรคต่างๆ 
มีผลจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น ทำให้มีปัจจัย
เส ี ่ยงต ่อส ุขภาพมากขึ ้น จากการสำรวจสุขภาพคน 
ประชาชนไทยทั้งประเทศ โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 
ในปี พ.ศ. 2557 ผลการตรวจโดยสรุป พบว่า ม ีการ
เปลี่ยนแปลงของสถานะสุขภาพในประชาชนไทย อายุ 15 ปี
ขึ ้นไป ภาวะสุขภาพและโรคที่มีความชุกเพิ่มขึ ้น ได้แก่ 
ภาวะอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และประเด็น
สุขภาพที่ยังเป็นปัญหาในผู้สูงอายุได้แก่ โรคเรื้อรังภาวะ
สมองเสื่อม การหกล้มภาวะพึ่งพิง เป็นต้น (สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข, 2559) ซึ่งภาวะดังกล่าว มักนำมาซึ่ง
ภาวะทุพลภาพในท่ีสุด ทำให้มีภาวะพึ่งพิงในการดำรงชีวิต 
แนะนำต้องการได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครัวหรือ
สังคมต่อไป 
 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของทุกคนที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะ
ในสังคมเมือง อาจทำให้การใส่ใจสุขภาพของตนเอง
น้อยลง เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายของเราเสื่อมถอยไปตาม
เวลา จนเกิดของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
“โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ” ที่หลายคนอาจมองเป็นเรื่อง
ไกลตัว แต่แล้วกลับใกล้ตัวและ “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ”  
ยังเป็น 1 ในโรคที่คร่าชีวิตของคนไทยเป็นอันดับต้นๆ 
(ประณิธิ  สาระยา,2563) 
 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือโรคหัวใจขาดเลือด คือ
โรคที่เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดแดง ที่ไปเลี้ยง
กล ้ามเนื ้อหัวใจเกิดการตีบหรือตัน ในปี  พ .ศ . 2556 
พบสถิติ การเสียชีวิต ด้วยโรคหัวใจขาดเลือด จัดเป็น
ลำดับที ่3 สำหรับประเทศไทย โรคหัวใจขาดเลือด จัดเป็น 
1 ใน 3ของโรคที ่ เป ็นสาเหตุการเส ียช ีว ิตส ูงส ุดของ
ประชากรไทย โดยพบอัตราเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาด
เลือดเพิ่มขึ้นจาก 23.45 ราย ต่อประชากรแสนคน ในปี 
พ.ศ. 2555 เป็น 27.83 ราย ต่อประชากรแสนคน ในปี 
พ.ศ. 2557 (ยุภานี  แต้มเรืองอิทธิ์,2560) 
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 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคเรื้อรังซึ่งไม่สามารถ
รักษาให้โรคหายขาดได้จำเป็นต้องรับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ต้องได้รับยารักษาโรคหัวใจซึ่งอาจมี
ผลข้างเคียงจากยา ผู ้ป่วยจำเป็นต้องปรับตัวและปรับ
บทบาทหน้าที่ที่เคยทำตามปกติรวมทั้งปรับเปลี่ยนแบบ
แผนการดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับการสูญเสียภาวะ
สุขภาพ โดยเฉพาะสมรรถภาพหัวใจ สูญเสียรายได้หลัก
เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบแพทย์และต้องพึ่งพา
บุคคลในครอบครัวเพิ่มขึ้นทำให้สูญเสียความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเองกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดและความเชื่อมั่นของ
ตนเอง ในการที่จะผ่านเหตุการณ์เจ็บป่วยที่รุนแรงในชีวิต 
ซึ ่งทำให้ความหวังของผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
ลดต่ำลงได้และอาจทำให้โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่เป็นอยู่ 
มีความรุนแรงมากขึ้น  
 ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ที่เลือกใช้สื่อโมชั่นกราฟิก มาเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารเนื้อหาทางด้านสุขภาพ ให้กับประชาชนทั่วไป 
ตัวอย่างเช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ที่มีการจัดทำสื่อโมชั่นกราฟิกมาใช้เพื่อ
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบ
บริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วย
แล้วจึงมารักษา และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพท่ีเรียกว่า 
สร้างนำซ่อม คือการเน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าการ
ซ่อมสุขภาพ หมายถึง การป้องกันโรคย่อมดีกว่าการรักษา
โรค ซึ ่งเป็นแนวทางสำคัญในการนำมาปรับใช้ในสังคม
ปัจจุบันของประเทศไทยที่กำลังก้าวไปสู่สังคมผู้สูงวัยใน
อนาคต (กมลทิพย์  รุ่งประเสริฐ.2561) 
 ในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารจำนวนมากสื่อโมชั่นกราฟกิได้
ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในหลายๆ ด้าน เช่น 
ด้านการศึกษา การจัดทำบทเรียนออนไลน์ ด้านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่าง ๆ แม้กระทั่ง
ด้านการแพทย์ที่มีการทำสื่อเผยแพร่เพื ่อให้ความรู้หรือ
รณรงค์โครงการ เพื่อสุขภาพต่าง ๆ เพราะโมชั่นกราฟิก
เป็นการนำข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาจัดกระทำให้เข้าใจได้
ง่ายขึ้นโดยใช้ภาพกราฟิกที่สวยงามเป็นตัวช่วยทำให้ผู้ส่ง

สารสามารถสื่อสารให้ผู้รับมี การรับรู้และเข้าใจได้ดีกว่า
สื่อภาพน่ิง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และทำ
ความเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของการ
พัฒนาสื่อโมช่ันกราฟิกเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ขึ้นด้วยสภาพสังคมการอยู่การกินของคนไทยที่เปลี่ยนไป
ตามยุคตามสมัย จึงส่งผลให้เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
มากขึ้น เนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่มีความ
สลับซับซ้อน การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก จะมีเนื้อหาที่ให้
ความรู้และมีภาพประกอบ ที่น่าสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายไป
ที่การสร้างสรรค์งานการพัฒนาสื่อโมช่ันกราฟิก ที่สามารถ
แสดงถึงวิธีการป้องกัน การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ผ่านทางเทคนิคการเคลื่อนไหว ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจ
ง่ายต่อกระบวนการสร้างความเข้าใจในการปรับตัวและ
ปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาวะ สุขภาพ และความผาสุกในชีวิต ๆ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และ

ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
 2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของสื่อโมช่ันกราฟิกเพื่อการ 
เรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 2.3 เพื่อประเมินความคิดเห็นของกลุ่มเสี่ยงที่มีต่อการ
พัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู ้และป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะคือ

ระยะที่ 1 การศึกษากระบวนการ และผลิตสื ่อโมช่ัน
กราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
ระยะที่ 2 การประเมินคุณภาพสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการ
เรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจากผู้เช่ียวชาญ 
ระยะที่3 การประเมินความคิดเห็นของกลุ่มผู้สนใจที่มีต่อ
การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ โดยผู้วิจัย ได้กำหนดเป็นขั้นตอน มี
วิธีการดำเนินการวิจัยตามลำดับ ดังนี ้
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3.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
3.1.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
3.1.2 ขั้นตอนการผลิต (Production) 
3.1.3 ขั้นตอนหลังการผลติ (Post Production) 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้คือ 

3.2.1.1 ผู ้เชี ่ยวชาญด้านสื ่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

3.2.1.2 กลุ่มบุคคลที่มีผู้สนใจต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ 
3.2.2.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา จำนวน 3 คน 
3.2.2.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือด

หัวใจตีบจำนวน 2 คน 
3.2.2.3 กลุ่มผู้สนใจการเกิดโรคหลอด

เลือดหัวใจตีบ จำนวน 30 คน 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 3.3.1 สื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกัน

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
 3.3.2 แบบประเมินคุณภาพสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อ

การเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นแบบ
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ (ดีมาก = 5, ดี = 4, 
ปานกลาง = 3, น้อย =2, น้อยที่สุด, ควรปรับปรุง = 1) 
แบบประเมินนี้ได้สอบถามจากผู ้เกี ่ยวข้อง 2 กลุ่ม คือ 
ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านการพัฒนาสื ่อโมชั ่นกราฟฟิก และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

 3.3.3 แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อสื่อโมช่ัน
กราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
เป็นแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ (ดีมาก = 5, 
ดี = 4, ปานกลาง = 3, น้อย =2, น้อยที่สุด, ควรปรับปรุง= 1) 
โดยสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเสี ่ยงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ 

3.4 การสร้างเครื่องมือวิจัย 
 3.4.1 การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้

และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อ 
ตามขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
2. ขั้นตอนการผลิต(Production)

3.5 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post Production) 
 3.4.2 แบบประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี ่ยวชาญ

เป็นเครื ่องมือที ่ใช้ในการประเมินคุณภาพสื ่อ  เป็นข้อ
คำถามแบบมาตราส ่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับและข้อคำถามปลายเปิด โดย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบไปด้วย 1) ด้านเนื้อหา 2) ด้านองค์ประกอบศิลป์ 
3) ด้านมัลติมีเดีย

 3.4.3 แบบประเมินคุณภาพสื่อโดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นเครื ่องมือที ่ใช้ในการประเมินคุณภาพสื ่อ  เป็นข้อ
คำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
และข้อคำถามปลายเปิด  
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารตำราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
องค์ประกอบในการสร ้างแบบประเมินความคิดเห็น 
การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ 

2. สร ้างแบบประเม ินคุณภาพและประเมินความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้
และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ  

3. นำเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สร้าง
ขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน การพัฒนาสื่อจำนวน 3 คน และ 
ผู้เชี ่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จำนวน 2 คน 
พิจารณาความเหมาะสมของข้อคำถาม  

4. ผู้เชี ่ยวชาญได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงภาษา
ของข้อคำถามเป็นบางข้อ 

5. ปรับปร ุงแก้ไขแบบประเม ินคุณภาพและแบบ
ประเมินความคิดเห็นตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ 

6. จัดพิมพ์เป็นฉบับจริงเพ่ือนำไปใช้ในการเก็บข้อมูล
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3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
ทั ้ง 2 กล ุ ่ม ค ือ 1. ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด ้านส ื ่อเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 2.กลุ่มผู ้สนใจต่อการเกิดโรค 
หลอดเลือดหัวใจตีบและตรวจสอบความถูกต้องความ
สมบูรณ์ของข้อมูลที ่ได้จากแบบประเมินตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป 

4. ผลการวิจัย
การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกัน

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาสื่อ
โมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ เพื ่อประเมินคุณภาพและความคิดเห็นของ 
กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีต่อการ
พัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู ้และป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ ผู้วิจัยได้นำผลการศึกษามาวเิคราะห์ 
โดยแบ่งออกเป็นลำดับดังน้ี 

 ระยะที่ 1 การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้
และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  จากวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ในการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้
และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  
 4.1 ผลงานการพัฒนาสื่อโมช่ันกราฟิกเพื่อการเรียนรู้
และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตบี 

ภาพที่ 1 ภาพผลงานออกแบบโมชั่นกราฟิก 

 ระยะที่ 2 การประเมินคุณภาพสื่อโมชั่นกราฟิกเพ่ือ
การเรียนรู ้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยในระยะที่ 2 โดยนำ
ผลการวิจัยในระยะที่ 1 คือ สื่อโมชั่นกราฟิก มาทำการ
ประเมินคุณภาพของสื ่อโดยกลุ ่ม ผู ้เชี ่ยวชาญด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพื ่อการศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพ
สื่อของผู้เชี่ยวชาญ 

ตารางที่  1  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ของระดับคุณภาพสื่อของผู้เชี่ยวชาญที่มี 
       ต่อการพัฒนาสื่อโมช่ันกราฟิกเพื่อการ    

 เรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
 (N = 5)       

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD ระดับ
คุณภาพ 

1. ด้านเน้ือหา
1.1 เนื้อหานำเสนอประกอบไปด้วย
หัวข้อต่อไปนี้ 
    - โรคหลอดเลือดหัวใจตีบการรักษา 
     โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ       

5.00 0.00 มากที่สุด 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD ระดับ
คุณภาพ 

  - อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ 
  - การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
1.2 เนื้อหามีความน่าสนใจ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การนำเสนอ 

4.80 0.45 มากที่สุด 

1.3 เนื้อหามีความกระชับ เข้าใจง่าย มี
การสื่อสารท่ีชัดเจน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

1.4 ระยะเวลาในการนำเสนอมีความ
เหมาะสม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

1.5 เนื้อหาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

4.80 0.45 มากที่สุด 

2. ด้านองค์ประกอบศิลป์
2.1 การจัดวางองค์ประกอบของภาพมี
ความเหมาะสม 

4.80 0.45 มากที่สุด 

2.2 การเลือกใช้สีสำหรับประกอบสื่อมี
ความเหมาะสม 

4.60 0.55 มากที่สุด 

2.3 การนำเสนอสื่อมีรูปแบบโดดเด่น
น่าสนใจ 

4.40 0.55 มาก 

2.4 การกำหนดค่าสี และขนาดของ
ตัวอักษรมีความเหมาะสม 

4.40 0.55 มาก 

2.5 ตัวอักษรท่ีใช้สามารถอ่านได้ง่าย 
และเหมาะสมกับสื่อ 

4.40 0.55 มาก 

3. ด้านมัลติมีเดีย
3.1 เสียงบรรยายท่ีใช้ประกอบสื่อมี
ความชัดเจน 

4.60 0.55 มากที่สุด 

3.2 คุณภาพการใช้เสียงดนตรีประกอบ
ชัดเจน 

4.80 0.45 มากที่สุด 

3.3 คุณภาพ ความคมชัด และความ
ต่อเนื่องของสื่อ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3.4 ความพึงพอใจในภาพรวม 4.60 0.55 มากที่สุด 

3.5 เหมาะสมใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ ์ 4.80 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.23 มากที่สุด 

 จากตารางที่  1 ผลการประเม ินคุณภาพส ื ่อของ
ผู้เชี่ยวชาญพบว่า คุณภาพสื่อโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ดุ 
มีค่าเฉลี่ย 4.73 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด  คือ 
เนื้อหานำเสนอประกอบไปด้วยหัวข้อต่อไปนี้ โรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ, การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, อาหาร
สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ , การป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ เนื ้อหามีความกระชับ เข้าใจง่าย 
มีการสื่อสารที่ชัดเจน ระยะเวลาในการนำเสนอมีความ
เหมาะสม คุณภาพ ความคมชัด และความต่อเนื่องของสื่อ 
ตามลำดับ 

 ระยะที่ 3 การประเมินความคิดเห็นของกลุ่มผู้สนใจ
ที่มีต่อการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพ่ือการเรียนรู้และ
ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยนำผลการวิจัยในระยะที่ 1
และ 2 มาทำการประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 30 คน โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้สนใจที่มีต่อการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก
เพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

ตารางที่  2   แสดงแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานของระดับความคิดเห็นของกลุ่ม 

  ผู้สนใจที่มีต่อการพัฒนาสื่อโมช่ันกราฟิก   
  เพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือด 
  หัวใจตีบ (N = 30 ) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD ระดับ    
ความ
คิดเห็น 

1. เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.44 0.81 มาก 

2. เนื้อหามีความน่าสนใจ 4.31 0.63 มาก 

3. การจัดวางองค์ประกอบของ
เนื้อหามีความเหมาะสม 

4.36 0.77 มาก 

4. เนื้อหามีประโยชนส์ามารถ 
นำไปใช้ในชีวิตประจำวนัได้

4.64 0.48 มากที่สุด 

5. สื่อมีความสวยงามและคมชัด 4.53 0.69 มากที่สุด 

6. ขนาดของตัวอักษรมีความ
เหมาะสม 

4.33 0.64 มาก 

7. ใช้สีได้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สื่อ 

4.44 0.72 มาก 

8. สื่อดึงดูดใจ/สื่อความหมายได้ดี 4.36 0.68 มาก 

9. ระยะเวลาท่ีใช้ในการนำเสนอมี
ความเหมาะสม 

4.47 0.66 มาก 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD ระดับ    
ความ
คิดเห็น 

10. เหมาะสมใช้เป็นสื่อ 
ประชาสัมพันธ ์

4.40 0.75 มาก 

รวม 4.43 0.09 มาก 

 จากตารางที ่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้สนใจที่มีต่อการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้
และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยรวมอยู่ในระดับ
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มาก มีค่าเฉลี ่ย 4.43 เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่ากลุ่ม
ผู้สนใจมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดคือ เนื้อหามี
ประโยชน์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ การจัดวาง
องค์ประกอบของเนื้อหา มีความเหมาะสม ตามลำดับ 

5. สรุปผลการวิจัย
จากการดำเนินงานวิจัยและ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษากระบวนการและผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก

เพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบผู้วิจัย
ได้พัฒนาสื่อ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจาก เอกสารและ งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และ โดย ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก และเนื้อหาเรื่องโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ ซึ่งข้อมูลสำคัญจะนำมาออกแบบตัวละครที่
จะใช้ ในสื ่อโมชั ่นกราฟิก การจัดองค์ประกอบต่างๆ 
ที่เหมาะสมกับเนื้อหาของสื่อ นำมาเรียบเรียง ลำดับ การนำเสนอ
เนื ้อหาของส ื ่อโมชั ่นกราฟิก และเขียนสตอร ี ่บอร์ด  
วิเคราะห์ข้อมูล และ มาสู่ขั ้นตอนการออกแบบชิ้นงาน 
โดยใช ้ โปรแกรม  Adobe Illustrator ใช ้ ในการสร ้าง 
ตัวละคร รูปแบบตัวอักษร สัญลักษณ์ต่างๆ และโปรแกรม 
Adobe After effect ใช้ในการทำเป็นภาพกราฟิกแบบ
เคลื ่อนไหวและเสียง (Motion graphic) นำภาพโมช่ัน
กราฟิกมาตัดต่อโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro 
โดยทำการลำดับภาพตามฉากต่างๆ ในสตอรี่บอร์ด และ
ผู้วิจัยได้ทำการประเมินสื่อต้นแบบที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่ม
ผู ้เชี ่ยวชาญนำผลสะท้อน และคำแนะนำจากผู้ประเมิน
ดังกล่าวนี้มาทำการปรับปรุงแก้ไขช้ินงานก่อนนำไปใช้งาน
กับกลุ่มทดลองใช้สื ่อและนำผลสะท้อนมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้เกิดเป็นสื ่อที ่สมบูรณ์และนำไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป 

2. ผลการสรุปจากการประเมินคณุภาพสื่อโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
 ผลการว ิ เคราะห ์การประเม ินค ุณภาพส ื ่อโดย
ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญพบว่า  ค ุณภาพสื ่อโดยรวมอยู ่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพสื่ออยู่ใน

ระดับมากที่สุด คือ เนื้อหานำเสนอประกอบไปด้วยหัวข้อ
ต่อไปนี้ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, การรักษาโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ, อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, 
การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เนื้อหามีความกระชับ 
เข้าใจง่าย มีการสื่อสารที่ชัดเจน ระยะเวลาในการนำเสนอ
มีความเหมาะสม คุณภาพ ความคมชัด และความต่อเนื่อง
ของสื่อ ตามลำดับ  

3. ผลการสรุปจากความคดิเห็นของกลุ่มผูส้นใจการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มกลุ่มผู้สนใจการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีต่อการพัฒนาสื่อโมช่ัน
กราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.43 เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่ากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดคือ เนื้อหามีประโยชน์
สามารถนำไปใช ้ในช ีว ิต ประจำว ันได้   การจ ัดวาง
องค์ประกอบของเนื้อหามีความเหมาะสม ตามลำดับ 

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่าการศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อ

โมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 6.1 ด้านการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้
และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นการนำข้อมูลที่
เข ้าใจยากหร ือข ้อม ูลท ี ่ เป ็นต ัวหน ังส ือจำนวนมาก 
มานำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถ
เล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ หัวข้อ 
ที่น่าสนใจ ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอแล้ว
นำมาสรุปวิเคราะห์เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นสื่อโมช่ัน
กราฟิก จึงจะดึงดูดความสนใจได้ดีช่วยลดเวลาในการ
อธิบายเพิ ่มเต ิม กราฟิกที ่ ใช ้อาจเป็นภาพ ลายเส้น 
สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนที่ ฯลฯ 
จัดทำให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถ
จดจำได้นานทำให้การสื ่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพื ่อให้กลุ ่มเสี ่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
สามารถนำสื่อโมชั่นกราฟิก มาใช้เป็นสื่อให้ความรู้เกี่ยวกบั

985



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เพื่อรู้วิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยง
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
 6.2 ด ้านความค ิดเห ็นของผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญด ้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพื ่อการศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ พบว่า  ผลการ
ประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาสื่อโมช่ัน
กราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 เห็นว่าการพัฒนาสื่อโมช่ันกราฟิก
เพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เนื้อหา
นำเสนอประกอบไปด้วยหัวข้อต่อไปนี้ โรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ , การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ,อาหาร
สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ , การป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ เนื ้อหามีความกระชับ เข้าใจง่าย 
มีการสื่อสารที่ชัดเจน ระยะเวลาในการนำเสนอมีความ
เหมาะสม คุณภาพ ความคมชัด และความต่อเนื่องของสื่อ 
เนื ้อหามีความน่าสนใจ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
นำเสนอ เนื้อหาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนั 
สื่อมีความชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมโชค 
เนียนไธสง และคณะ : 2561 การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก
เพื่อป้องกันการเกิดภาวะโรคอ้วนในเด็ก ช่วงอายุ 6 - 12 ปี 
กรณีศึกษา โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)
จากการศึกษา พบว่า ผลการวิเคราะห์แนวทางการพฒันา
สื่อโมช ั่นกราฟิกเพื่อป้องกันการเกิดภาวะโรคอ้วนในเด็ก
ช่วงอายุ 6 - 12 ปี กรณีศึกษา โรงเร ียนวัดดอนเสลา 
(ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) เกี่ยวกับเนื้อหา  พบว่า เนื้อหา
เกี่ยวภาวะโรคอ้วน สาเหตุมาจาก พฤติกรรมการบริโภค 
การไม่ออกกำลังกาย การนอนไม่เพียงพอ อุปนิสัยคล้าย
หรือเหมือนกันของคนในครอบครวั ปัญหาสุขภาพ ยาบางชนดิ 
อายุ กรรมพันธุ ์ และผลการวิเคราะห์ผลงานสื ่อโมช่ัน
กราฟิกตัวอย่างด้วยตารางวิเคราะห์ (Metric Analysis) 
พบว่า ด้านองค์ประกอบศิลป์ สื่อโมชั่นกราฟิกส่วนใหญ่
นิยมใช้การจัดองค์ประกอบด้วยหลักสัดส่วน ตัวอักษร
แบบไม่มีหัว ชุดสีสีสดใส และอยู่ในวรรณะสีเย็น ด้านการ
วางโครงเรื่อง ใช้เนื้อหาเสนอข้อเท็จจริงแบบตรงไปตรงมา
เข้าใจง่าย ใช้การเล่าเรื ่องแบบเรียงลำดับจากปัญหาสู่
ข้อสรุป โน้มน้าวให้คล้อยตามด้วยข้อมูลจริง และใช้การ

เล่าเรื่องด้วยการแสดงอารมณ์หรือเร้าอารมณ์  ด้านการ
ออกแบบโมชั ่นกราฟิก ใช้ส ัญล ักษณ์ชนิดเว ็คเตอร์ 
การเคลื่อนไหวแบบโมชั่นและด้านการใช้เสียงประกอบ 
ใช้เสียงเทคนิคพิเศษ เสียงสังเคราะห์ ใช้เสียงบรรเลงและ
เลือกใช้เสียงบรรยายแบบผสมผสาน  ผลการประเมิน
คุณภาพสื ่อโมชั ่นกราฟิก ด้านการออกแบบ และด้าน
เนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ
โมชั่นกราฟิกในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(𝑋=3.68, S.D. = 0.62)  
 6.3  ด้านความคิดเห็นของกลุ่มผู้สนใจ พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้สนใจที่มีต่อการพัฒนา 
สื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือด
ห ัวใจต ีบ  โดยรวมอยู ่ในระดับมาก ม ีค ่าเฉล ี ่ย  4.43 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ากลุ่มผู้สนใจมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุดคือ เนื้อหามีประโยชน์สามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ การจัดวางองค์ประกอบของเนื้อหา  
มีความ เหมาะสมซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับงานว ิ จ ั ยของ 
กมลทิพย์    รุ่งประสิทธ์ิ และณัฐวิภา  สินสุวรรณ. : 2561 
การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อส่งเสริมความรู้และทัศนคติ
ต่อการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง จากการศึกษา พบว่า 
ระดับความรู้ก่อนการรับชมสื่อมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.47 

และระดับความรู้หลังการรับชมสื่อ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
9.10 ผลการเปรียบเทียบคะแนนระดับความรู้ก่อนและ 
หลังการรับชมสื่อของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อสื่อโมช่ันกราฟิกมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.83 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
จากผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก

เพื ่อการเร ียนรู ้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะทางด้านการใช้สีว่าควรเป็นสีที่
สดใสซึ่งจะทำให้งานดูไม่น่าเบื่อ ควรนำรูปแบบและการ
ออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิก ไปประยุกต์ใช้ กับการให้ความรู้ 
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หรือการสื่อสารเนื้อหาความรู้ทางด้านสุขภาพเรื่องอื่นๆ
เพิ่มมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาและวิจยัครั้งต่อไป 
1. ในการพัฒนาสื่อ ครั้งต่อไปควรมีการเปรียบเทียบ

ความรู้ก่อนและหลังการรับชมสื่อ 
2. สามารถพัฒนาให้เป็นสื่อท่ีมีการโตต้อบกับผู้รบัชม
3. ควรมีการพัฒนาให้สามารถใช้งานในรูปแบบของ

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการ
เลือกใช้งานมากขึ้น 
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การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 

Effects of Blended Learning Approach to Enhance English Communicative 
Ability of Undergraduate Technological Students  

ฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ์1* 
Richavee Chatviriyawong1* 

*1แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลยัเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
*1Department of General Education, Rayong Technical College, Institutes of Vocational Education: Eastern Region

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ 2) เปรียบเทียบความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
และ 3) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของผู้เรียน 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้เรียนที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู ้ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศ ึกษา 2563 สาขาว ิชา เทคโนโลย ีป ิ โตรเคมี   
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
จำนวน 20 คน ได ้มาโดยการส ุ ่มต ัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling)  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ และ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจำนวน 20 ข้อ ที่ผ่านการทดลองและมีค่า
ความเชื่อมั่น 0.95 ผลการวิจัย พบว่า 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ 82.92 (E1) / 
82.00 (E2) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ท่ี 80/80 ตามสมติฐาน
ท ี ่ต ั ้ ง ไว ้  2) ผ ู ้ เ ร ียนม ีความสามารถในการส ื ่อสาร
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที ่ระดับ .05 และ 3) ค่าดัชนีประสิทธิผลทาง 
การเรียนของผู้เรียน เท่ากับ 0.6856 สรุปได้ว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และสามารถทำให้ผู้เร ียน 
ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

มีความรู ้ และทักษะในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื ่อการ
สื่อสารและทักษะการเรียนรู้มากข้ึน 

คำสำคัญ :  การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน , 
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

Abstract 
     The purposes of this study were: 1) to study 
the efficiency of the lesson plan, 2) to compare 
English communication ability before and after 
study, and 3) study Learning Effectiveness Index. 
Samples were 20 Technological undergraduate 
students who enrolled the English for Communication 
and Learning Skills Subject in the first semester of 
Academic year 2020 of Petrochemical Technology, 
Rayong Technical College, derived by Cluster 
Random Sampling. In struments used were a 
lesson plan and 20 items Achievement Test. It 
was found that ( 1)  the efficiency of the lesson 
plan was 82.92 (E1) / 82.00 (E2), which was higher 
than the set criteria; ( 2)  English communication 
ability of students was higher after study than 
before with statistical significance at 0.05; and (3) 
the Effectiveness Index of the study was 0.6856.    
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     Keywords: Blended Learning Approach, 
English Communicative Ability   

1. บทนำ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ในการเป็นสื ่อกลางในการเผยแพร่แลกเปลี ่ยนข้อมูล
ข่าวสารความรู้ในแขนงต่างๆอีกทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญ 
ในการติดต่อสื่อสาร การประกอบอาชีพ การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศจึงมีความจำเป็นมาก เนื่องจากผู้เรียน
ต้องเรียนภาษาเพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็นเครื ่องมือ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ตามความต้องการในสถานการณ์
ต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที ่ดี  
ผู้เรียนควรมีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน
 ในสภาวะปัจจุบันที ่โลกมีการเปลี ่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลย ีอ ันเป ็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการเกิดภาวะวิกฤติต่าง ๆ เช่นโรคระบาด 
ที่สร้างผลกระทบใหญ่หลวงต่อสังคมโลก ซึ่งนำไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลงต่อแวดวงการศึกษาในหลากมิติ กระบวนการ
เรียนการสอนในยุคปกติใหม่หรือ New Normal จำเป็นต้อง
คำนึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ในทุกด้านและความจำเป็นใน
การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การปรับรูปแบบการเรียนการสอน 
สมรรถนะที ่จำเป็นตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงใน
ศตวรรษที ่ 21 การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
ให ้ผ ู ้ เร ียนสามารถเข ้าถ ึงส ิ ่ งจำเป ็นและส ิ ่ งอำนวย 
ความสะดวกด้านการศึกษาอย่างทั ่วถึง เพื ่อลดความ
เหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษานั้น  
 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
การจ ัดการศ ึกษาน ั ้นสามารถทำได ้หลายร ูปแบบ 
โดย เฉพาะการจ ั ดการ เ ร ี ยนการสอนผ ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง
ในการติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอน หรือการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ ผ ู ้ เร ียนสามารถเร ียนได ้โดยไม่มี
ข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ (anytime anywhere) 
เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเรียนรู้

ให้แก่ผู ้เรียน ผู ้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และส่ง
ข่าวสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในการเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 จากการระบาดของเชื ้อโควิด-19 จนโลก เข้าสู ่ยุค
ความปกติใหม่ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน ทางการ
พยาบาลต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น มีการเรียน การสอน
ที่เน้นบูรณาการการเรียนรู้ด้านต่างๆของผู้เรียนพร้อมกัน
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งแบบเผชิญหน้า
กับแบบออนไลน์ และปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนกับ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในยุค
ความปกติใหม ่(อารี ชีวเกษมสขุ, 2564) 
 ด้วยข้อจำกัดหลายประการจึงได้มีรูปแบบการสอน
แบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งภายใต้กระแสแห่งพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบของการบูรณาการ
ปรับใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนแบบ
ปกติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ก้าวไกลเกิดทั้งประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่ งรูปแบบ
ดังกล่าวนี้เรียกว่า “การเรียนรู้แบบผสมผสาน ( Blended 
Learning )” เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ผสมผสานโมดูล 
(Module ) การเรียนการสอนหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน 
เป ็นล ักษณะของการผสมผสานการเร ียนทางไกล 
(Distance Learning ) ผ ่ านระบบเคร ือข ่ าย  Online 
ร่วมกับการเรียนแบบเผชิญหน้า ( Face to Face ) ทำให้
เก ิดการเร ียนรู ้ท ี ่ม ีประสิทธ ิภาพมากกว่าการนั ่งฟัง 
การบรรยายในชั้นเรียนปกติ(Marsh, 2012) ทั ้งนี ้จะให้
ความสำคัญกับการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมและถูกต้องตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การเรียนการสอน  
 การเรียนรู้ แบบผสมผสานเน้นการจัดการการเรียน
การสอนที่ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ที่จะ
ผสมผสานการเร ียนรู้  โดยการรวมเอาการเร ียนใน
ห้องเรียนกับการเรียนจากเทคโนโลยีต่างๆ มารวมเข้า
ด้วยกันกล่าวคือเป็นการเรียนการสอนของรายวิชา
ท ี ่ ม ีหลายร ูปแบบโดยให ้ความสำค ัญในเร ื ่องของ 
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การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม ตรงตามจุดประสงค์ของ
การเรียนและการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ที่มี
ความเหมาะสมกับการเรียนรู้ ในลักษณะต่างๆ ตรงกับ
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลยิ ่งขึ ้น (ถาวร ทิศทองคำ, 
2560) การเรียนรู้แบบผสมผสานจึงเป็นการจัดการเรียนที่
สามารถสนับสนุนให้เกิดการช่วยเหลือแก่ ผู ้เรียนโดย
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งภายในชั้นเรียน
และภายนอกชั้นเรียนโดยมีผู้ให้ คำปรึกษาและสนับสนุน 
ช่วยเหลือด้านการเรียนทั้งทางการพูดคุยผ่านปฏิสัมพันธ์
โดยบุคคลจริง ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน 
การให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการสนบัสนุน 
การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างผู้เรยีนกับผูส้อน 
ระหว่างผู้เรียนเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม (วิไลวรรณ วงศ์จินดา, 
2558) 
 เมื่อพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ประกอบ
กับในปีการศึกษา 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้รัฐบาล
ต้องประกาศให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์อยู่เป็นระยะ ๆ (ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค, 2564)
ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผ ส ม ผ ส า น  ( Blended Learning) เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถในการสื ่อสารภาษาอังกฤษของผู ้เร ียน 
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ โดยสร้างบทเรียน
เพ ื ่ อการจ ัดการ เร ียนร ู ้แบบผสมผสานท ี ่ ส ่ ง เสริม
ความสามารถในการสื ่อสารภาษาอังกฤษของผู ้เร ียน 
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี 
ชั ้นปีที ่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง ภาคเรียนที ่ 1 
ปีการศึกษา 2563 เพื ่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ แนวทาง
รวมทั ้งเป ็นเคร ื ่องม ือส ่งเสร ิมในการจัดการเร ียนรู้
ภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 

2. เพื ่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษของ ผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานก่อนเรียนและหลังเรียน  

3. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของ
ผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 

3. สมมุติฐาน
1. แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการ

สอนแบบผสมผสานในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื ่อการ
สื่อสารและทักษะการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 

2. ผู้เรียนที่ได้เรยีนด้วยการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

3. ผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ที่เรียน
ด ้ วยการจ ัดการ เร ียนการสอนแบบผสมผสาน  มี
ประสิทธิผลทางการเรียน สูงกว่า 0.50 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

       5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู ้เรียนที่
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีซึ่งลงทะเบยีน
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารและทักษะ 
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การเร ียนร ู ้ภาคเร ียนที่1 ปีการศ ึกษา 2563 จำนวน                            
2 สาขา วิชารวม 49 คน  
          5.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เรียน 
ท ี ่ศ ึกษาอย ู ่ ในระด ับปร ิญญาตร ีสายเทคโนโลยี ซึ่ ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
ท ักษะการเร ียนร ู ้ภาคเร ียนที่1 ปีการศ ึกษา 2563 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี  วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
ได ้มาโดยการส ุ ่ มแบบเป ็นกล ุ ่ ม  (Cluster Random 
Sampling) จำนวน 20 คน ตามกลุ่มเรียนในการจัดการ
เรียนการสอนตามตารางสอน 
 5.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลในการวิจยัครั้งนี้ คือ          
      5.2.1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการสื ่อสารภาษาอังกฤษใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
  5.2.2. แบบทดสอบผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ เป็น 
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
    5.3 ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้สร้างเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า
ดังต่อไปนี ้
      5.3.1. แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและทักษะการเรียนรู ้ สำหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี  
     (1)  ศึกษาหลักสูตรการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหร ือสายปฏิบ ัต ิการจ ุดมุ ่งหมายของ
หลักสูตร สมรรถนะและคำอธิบายรายวิชา  ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 
     (2)  ออกแบบและสังเคราะห์ขั ้นตอนการสอนตาม
แนวค ิด ADDIE Model และการสอนแบบผสมผสาน     
(ศราวุธ เรืองสวัสดิและคณะ, 2563) ผลการสังเคราะห์ได้
ขั้นการสอนและแผนการสอน จำนวน 8 แผนการเรียนรู้ 
แผนละ 6 ชั่วโมง คือ1. Greeting and Introduction 2. 
Talking about your job 3. Describe your company 

4. Communication in workplaces 5. Describing trends 
6. Making an appointment 7. Talking on the phone  
8. Giving a presentation แต่ละแผนดำเนินการสอน  
5 ขั้นตอน โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบผสมผสานกันระหว่างการเรียนการสอนแบบประสาน
เ วล า  (Synchronous) และแบบ ไม ่ ป ร ะส าน เ วลา 
(Asynchronous) ดังสรุปได้ตามตารางที่ 1 ดังนี้  
 
ตารางที่ 1 ขั้นการสอนตามแผนการสอนและรูปแบบ 
  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 
     
 (3)  นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสม
ของแผนการจัดการเรียนรู ้ ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างเนื ้อหากับจุดประสงค์ และกระบวนการเรียนรู้ 
การใช้สื ่อ การวัดและประเมินผล ความเหมาะสมของ
ภาษา จากนั้นจึงนำผลการประเมินมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล ้อง ( Index of Item Objective Congruence: 
IOC) ผลปรากฎว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
จึงนำไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  
      5.3.2. แบบทดสอบผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ เป็น 
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้าง
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และหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้ 
     (1)  ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากหนังสือ ตำราต่าง ๆ 
และสร ้างแบบทดสอบว ัดผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน 
ภาษาอังกฤษ แบบปรนัย 4 ตัวเลือกให้มีความยากง่าย
สอดคล้องกับเนื ้อหาและจุดประสงค์การเร ียนรู ้ว ิชา
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตร  
     (2)  นำแบบทดสอบที ่สร ้างขึ ้นไปให้ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ
ทางการสอนภาษาอังกฤษ และ  ด้านการวัดและการ
ประเมินผล ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องและความ
เหมาะสมและภาษาท่ีใช้ตรวจสอบข้อคำถามสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ครอบคลุมเนื้อหาและตรงตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่วิเคราะห์ไว้ จากนั้นจึงนำผลการประเมินมา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) แล้วค ัดเล ือกข้อสอบที ่ม ีค ่า  IOC 
ตั้งแต ่0.50 ขึ้นไป ถือว่าข้อสอบมีความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์กับเนื ้อหา พบว่าแบบทดสอบที ่มีค่า IOC 
มากกว่า 0.50 มีจำนวน 25 ข้อ  
     (3)  นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ จำนวน 25 ข้อ ไปทดลองใช้กับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรีชั ้นปีที ่สอง สาขาเทคโนโลยีเครื ่องมือกล 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง 14 คน แล้วตรวจให้ คะแนนจาก
แบบทดสอบโดยให้ 1คะแนนสำหรับข้อที่ตอบถูก และให้ 
0 คะแนน สำหรับข้อที่ตอบผิด และรวมคะแนนของผู้เรยีน
แต่ละคน แล้วเรียงลำดับสูงสุดถึงต่ำสุด 
     (4)  นำผลคะแนนที่ได้จากการตรวจไปวิเคราะห์เป็น
รายข้อเพื่อหาค่าความยาก(p) ซึ่งมีค่าตามเกณฑ์เท่ากับ 
0.20-0.80และค่าอำนาจจำแนก (r) ซึ ่งมีค่าตามเกณฑ์
เท่ากับ 0.20-1.00 ซึ ่งผลจากการวิเคราะห์เป็นรายข้อ
แบบทดสอบมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.43 -0.79 และค่า
อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.21-0.82 จากนั้นผู้วิจัยจึงคัด
ข้อสอบจำนวน 5 ข้อออกเนื่องจากเป็นข้อสอบข้อที่ง่าย
และยากเกินไป จึงเหลือข้อสอบที่สามารถนำมาใช้ได้จริง
จำนวน 20 ข้อ  

     (5)  นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน 
ภาษาอังกฤษ จำนวน 20ข้อ มาจัดเรียงใหม่ แล้วนำไป
ทดสอบกับผู ้ เร ียนระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากนั้น จึงนำมาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบโดยใช้วิธีของลิฟวิงตัน (Livingston 1972, 
อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,2539 :236) 
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 จากนั้นจึงนำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ไป
ใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป   
    5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในการสอนภาค
เรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ 
ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test 
Post-test Design (Knapp, 2016) ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวทดสอบ 
 ก่อนทดลอง และหลังการทดลอง 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง T1 หมายถึง
การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

2. X หมายถึง การทดลองโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู ้ แบบผสมผสานในรายวิชาสำหรับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 

3. T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน (Posttest)
  โดยปฏิบัติตามขั้นตอน สรุปได้ดังนี้ 

     5.4.1. อธิบายขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน 

  5.4.2. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยให้เวลา
ทำแบบทดสอบ 30 นาที แล้วนำข้อมูลที่ ได้ไปวิเคราะห์
ข้อมูล 
     5.4.3. จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
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ก ันระหว ่ างการ เร ียนการสอนแบบประสานเวลา 
(Synchronous) และแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous) 
โดยใช้เวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง 
รวม 48 ช่ัวโมง 

5.4.4. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน โดย
ใหเ้วลา 30 นาทีแล้วนำคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้    
        5.5.1. ว ิ เคราะห ์ประส ิทธ ิภาพของแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์
โดยหาค่าประสิทธ ิภาพ ของกระบวนการ (E1) และ
ประสิทธิผลของผลลัพธ์ (E2) 

        5.5.2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ 
Dependent Sample t-test ซ ึ ่ งกล ุ ่มต ัวอย ่างไม ่ เป็น
อิสระต่อกัน กำหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05   

       5.5.3. วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน
ของผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่เรียนด้วยการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยการคำนวณหา
ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

6. ผลการวิจัย
ผู ้ว ิจ ัยได้ศ ึกษาผลการจัดการเร ียนการสอนแบบ

ผสมผสานเพื ่อส ่งเสร ิมความสามารถในการส ื ่อสาร
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
ซึ่งได้ทดลองกับของผู้เรียนระดับปริญญาตรสีายเทคโนโลยี 
ท ี ่ กำล ั งศ ึกษาในภาคเร ียนที่1 ป ีการศ ึกษา  2563 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน20คน โดยมีผลสรุปการ
วิจัย ดังนี ้
     6.1. ผลจากการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานตามเกณฑ์ 80/80 ตามตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ 
ประสิทธิภาพ ของผลลัพธ์ (E2) ของแผนการ 
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

     จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนร้อยละของกิจกรรม
ระหว่างการเรียนเท่ากับ 82.92 (E1) และมีคะแนนจาก
แบบวัดความสามารถหลังการเรียนท่ากับ 82.00 (E2) ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ท่ี 80/80 
     6.2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสานของผู ้เร ียนระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยี ตามตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษจากการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรยีน 
การสอนแบบผสมผสานก่อนเรียนและหลังเรียน 

 จากตาราง 4 พบว ่าผ ู ้ เ ร ี ยนระด ับปร ิญญาตรี  
สายเทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     6.3. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของ
ผู้เรยีน ตามตารางที่ 5 
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 ตารางที่ 5  วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของ ที่เรียน 
ด้วยแผนการจัดการเรยีนรู้แบบผสมผสาน 

 จากตารางท ี ่  5 พบว่าผ ู ้ เร ียนระด ับปร ิญญาตรี  
สายเทคโนโลยีที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6856 แสดงว่าผู ้เรียน 
มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.68 หรือ คิดเป็นร้อยละ 68  แสดงว่า
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานนี้ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น   

7. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า 

     7.1 ผลจากการหาประสิทธ ิภาพของแผนการจัด 
การเรียนรู้แบบผสมผสานตามเกณฑ์ 80/80 มีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ 82.92 (E1) และประสิทธ ิภาพของ
ผลลัพธ์ 82.00 (E2) จึงเป็นแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
สามารถนำไปใช้สอนได้ 

  7.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสานของผู้เรียนระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี พบว่าผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานสูงกว่าก่อนเรียน 
     7.3 ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของ
ผู้เรียน พบว่า ผู ้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีค่าดัชนี
ประสิทธิผล เท่ากับ 0.6856 แสดงว่าผู ้เรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้น 0.68 หรือ คิดเป็นร้อยละ 68 แสดงว่าการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานนี้ช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีขึ้น   

8. การอภิปรายผลการวิจัย
 8.1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
ทักษะการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี คือ 82.92/82.00 สอดคล้องกับสมมุติฐาน 
ที่ตั้งไว ้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้สร้างบทเรียนรูปแบบการ
ออกแบบ ADDIE Model และสร้างเนื้อหาในบทเรียนให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ หลังจากได้ผ่าน
การปรับปรุงแก้ไขบทเรียนตามคําแนะนําของ ผู้เช่ียวชาญ
เรียบร้อยแล้ว จึงได้ บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อลงกรณ์ อู่เพ็ชร (2560) บทเรียนแบบ
ผสมผสานที่สร้างขึ้นมีส่วนที่ช่วยเหลือ ผู้เรียนให้สามารถ
ศึกษาความรู ้เพิ ่มเติมจากแหล่งเร ียนรู ้ต ่าง ๆ ทำให้
บทเรียนมีประสิทธิภาพเหมาะสม ที่จะนำไปในการเรียน
การสอน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ง่าย การเรียน 
การสอนบนเว็บแบบผสมผสาน เป็นการรวมเอาข้อดีที่สุด
ของวิธีการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมและ ระบบการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน โดยผู้เรียนสามารถฝึกทักษะ
ปฏิบัติการและทบทวนความรู้ ในเนื้อหา นำไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในการเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียน
อย่างอิสระควบคู่กับการเรียนแบบออนไลน์ โดยมีผู้สอน
เป็นผู้คอยแนะนำ หากเกิดปัญหา การเรียนการสอนใน
ลักษณะนี้ สามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน
ได ้ด ้วยตนเอง และศุภล ักษณ์ ปร ิส ุทธ ิโกศล (2558) 
ได้ศึกษา เรื่อง ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบ
ผสมผสานใช้อินเทอร์เน็ตที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดวิจารณญาณ และความคงทนในการเรียนรู ้ของ
นักเร ียนประถมศึกษาปีท ี ่  4 ที ่ม ีการเร ียนร ู ้ต ่างกัน 
ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.06/83.80 2. การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน
ที ่พัฒนาขึ ้นก่อน เรียนมีค่าเฉลี่ย 8.22 และหลังเรียน 
มีค่าเฉลี ่ย 15.83 แสดงว่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 เนื ่องจากการจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ด ้วย
บทเรียนแบบผสมผสานเป็นการเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือ
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ปฏิบัติในการ เรียนรู ้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมี
สามารถในการคิดการวิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินค่า 
ตัดสินใจ เลือกใช้ และวางแผน ในการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่
ได้อย่างมีเหมาะสม   
 8.2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
ที ่เร ียนด้วยการจัดการเร ียนการสอนแบบผสมผสาน
ดังกล่าว ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว ้แสดงว่าการเร ียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ ้น ทั ้งนี ้ อาจเป็นเพราะว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ผู้วิจัยสร้างเป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนที่เป็นแบบ
เผชิญหน้าระหว่างผู้เรียนและผู้สอนแบบประสานเวลากับ
การเรียนนอกห้องเรียนโดย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้และ
สืบค้นจากและเว็บไซด์ต่างๆ ที่เป็นรูปแบบการเรียนรู้  
ที่ยืดหยุ่น ที ่น่าจะตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลของผู้เรียนทั้งด้านรูปแบบการเรียน รูปแบบการคิด 
ความสนใจและความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนของ 
การเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีทำให้ความสัมพันธ์และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ ผู้สอนและเพื่อนผู้เรียนคน
อื ่นๆ ทำให้ผ ู ้ เร ียนสามารถแลกเปลี ่ยนประสบการณ์
ระหว่างกันได้โดยสะดวก สามารถเข้าใจเพื่อนร่วมชั้นเรียน
และทำงานแบบร่วมมือกันได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น นอกจากน้ี ผู้เรียนยัง
ได้รับผลป้อนกลับจากการเรียนได้โดยทันที ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาการในการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็ม
ตามศักยภาพที่ผู้เรียนแต่ละคนมี (สุสัณหา ยิ้มแย้มและ
คณะ, 2558)  โดยเกิดจากการศึกษาเอกสาร หลักสูตร 
ตําราที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อนํามาใช้ใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ กับ
ผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี และการจัดการ
เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง
การเร ียนในชั ้นเร ียนแบบปกติ (Face to Face) โดย

ครูผู้สอนและการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ที่ประยกุต์ใช้ 
Microsoft Team เพื ่อใช้ในการสอนออนไลน์ ส ืบค้น
ข้อมูล ช้ีแจงข่าวสาร พูดคุยสอบถาม แบบฝึกหัด การส่งงาน 
การทดสอบ และการประเมิน ผ่านช่องทางออนไลน์ และ
สื่อโซเชียล มีเดีย Line, YouTube, Facebook ที่เน้นให้
ผู ้เร ียนเป็นผู ้ลงมือปฏิบัติเองผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทั้ง 
แบบออฟไลน์ (Offline) และแบบออนไลน์ (Online) 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล ศุขะวาท (2558) 
ที่พบวา่การเรียน แบบผสมผสานนั้นสามารถสนับสนุนการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ 
เครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยการอ่านอย่างมีวิจารณญาณยัง
สร้างความสะดวกในการระดมสมองเพื ่อ ทำงานกลุ่ม 
ผู ้เร ียนได้เห็นตัวอย่างมากขึ ้น มีผลป้อนกลับเร็วและ 
ลดข้อจำกัดเรื่องเวลาการทำงาน  ผลการวิจัยของผู้วิจัยยัง
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของกัลยาณีต ันตรานนท์และ
วิลาวัณย์เตือนราษฎร (2560) ที่แสดงให้เห็นว่าการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานส่งผลให้เกิดผลลัพธ์
การเรียนรู้ในระดับมากถึงมากที่สุด เช่น ทักษะการสืบค้น
ข ้อม ูลโดยใช ้ส ื ่ ออ ิ เลกทรอน ิกส์ การนำความรู้  ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง เอื้อให้นักศึกษาสามารถ 
ส่งงานได้รับมอบหมายตามที่กำหนด นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน การเรยีน
แบบผสมผสานจะเข้ามา มีบทบาทสูงมากในวงการศึกษา 
โดยเข้ามาแทนที่วิธีการเรียนแบบอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) 
และ การเรียนการสอนแบบเดิม นอกจากนี้ี Marsh, D. 
(2012) ยังระบุว่าการเรียนแบบ ผสมผสานเป็นการเรียนที่
ดีที่สุด เพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยการเลือกใช้
ค ุณลักษณะที ่ด ีท ี ่ส ุดของการสอนในห้องเร ียนและ
คุณลักษณะที่ดีที่สุดของการสอนแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน 
เพื ่อให้ผู ้เรียนสามารถเรียนรู ้ได้อย่างอิสระ ทำให้เกิด
พฤติกรรมการเรียนที่กระฉับกระเฉง (Active learning) 
และสามารถลดเวลาในการเข้าช้ันเรียนได้ 
 8.3  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานสำหร ับผ ู ้ เ ร ี ยนระด ับปร ิญญาตรี  
สายเทคโนโลยี พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.6856 แสดงว่าผู้เรียน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี มีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็น
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ร้อยละ 68 เป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การใช้กระบวนการเร ียนร ู ้  ท ี ่ผสมผสานร ูปแบบที่
หลากหลาย ท้ังการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสาน
กับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่เผชิญหน้า
ก ันหร ือการใช ้แหล ่งเร ียนรู้ และเทคโนโลยีท ี ่ม ีอยู่
หลากหลายมาใช้ในกระบวนการเร ียนรู ้และกิจกรรม
เกิดขึ ้นจากยุทธวิธี การเรียนการสอนที ่หลากรูปแบบ
เป้าหมายอยู่ที่การให้ผู้เรียน บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
เป็นสำคัญและให้สอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ของคนยุคใหม่ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนิจฐา พองพรหมและทวี 
สระน้ำคำ (2563) เรื่อง ผลของบทเรียนแบบผสมผสาน 
ที ่ใช ้เทคน ิคการเร ียนร ู ้ร ่วมก ันเพ ื ่อส ่งเสร ิมการคิด
สร้างสรรค์ วิชาภาษาญี่ปุ ่นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
แบบผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียนแบบปกติ 
(Face to Face) โดยครูผู้สอนและการเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล ชี้แจงข่าวสาร พูดคุย
สอบถาม แบบฝึกหัด การส่งงาน การทดสอบ ที่เน้นให้
ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ดีขึ้นและมีความคงทนในการ
เรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล(2562) เรื่องประสิทธิผลของรูปแบบ
การเร ียนการสอนแบบผสมผสานเพื ่อส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ สำหรับ
น ักศ ึกษาพยาบาล  ที ่พบว ่าการเร ียนการสอนแบบ
ผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ รายวิชาจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลสามารถ
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลได้ และผู้เรียน
มีความสุขสนุกกับการเร ียนการสอน  ที ่หลากหลาย 
รูปแบบการเรียน การสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผล
การเรียนรู ้ โดยที่ผู้สอนต้องบูรณาการรูปแบบการสอน 
เทคนิคการสอน รวมถึงวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย 
ให้สอดคล้องกับรูปแบบหรือลีลาในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ยุคใหม่ รูปแบบการเรียนการสอน แบบผสมผสาน จึงเป็น
ร ูปแบบการเร ียนการสอน การว ัด  ประเม ินผลทั้ง 
Formative & Summative Assessment รูปแบบหนึ่งที่

ส ่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีแนวโน้มที่  สูงขึ้น 
ในขณะเดียวกันทั้งผู้เรียนได้รับการสะท้อนผลการเรียนรู้
ได้ทันที ผู้เรียนสามารถนำไปปรับปรุงได้ต่อเนื่อง รวมถึง
ผู้เรียนและผู้เรียนก็รู้สึกมีความสุขสนุกในการเรียน 

9. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป
ควรทำการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่เกิดจากการจัดการ

เร ียนร ู ้แบบผสมผสาน เช ่น เจตคต ิ ในการส ื ่อสาร
ภาษาอ ังกฤษ กลย ุทธ ์การฟ ัง พ ูด อ ่านและเข ียน
ภาษาอังกฤษ ความคงทนในการเรียน การรู ้จ ักกำกับ
ตนเอง (Self-regulated learning) เป็นต้น เพื ่อนำมา
ปรับใช้ในการสร้างบทเรียนหรือกิจกรรมการเรียนรู ้ที่
ส ่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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บทคัดย่อ 
 การวิจ ัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์การวิจ ัยเพื ่อ 1) หา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ
เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  โดยตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
(E1/E2) = 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
ก่อนเร ียนและหลังเร ียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
วิทยาการคำนวณ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหาโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 37 คน  โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) สาเหต ุท ี ่ เล ือก
เนื่องจากเป็นห้องเรียนที่ผู ้วิจัยรับผิดชอบจัดการเรียน 
การสอน ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึก
เสร ิมทักษะวิทยาการคำนวณ เร ื ่อง ข ั ้นตอนวิธ ีการ
แก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
82.80/83.25 ซึ ่งประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนโดยใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ เรื ่อง ขั ้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหา คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05  3) ความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ เรื่อง 
ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา โดยรวมมีความพึงพอใจเป็นไปใน
ทางบวกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.85  

คำสำคัญ : แบบฝึกเสริมทักษะ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, 
ประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to find 
the efficiency of computing science skills exercises on 
problem solving procedures, 2) to compare 
achievement before and after using skills exercises, 
and 3) to study satisfaction towards skills ex-ercises 
on problem solving procedures. The pur-posive 
sampling population was 37 fourth grade students 
in the first semester. 
 It was found that (1) the efficiency of computing 
science skills exercises on problem solving procedures 
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for 4th grade was 82.80/83.25 which was relevant 
to the standard (80/80); (2) the achievement after 
using skills exercises higher than before using it 
which meant that the stu-dents gained more 
knowledge with 0.05 of statis-tical significance; 
and (3) the result of satisfaction toward skills exercises 
on problem solving pro-cedures was that the students 
satisfied. The overall satisfaction index was in the 
highest level. The mean  was 4.18.  The standard 
deviation was 0.85. 
 
Keyword: Exercises, Academic Achievements,  
Performance of skill-enhancement exercises 
 
1. บทนำ 
 ปัจจุบันเศรษฐกิจ สังคมโลก เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
มากมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
และใช้ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตการบริการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีว ิต สังคม มีการทำธุรกรรมออนไลน์ การเข้าถึง
ติดต่อสื่อสาร นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อต่าง ๆ  ส่วน
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารก็
ได ้ร ับการนำไปใช้เป็นเคร ื ่องมือ ช่วยในการทำงาน 
การศึกษาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย
มากข ึ ้นเพ ื ่อการพ ัฒนาประเทศให ้ก ้าวท ันต ่อการ
เปลี ่ยนแปลงนี ้ร ัฐจึงได้วางนโยบาย ประเทศไทย 4.0  
ที่เน้นขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เป็นโมเดล
เศรษฐกิจที ่จะนำพาประเทศไทย ให้เปลี ่ยนผ่านไปสู่ 
"ประเทศในโลกที่หนึ่ง" ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 อย่างเป็น
รูปธรรม ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วยการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยง

กับประชาคมโลกตามแนวคิด"ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
 จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาวิทยาการ
คำนวณ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ตลอดระยะ 2 ปีการศึกษา
ที ่ผ ่านมา พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาการคำนวณ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา พบว่า 
มีนักเรียนบางคนมีปัญหาในการเรียน ตามเพื่อนไม่ทัน 
และนักเรียนมีรู้สึกว่าเนื้อหาที่เรียนยากเกินไป เนื่องจาก
ต้องคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามาก ไม่สามารถจัดเรียงลำดับ
ขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ ซึ่งผลจากการสำรวจนักเรียนช้ัน
ประถมปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
เทพมิตรศึกษา พบว่า มีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ที่โรงเรียนได้ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70  จึงทำให้นักเรียน
ขาดความมั่นใจในการเรียน และไม่อยากเรียน หากไม่ได้
รับการแก้ไขปัญหานี้ จะทำให้นักเรียนไม่สามารถศึกษา
เนื้อหาต่อไปได้ และส่งผลกระทบโดยรวมต่อวิชาวิทยาการ
คำนวณได้ ดังนั้น ในการพัฒนาทักษะในครั้งนี้เป็นการวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนผ่านแบบฝึกเสริม
ทักษะ ช่วยในการฝึกทักษะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและ
การออกแบบอัลกอริทีม ดังนั ้นผู ้ว ิจ ัยในฐานะที ่เป็น
ครูผู้สอนได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าวและได้คิดหาวิธีการ
ในการแก้ปัญหา จึงได้สร ้างแบบฝึกเสริมทักษะวิชา
วิทยาการคำนวณ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้กระบวนการวิจ ัยและพัฒนา (Research and 
Development) และดำเนินการโดยใช้กระบวนการของ
การศึกษาค้นคว้าตามขั ้นตอน โดยหวังว่าจะสามารถ
แก้ปัญหาเร ื ่องผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียน  
ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและมีความ
คิดเห็นท่ีดีต่อการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ 
 แบบฝึกเสริมทักษะ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการ
เรียนการสอน ดังนั้นการฝึกโดยการใช้แบบฝึกก็เป็นการ
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จัดสภาพการณ์เพื่อให้ผู้ฝึกเปลี่ยนพฤติกรรมจนสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
สร ้างแบบฝึกต้องคำนึงถ ึงหล ักการสร้างจ ิตว ิทยาที่
เกี่ยวข้องกับแบบฝึกลักษณะของแบบฝึกที่ดี ประโยชน์
ของแบบฝึก หลักการนำไปใช้ ซึ ่ง (สลาย ปลั ่งกลาง, 
2552: 31-32)  กล่าวว่า แบบฝึกหัดหรือแบบฝึกทักษะ 
หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ใช้สำหรับให้ผู้เรียนฝึก
ความชำนาญในทักษะต่างๆ จนเกิดความคิดรวบยอดใน
เรื่องที่ฝึกและสามารถนำทักษะ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
และยังสอดคล้อง (วันเพ็ญ คุณพิร ิยะทวี,  2548: 63) 
ได้เสนอแนวคิดเกี ่ยวกับลักษณะแบบฝึกทักษะที่ดี ไว้ว่า 
ควรมีความสอดคล้องกับเนื ้อหาในบทเร ียน เป็นไป
ตามลำดับความยากง่ายเนื ้อเร ื ่องควรเก ี ่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันหรือสิ่งที่ผู้เรียนพบเห็นเหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถของผู้เรียน มีรูปแบบหลากหลาย สีสวย จูงใจ
ผู้เรียนและควรเป็นข้อความหรือบทความที่สั้น ซึ่งจะทำให้
ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน นอกจากนี้ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน,์ 
2545: 114) ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกทักษะ ไว้
ดังนี้ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการ โดยศึกษาจากการ
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รวบรวมปัญหาและความต้องการในการแก้ปัญหาหรือ
ความต้องการที่จะพัฒนาการเรียนการสอน 2) กำหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ในการสร้างแบบฝึกให้ชัดเจน เพื่อ
ตอบคำถามว่าสร้างแบบฝึกเพื่ออะไร ต้องการให้นักเรียน
เป็นอย่างไร 3) วิเคราะห์เนื้อหาหรือทักษะที่เป็นปัญหา
ออกเป็นเนื ้อหาหรือทักษะย่อย ๆ เพื ่อใช้ในการสร้าง
แบบทดสอบและแบบฝึก 4) ศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้ 
จิตวิทยาการเขียนของนักเรียนในแต่ละช้ันว่า นักเรียนแต่ละ
วัยมีความสนใจเรื่องอะไรตัวอย่างเช่น จิตวิทยาการเขียนท่ี
นำมาใช้ในการสร้างแบบฝึกทักษะ 5) กำหนดกรอบการ
สร้างแบบฝึกว่า ควรประกอบ ด้วยเรื่องอะไรบ้าง แต่ละ
เรื่องควรมีลักษณะอย่างไร มีกิจกรรมอะไรบ้าง มีความ
ยาวเพียงใดจะนำเสนอโดยใช้รูปภาพประกอบหรือไม่  

6) สร้างแบบทดสอบ ซึ ่งอาจมีแบบทดสอบเชิงสำรวจ
แบบทดสอบเพื ่อว ิน ิจฉ ัยข ้อบกพร่อง แบบทดสอบ
ความก้าวหน้าเฉพาะเรื่อง เฉพาะตอบแบบทดสอบที่สร้าง
จะต้องสอดคล้องกับเนื ้อหาหรือทักษะที ่วิเคราะห์ไว้ 
7) นำแบบฝึกทักษะไปทดลองใช้ เพื ่อหาข้อบกพร่อง
ค ุณภาพของแบบฝ ึกและค ุณภาพของแบบทดสอบ 
8) ปรับปรุงแก้ไข 9) รวบรวมเป็นชุด จัดทำคำชี้แจง คู่มือ
การใช้ สารบัญ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปและ (พรรณี ชูไทย, 
2548: 9) กล่าวถึงหลักการพัฒนาแบบฝึกทักษะว่า ครู
ผู ้สร้างต้องคำนึงถึงระดับชั้นความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน ความแตกต่างของผู้เรียนเรียงเนื้อหาจากง่ายไปหา
ยากเน้นการแก้ปัญหา มีคำชี้แจงสั้นๆ ใช้เวลาเหมาะสม 
เนื้อหาน่าสนใจ มีหลากหลาย ท้าทายความสามารถ จะเห็น
ได้ว่าการพัฒนาแบบฝึกทักษะที่หมาะสมจะทำให้ผู้รียนมี
พัฒนาการเรียนรู ้ ความชำนาญ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ทราบความสามารถในการเรียนและสามารถ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเองได้ 
 จากสภาพปัญหาและความสำคัญดังกล่าว ผู ้วิจัยใน
ฐานะเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงเกิดแนวคิดในการนำนวัตกรรมการเรียนการสอน
ในรูปแบบของแบบฝึกเสริมทักษะมาใช้ในการแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เนื ่องจากแบบฝึก
เสริมทักษะทำให้นักเรียนเกิด การเรียนรู้ จากการกระทำจริง  
เป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนมีจุดประสงค์แน่นอน  ทำให้
สามารถร ู ้และจดจำส ิ ่ งท ี ่ เร ียนได ้ด ี  จนนำไปใช ้ใน
สถานการณ์เช่นเดียวกันได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสร้างแบบฝึก
เสร ิมทักษะวิทยาการคำนวณ  เร ื ่อง ข ั ้นตอนวิธ ีการ
แก้ปัญหาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อจะช่วยให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื ่อหาประสิทธ ิภาพของแบบฝึกเสร ิมทักษะ

วิทยาการคำนวณ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา สำหรับ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ เรื่อง ขั้นตอน
วิธีการแก้ปัญหาเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ เรื ่อง ขั ้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหา 

3. สมมติการวิจัย
ประสิทธ ิภาพของแบบฝึกเสร ิมทักษะวิทยาการ

คำนวณ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีประสิทธิภาพที่ ระดับ 80/80
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
วิทยาการคำนวณ  เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา อยู่ใน 
ระดับ มาก 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื ่อง การพัฒนาและการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะวิทยาการคำนวณ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพมิตร
ศ ึกษา จ ังหว ัดส ุราษฎร ์ธานี  ม ีรายละเอ ียดในการ
ดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

4.1 กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  
จำนวนทั ้งส ิ ้น 37 คน โดยใช้การเล ือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) เนื่องจากเป็นห้องเรียนที่ผู้ว ิจัย
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 

4.2 แบบแผนการวิจัย 
รูปแบบในการทำวิจัยครั้งนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง 

โดยใช้รูปแบบ One Group Pretest-Posttest Design 
การวัดก่อนเรยีนและหลังเรียน มรีปูแบบดังนี้ 

เมื่อกำหนด   O1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน 
        X หมายถงึ การจัดการเรียนการสอนโดย

ใช้แบบฝึกเสรมิทักษะวิทยาการคำนวณ 
  O2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 

4.3 นวัตกรรมจากการวิจัย 
แบบฝ ึกเสร ิมท ักษะว ิทยาการคำนวณ เร ื ่อง 

ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4  มี 1 ชุด จำนวน 10 แบบฝึกเสริมทักษะ  

4.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.4.1 แผนการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 จำนวน 3 แผนการ
จัดการเรียนรู้ จำนวน 6 ช่ัวโมง 

1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ข้อความปริศนากับ
เจ้าหนูนักสืบ จำนวน 2 ช่ัวโมง 

2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รหัสลับของนักสืบ
จำนวน 1 ช่ัวโมง 

3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แผนผังแสนสนุก
จำนวน 3 ช่ัวโมง 

O1       X      O2 
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4.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนแบบปรนัย จำนวน 10 ข้อ 

ข้อละ 4 ตัวเลือก 
4.4.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 

การเรยีนรู้ด้วยแบบฝึกเสรมิทักษะวิทยาการคำนวณ เรื่อง 
ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา จำนวน  10 ข้อ 

4.5 การสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

4.5.1 แบบฝึกเสรมิทักษะวิทยาการคำนวณ เรื่อง 
ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาสำหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 ได้ดำเนินการตามลำดับดังต่อไปนี ้

4.5.1.1 ศ ึ กษาป ัญหาท ี ่ เ ก ิ ด ข ึ ้ น จ าก
กระบวนการเร ียนการสอน กล ุ ่มสาระการเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบันทึกหลังสอน และจาก
รายงานผลการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563 
จากฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทพมิตรศึกษาและ พบว่า สาระ 
ที่ 4 เทคโนโลยี เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ยังไม่เป็นที่น่า
พอใจ จึงนำมาสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ
เรื่อง ข้ันตอนวิธีการแก้ปัญหา 

4.5.1.2 ศึกษาหลักสูตรรายวิชาพื ้นฐาน
วิทยาศาสตร์ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รายวิชาวิทยาการคำนวณ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และจากเอกสารการเรียนการสอน 
เอกสารสิ ่งพิมพ์และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง  เพื ่อใช้เป็น
แนวทางใน การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ 
การสร้างผู้วิจัยได้ยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้  จุดประสงค์
การเรียนรู ้  รูปแบบของแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการ
คำนวณมีภาพประกอบที่เหมาะสมกับระดับชั้น  และวัย
ของผู ้เร ียนตลอดถึงการศึกษา แนวคิด  หลักการและ
วิธีการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ 

4.5.1.3 กำหนดจ ุดประสงค์การเร ียนรู้  
หัวข้อเรื ่อง จากหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา
ว ิทยาการคำนวณ (ฉบ ับปร ับปร ุง พ.ศ.2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ในหน่วยการเรียนรู ้ที ่ 1 เพื ่อสร้างแบบฝึกเสริม
ทักษะวิทยาการคำนวณตามสาระการเรียนรู้ เฉพาะกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา
วิทยาการคำนวณ 

4.5.1.4 ศ ึกษาแนวทางในการจัดทำสื่อ 
ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ พร้อม
จัดสร้าง โดยออกแบบสื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ และบรรจุไว้ในสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ 
ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 

4.5.1.5 ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง 
แก้ไข และ พัฒนาสื่อต่างๆตามข้อ 4.5.1.4 โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเนื้อหา ก่อนจัดทำเป็นต้นฉบับ 

4.5.1.6 จัดสร้างแบบประเมินแบบฝึกเสริม
ทักษะวิทยาการคำนวณ และนำไปหาความตรงและความ
เหมาะสมของแบบประเมิน โดยขอความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล เพื่อใช้ประเมิน
แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณรวม 6 ด้าน  

4.5.1.7 นำแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการ
คำนวณ ไปขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล
ประเมินผล จำนวน 3 ท่าน โดยใช้แบบประเมินแบบฝึก
เสริมทักษะวิทยาการคำนวณที่หาคุณภาพแล้วไปใช้ในการ
ประเมินโดย กำหนดระดับค่าความเหมาะสม5 ระดับ คือ 
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อย
ที ่ส ุด (1) ค่าความเหมาะสมของแบบฝึกเสริมทักษะ
วิทยาการคำนวณ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 

 4.5.2 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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4.5.2.1 ศึกษาหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา 
มาตรฐานรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู ้ จากเอกสาร
เก ี ่ยวก ับการเร ียนการสอน กล ุ ่มสาระการเร ียนรู้
ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคู ่มือครูในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

 4.5.2.2 กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู เนื้อหา 
กิจกรรม สื่อ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

4.5.2.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.5.2.4 นำแผนการจัดการเรียนรู ้ไปปรึกษา

ผู้เชี ่ยวชาญด้านเนื้อหา จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ 
ความสอดคล้อง ความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ 
เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ใช้แบบประเมินความตรงและความเหมาะสม 

4.5.2.5 นำแผนการจัดการเรียนรู้ ไปขอความ
คิดเห็นด้านความเหมาะสมจากผู้เชี ่ยวชาญด้านเนื้อหา 
โดยใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากคำแนะนำของผ ู ้ เ ช ี ่ยวชาญด ้านการว ัดผลและ
ประเมินผล จำนวน 3 ท่าน โดยกำหนดระดับค่าความ
เหมาะสม 5 ระดับ คือ มากที ่ส ุด (5) มาก (4) ปานกลา 
(3) น้อย (2) และ น้อยที่สุด (1) ผลการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา มีความเหมาะสม
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.52 

4.5.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน 

จัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วนำไปทดสอบกับกลุ่ม
ทดลอง(Tryout) แล้วหาค่า ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี ้

4.5.3.1 ศึกษาหลักสูตรรายวิชาพื ้นฐาน
วิทยาศาสตร์กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ว ิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี รายวิชาวิทยาการคำนวณ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 และจาก เอกสารการเรียนการสอน เอกสารสิ่งพิมพ์
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและ
หลังเรียน จำนวน 10 ข้อ 

4.5.3.2 ศึกษาหลักการ และทฤษฎีการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

4.5.3.3 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละเรื่อง โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับ แบบทดสอบหลังเรียนแต่ละเรื่องที่ผ่านการ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว 

4.5.3.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เร ียน ก่อนและหลังเร ียนไปทดลองใช้  (Tryout) กับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนอุปถัมภ์
ว ิทยาพนม จำนวน 40 คน ซ ึ ่ งไม ่ใช่กล ุ ่มเป ้าหมาย 
โดยทดลองใช้ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564 ก่อน
นำไปใช้จริง นำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยาก
ง่าย (p) เกณฑ์ความยากของข้อสอบกำหนดไว้ระหว่าง 
0.20 ถึง 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (r) เกณฑ์อำนาจ
จำแนกของข้อสอบกำหนดไว้ 0.20 ขึ้นไป แล้วนำไปหาค่า
ความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร ของKuder Richardson KR-20 
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2548 : 129 - 130)   

4.5.3.5 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทาง 
การเรียน ก่อนและหลังเรียนที่ผ่านเกณฑ์แล้ว ไปใช้จริงกับ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 ห้องเรียน คือ นักเรียน
ระด ับช ั ้นประถมศ ึกษาป ีท ี ่  4/1 ในภาคเร ียนท ี ่  1 
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 37 คน ผลการหาค่าความตรง
ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน มี
ความตรง เท่ากับ 0.93 มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.38-
0.54 มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.22-0.78 และมีค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91 
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 4.5.4 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณได้
ดำเนินการตามลำดับดังต่อไปนี ้

4.5.4.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความ
พึงพอใจตามวิธีของเบสท์ (Best 1986 :181 - 182) 

4.5.4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ 
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ
ไลเคิร์ท สอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ  

4.5.4.3 นำแบบว ัดความพ ึ งพอใจ ไป
สอบถามนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 37 คน 

4.6 วิธีการศึกษาและพัฒนา 
 การหาประสิทธ ิภาพของแบบฝึกเสร ิมทักษะ

วิทยาการคำนวณ  ดำเนินการดังนี้ 
 4.6.1 นำแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์และทเคโนโลยี ไป
ทดลอง (Tryout)  รายบ ุคคลก ับน ักเร ียนระด ับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564   ซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม จำนวน 4 
คน โดยเป็นผู้เรียนท่ีเรียนเก่ง  1 คน ปานกลาง 2 คน และ 
อ่อน 1 คน โดยให้ทำแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ  
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความยากง่ายของการใช้ภาษา ความ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา  ซึ ่งผู ้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลนำมาปรับภาษาให้ง่ายต่อความเข้าใจแก่นักเรียน 
ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ
วิทยาการคำนวณ แบบ 1:1 โดยรวม เท่ากับ 71.64/72.57 
จึงนำไปปรับปรุงแก้ไข 

 4.6.2 ทดลองกลุ ่มย ่อยกับนักเร ียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564   ซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมจำนวน 10 
คน เพื่อศึกษาเวลาที่ใช้กับผู้เรียน  ผู้วิจัยนำแบบฝึกเสริม
ทักษะวิทยาการคำนวณ ไปทดลองใช้(Tryout)ใช ้กับ
นักเรียน กลุ่มเก่ง  3  คน ปานกลาง 4 คน และกลุ่มอ่อน 

3 คน รวม 10 คน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
เวลา ความถูกต้องและ การเรียงลำดับของเนื้อหา ซึ่ง
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลนำมาปรับปรุงให้ง่ายต่อความเข้าใจ
แก่นักเรียน ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ แบบ 1:10 เท่ากับ 
79.85/78.00 จึงนำไปปรับปรุงแก้ไข 

 4.6.3 ทดลองกลุ ่มใหญ่ภาคสนามกับนักเร ียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม จำนวน 
40  คน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการทดลอง
กลุ่มใหญ่ภาคสนาม พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริม
ท ักษะว ิทยาการคำนวณ แบบ 1:40 ประส ิทธ ิภาพ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 82.80 และประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 83.25 ประสิทธิภาพของแบบฝึก
เสริมทักษะวิทยาการคำนวณ เท่ากับ 82.80/83.25  
หลังจากนั้นจึงนำแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ 
เรื ่อง ขั ้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  ไปใช้พัฒนานักเรียน
ระด ับช ั ้นประถมศ ึกษาป ีท ี ่  4/1 ในภาคเร ียนที ่  1 
ปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนเทพมิตรศึกษาต่อไป 

4.7  การนำผลการทดลองไปใช้พัฒนานักเรียน 
4.7.1 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ

เรียนก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ  ในแบบฝึกเสริมทักษะ
วิทยาการคำนวณไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนจัดการเรียนรู้ รวบรวมคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อน
เรียนเพื่อทราบพื้นฐานความรู้ของนักเรียน แสดงไว้ใน
แบบบันทึกผลการเรียนรู้  

4.7.2 ในระหว่างจัดกระบวนการเรียนการสอน 
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที ่จัดเตรียมมา ครูทบทวน
ความรู้ สรุปผลการเรียนรู้ และ ทำแบบฝึกเสริมทักษะ
วิทยาการคำนวณ มี 1 ชุด จำนวน 10 แบบฝึกเสริมทักษะ 
รวมคะแนนทั้งหมด 67 คะแนน 

4.7.3 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนหลังเรียนจำนวน 10 ข้อ  ไปทดสอบกับนักเรียน
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กลุ่มเป้าหมาย หลังจัดการเรียนรู ้ทั ้งหมด แล้วรวบรวม
คะแนนไว้เป็นคะแนนหลังเรียน เพื่อทราบผลการพัฒนา
ความรู้ของนักเรียน 

4.7.4 นำคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้
หลังเรียนและก่อนเรียน ไปหาผลความก้าวหน้าโดยเทียบ
เป็นค่าร้อยละ เพื่อทราบผลการพัฒนาการเรียนรู้ ชุดแบบ
ฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ 

4.7.5 นำคะแนนที่ได้หลังเรียนและก่อนเรียน 
ไปหาผลความแตกต่างโดยใช ้ค ่าคะแนนที ที ่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เพื่อทราบผลความแตกต่างก่อน
เร ียนและหลังเร ียน ในแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการ
คำนวณ 

4.7.6 นำแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนด้วย
แบบฝ ึกเสร ิมท ักษะว ิทยาการคำนวณ ให ้น ักเร ียน
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 37 คน แสดงความคิดเห็น หลังจบ
การเรียนรู้ 

4.7.7 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
วิทยาการคำนวณและนำออกเผยแพร่ ในปลายภาคเรยีน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสรมิทักษะวิทยาการ

คำนวณ 

ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะวิทยการ 
คำนวณ รอบท่ี 1 แบบ 1:1 

กลุ่ม
ทดลอง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

 S.D. 
ร้อย
ละ 

ประสิทธ ิ
ภาพ 
E1/E2 

ระหว่าง
เรียน 

67 192 48 6.73 71.64 
71.64/ 
72.50 หลัง

เรียน 
10 29 7 1 72.50 

 จากตารางที ่ 1 ประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ
วิทยาการคำนวณ แบบ 1:1 จำนวน 4 คน โดยเป็นผู้เรียน
ที่เรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และ อ่อน 1 คน พบว่า
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ทำแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการ
คำนวณระหว่างเรียน มีค่าเท่ากับ 71.64  และร้อยละของ
คะแนนเฉลี ่ยที ่ นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 72.50 ประสิทธิภาพของ
แบบฝึกเสริมทักษะ แบบ 1: 1  เท่ากับ 71.64/72.50 จึง
นำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

ตารางที่ 2   ประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ 
วิทยาการคำนวณ รอบท่ี 2  แบบ 1:10 

กลุ่ม
ทดลอง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

S.D. 
ร้อย
ละ 

ประสิทธ ิ
ภาพ 
E1/E2 

ระหว่าง
เรียน 

67 535 
53.
50 

8.96 79.85 
79.85/ 
78.00 หลัง

เรียน 
10 78 8 1.55 78.00 

 จากตารางที ่ 2 ประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ
วิทยาการคำนวณ แบบ 1:10 จำนวน 10 คน โดยเป็น
ผู้เรียนที่เรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 4 คน และ อ่อน 3 คน 
พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ทำแบบฝึกเสริมทักษะ
วิทยาการคำนวณระหว่างเรียน มีค่าเท่ากับ 79.85 และ
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผล
ส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนหล ั ง เร ียน  เท ่ าก ับ 78.00 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ 
แบบ 1: 10  เท่ากับ 79.85/78.00  จึงนำไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 

X

X
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ตารางที่ 3  ประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการ 
 คำนวณ รอบท่ี 3  แบบ 1:40   

กลุ่ม
ทดลอง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

 S.D. 
ร้อย
ละ 

ประสิทธ ิ
ภาพ 
E1/E2 

ระหว่าง
เรียน 

67 2219 
55.
48 

3.90 82.80 
82.80/ 
83.25 หลัง

เรียน 
10 333 8 1.29 83.25 

 จากตารางที ่ 3 ประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ
วิทยากรคำนวณ แบบ 1:40 จำนวน 40 คน พบว่า ร้อยละ
ของคะแนนเฉลี ่ยที ่ทำแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการ
คำนวณระหว่างเรียน เท่ากับ 82.80  และร้อยละของ
คะแนนเฉลี ่ยที ่ นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน  เท่ากับ 83.25  ประสิทธิภาพของ
แบบฝึกเสริมทักษะแบบ 1: 40  เท่ากับ 82.80/83.25 

 5.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
วิทยาการคำนวณ 

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน 
และหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

คะแนน 
แบบทดสอ

บ 
N  S.D. ∑𝑋 ∑𝑋2 t Sig 

หลังเรียน 
3
7 

8.2
4 

1.1
4 

128 470 
24.21

4 
0.00

* 
ก่อนเรียน 

3
7 

4.7
8 

1.7
0 

 จากตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเร ียนและหลังเร ียนโดยใช้แบบฝึกเสร ิมท ักษะ
วิทยาการคำนวณของนักเรียน จำนวน  37  คน วิเคราะห์
ด้วย คะแนนที ( t-test ) ปรากฏว่า คะแนนทีเท่ากับ 

24.214  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงกล่าวได้ว่า 
คะแนนหลังเร ียนและก่อนเรียนมีความแตกต่างกัน 
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการ
คำนวณ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น และเมื่อเทียบค่าร้อยละ พบว่าแบบฝึก
เสริมทักษะวิทยาการคำนวณ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.59 โดย
นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนเพิ่มรายบุคคลตั้งแต่ ร้อยละ 
20.00 ถึง ร้อยละ 50.00 
 5.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริม
ทักษะวิยาการคำนวณ 

ตารางที่ 5  แสดงความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแบบ 
 ฝึกเสริมทักษะวิยาการคำนวณ 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

1 .   แบ บ ฝ ึ ก เ ส ร ิ มท ั กษะ ต ร ง กั บ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.14 0.86 มาก 

2. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

4.22 0.79 มาก 

3. เนื้อหาในแต่ละเรื่องฝึกมีวามสัมพันธ์กัน 4.05 0.85 มาก 
4. รูปแบบในการจัดทำกิจกรรมมีความ
หลากหลายเหมาะสม 
ทั้งการสอนในชั้นเรียนและการฝึกปฏิบัติ 

4.27 0.69 
มาก 

5 .  ผ ู ้ เ ร ี ย น ม ี ค ว า ม ร ู ้ แ ล ะ ท ั ก ษ ะ
กระบวนการคิดเพิ่มข้ึน 

4.11 0.91 มาก 

6 .  แบ บ ฝ ึ ก เ ส ร ิ มท ั กษะ น ่ าสน ใจ 
สอดคล้องกับสื่อการสอน 

4.19 0.88 มาก 

7. ใบความรู้ ใบงาน และแบบฝึกหัดใน
แบบฝึกมีความน่าสนใจ 

4.08 0.95 มาก 

8. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลัง
เรียนถูกต้องเหมาะสม 

4.16 0.80 มาก 

9. แบบฝึกเสริมทักษะช่วยในการพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหา 

4.24 0.86 มาก 

10. นักเรียนได้ร ับประโยชน์จากการ
เรียนรู้ในแบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มข้ึน 

4.30 0.91 มาก 

เฉลี่ย 4.18 0.85 มาก 

X

X

X
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 จากตารางที ่ 5  แสดงความพึงพอใจของนักเร ียน 
ที ่ เร ียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 มีค่า
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.85 รายการประเมินที่
นักเรียน มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ข้อที่ 10 นักเรียนได้รบั
ประโยชน์จากการเรียนรู ้ในแบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มขึ้น 
มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30  มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.91 รองลงมาได้แก่ ข้อ 4 
รูปแบบในการจัดทำกิจกรรมมีความหลากหลายเหมาะสม
ทั้งการสอนในชั้นเรียนและการฝึกปฏิบัติ มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.27  มีค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.69 และข้อ 9 แบบฝึกทักษะช่วยใน
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา  มีความพึงพอใจในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.86 ตามลำดับ 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลงานวิจัย
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการ

คำนวณ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.80/83.25 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง  ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพมิตร
ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหา  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียน
เทพม ิตรศ ึกษา อำเภอเม ือง จ ังหวั ดส ุราษฎร ์ธานี  

ปีการศึกษา 2564 อยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 
4.18  มีค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.85  ตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้  

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ข้ันตอนวิธีการแก้ปัญหา 
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ จะช่วยให้เกิด
ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ี ยนของน ัก เร ียนส ู งข ึ ้ นนั้น 
มีข้อเสนอแนะดังนี ้

1. ครูควรสร้างแบบฝึกเสริมทักษะในรูปแบบอื่นๆ
เพื่อสร้างความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนและให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

2. ครูควรให้การเสริมแรงนักเรียนอยา่งต่อเนื่อง  ดูแล
เอาใจใส่นักเรียนตรวจผลงานและแบบฝึกเสริมทักษะแต่
ละครั ้ง แล้วแจ้งผลให้นักเร ียนทราบทันทีเพื ่อทำให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นและตั้งใจในการเรียนมาก
ยิ่งข้ึน    

3. ควรมีการศึกษาการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะใน
ระดับชั้นอื่น หรือสร้างแบบฝึกเสริมทักษะในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ  

4. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของ
นักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยใช้นวัตกรรมอื่น  เช่น  บทเรียนออนไลน์ 
หรือแอพพลิเคช้ันด้านการศึกษา 

7. อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ

วิทยาการคำนวณ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ที่ผู้วิจัย
สร ้างและพ ัฒนาม ีการวางแผนอย ่างเป ็นข ั ้ นตอน 
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.80/83.25 ตรงตามสมมติฐาน
ที ่ตั ้งไว้ เป็นเพราะว่า ผู ้ว ิจัยได้คัดกรองเนื ้อหาสาระ
เฉพาะที ่สอดคล้องกับระดับความรู ้ประสบการณ์ของ
นักเเรียน และเพิ่มเติมเนื ้อหาให้เหมาะสมกับหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2564) กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ว ิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี สาระที ่ 4 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
ก่อนจะนำมาสร้างเป็นแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการ
คำนวณ ในกระบวน การเรียน การสอน โดยออกแบบ
กระบวนการเร ียนการสอนให ้ส ัมพ ันธ ์ก ัน และทำ
แบบฝ ึกห ัดและใบงานระหว ่างเร ียนร ู ้ ในช ั ้นเร ียน 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของ
ผู้เชี ่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการวัดผลและประเมินผล  
ก่อนนำไปทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุ่มทดลอง จึงทำให้
แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังท่ี (คำรณ ล้อมในเมือง, 2548) 
ได้กล่าวว่า แบบฝึกทักษะที่ดี ควรมีจำนวนกิจกรรมที่
หลากหลาย และมากพอในการให้นักเรียนทำจนเกิดทักษะ
การเรียนรู ้มีร ูปแบบที ่นำสนใจ เช่น  มีภาพ หรือการตี
กรอบที่สวยงาม สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม การ
เรียนการสอนมีลำดับการเรียนรู้จากเรื่องง่ายๆ ไปสู่เรื่องที่
ยากขึ้นคำนึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู ้ตามวัยของนักเรียน
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  แบบฝึกทักษะควรมี
ความกว้างกว่าข้อสอบ และครอบคลุมถึงลักษณะของ
กิจกรรม ช่วยสร้างความคิดริเร ิ ่มสร้างสรรค์ โดยให้
นักเรียนได้ใช้ความคิดมากกว่าการจดจำ และยังสอดคล้อง
กับ (ถวัลย์ มาศจรัส, 2550) ที่กล่าวถึงลักษณะที่ดีของ
แบบฝึกทักษะไว้ว่า มีจุดประสงค์เด่นชัด สอดคล้องกับการ
พัฒนาทักษะตามสาระการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้
ของสาระการเรียนรู้  เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชา ใช้ภาษา
เหมาะสม มีคำอธิบาย และคำชี้แจงชัดเจนง่ายต่อการ
ปฏิบัติ สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ นำผู้เรียนไปสู่การ
สรุปความคิดรวบยอดเป็นไปตามลำดับขั ้นการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ฑิฆัมพร ภูมิประสาท
, 2558 : บทคัดย่อ) ที ่ได้ทำการวิจัยเรื ่อง การพัฒนา
ก ิจกรรมการเร ียนร ู ้คณ ิตศาสตร ์  เร ื ่ อง  เศษส ่วน 

ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบ 
STAD ร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ พบว่า นักเรียนที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) 
เรื่อง เศษส่วน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต
ที่ระดับ .05 การเรียนรู้แบบ (STAD) ร่วมกับการใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะ มีประสิทธิภาพ 82/79.26 นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ (นวรัตน์ โสตศิร ิ,  2558) 
ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยเรื ่อง ผลการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะ เรื ่อง พันธะเคมี โดยการจัดการเรียนรู ้แบบสืบ
เสาะหาความรู ้ สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 
พบว่า  แบบฝึกเสริมทักษะ เรื ่อง พันธะเคมี โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.21 / 75.63 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ 
เร ื ่อง ขั ้นตอนวิธ ีการแก้ปัญหา สำหรับ นักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เป็นเพราะว่า ผู ้ว ิจ ัยได้ออกแบบแบบฝึกเสริมทักษะ
วิทยาการคำนวณ ตามจิตวิทยาการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสื่อที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งจากสื่อบทเรียน
ออนไลน์ ใบความรู้ ใบงาน และแบบฝึก รวมทั้งจากการ
จัดระบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จึง
ทำให้นักเรียนไม่เกิดความเบื ่อหน่ายที ่ต้อง เรียนรู ้ใน
เนื้อหาบทเรียน อีกทั้งมีความกระตือรือร้นท่ีอยากจะเรียน
ด้วยแบบฝึกเสร ิมทักษะวิทยาการคำนวณ จึงทำให้
นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นผล
ทำให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนและปฏิบัตกิิจกรรม
ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศศินา อุ่นเมือง, 2559 : 
บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอ ังกฤษ โดยใช ้แบบฝ ึกเสร ิมท ักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 
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นักเร ียนที ่เร ียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเข ียน
ภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาเรียนรู้สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(กันต์กมล พรมประกอบ, 2563) ได้ทำการศึกษาผลการใช้
แบบฝึกเสริมทักษะด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีช่วย
จำคำศัพท์ภาษาจีนขั้นพื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที ่ 3 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการจำคำศัพท์
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุมควบคุม
พบว่า คะแนนของกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

3. การส ังเกตจากนักเร ียนกลุ ่มเป้าหมายที ่ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่านักเรียน มีความตั้งใจ
และกระตือรือร้นในการเรียน ไม่เบื ่อ และสนุกกับการ
เรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการ
คำนวณ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขั้นตอน
ว ิธ ีการแก ้ป ัญหา  ท ี ่ผ ู ้ ว ิจ ัยสร ้างขึ ้นน ั ้นได ้นำส ื ่อที่
หลากหลายมาใช้ประกอบ เช ่น บทเร ียนออนไลน์  
ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อทดสอบ
ความเข้าใจของนักเรียน และมีคำเฉลยแบบทดสอบ มาใช้
ในกระบวนการเรียนการสอนก่อน นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์
กับแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ ได้ตลอดเวลา 
ทำให้นักเรียนเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีอิสระ จึงทำ
ให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยแบบฝึกเสริม
ทักษะวิทยาการคำนวณในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ชุติกาญจน์ บัวตูม, 2558) ได้ศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการจดจำคำศัพท์
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 2  
พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจในแบบฝึกทักษะในระดับ
มากที ่ส ุด มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.61 และมีค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.43  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(ดวงเนตร  ใจชัยภูมิ, 2559) ที่ได้ศึกษาค้นคว้าการพัฒนา
ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริม

ทักษะสำหรับนักเร ียนชั ้นม ัธยมศึกษาปีท ี ่  1 พบว่า  
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.69 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่พักแรม
ในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID 19 และเพื่อ
เสนอแนวทางการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจ
ที่พักในจังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์โควิด  เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างผู ้ประกอบ
ธุรกิจหรือตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม จำนวนทั้งสิ้น 
30 คน ด้วยการสุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) แ ล ะ ก า ร ส ั มภ า ษ ณ ์ เ ช ิ ง ล ึ ก  In Depth 
Interview  ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจากสถาน
ประกอบการ จำนวน 9 คน ผลการวิจัย พบว่า จุดแข็ง 
ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ผู ้บริหาร      
มีประสบการณ์ในการบริหารงาน และหลายธุรกิจมี
ชื่อเสียงด้านการให้บริการอาหารเป็นต้นทุนเดิม จุดอ่อน 
ได้แก่ พนักงานขาดความตะหนักในการดูแลรักษาตนเอง
ให้ห่างจากไวรัสโควิด บางธุรกิจมีต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน
สูง โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงาน ต้นทุนด้านการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม และกิจการส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
ดอก เบ ี ้ ย และม ี ป ัญหาสภาพคล ่ อ งทางการ เ งิน 
สภาพแวดล้อมภายนอก มีโอกาส ได้แก่ เป็นเมืองหลัก
ทางการท่องเท ี ่ยว และม ีทร ัพยากรการท่องเท ี ่ยว     

ที ่หลากหลาย การคมนาคมขนส่งที ่สะดวกมีอุปสรรค 
ได้แก่ สถานการณ์โควิด – 19 และสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ 
กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือกลยุทธ์รักษาสภาพธุรกิจให้คงที่โดย
ไม่เพิ่มหรือขายกิจการในช่วงนี้ 

คำสำคัญ : สภาพแวดล้อมภายนอก , สภาพแวดล้อม
ภายใน, ธุรกิจที่พักแรม, โควิด -19 

Abstract 
 The purpose of this research was to analyze 
and propose a strategy for setting up a hotel 
business strategy in Chonburi Province, during the 
COVID-19 crisis. The study was a qualitative research. 
A sample of 30 business operators or representatives 
of hotel business operators, using purposive 
random sampling method. It was an indepth 
interview. 
 The results of the research revealed that the 
analysis of the internal environment. Strength 
included executives have experience in management. 
Most of the hotels are very old with experience 
in management. And many businesses are famous 
for food. There are weaknesses such as employees 
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lack of awareness of how to take care of themselves 
from Covid-19. It is a business with fixed costs and 
high expenses. Especially energy costs, food and 
beverage services costs, and most businesses 
have high interest expenses and liquidity problems. 
The external environment has opportunities such 
as being a major tourism city. and there is a variety of 
tourism resources, convenient transportation. There 
are obstacles such as the Covid-19 situation and 
the poor economy. The right strategy is a fixed 
strategy. 

Keywords: Internal Environment, External Environment, 
Business Hotel, COVID-19 

1. บทนำ
อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวนั ้นม ีความสำคัญต่อ

ประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะสร้างรายได้
เข้าประเทศแล้วยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว
อีกด้วย สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้น
นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยขั้นต่ำปีละร้อยละ  16. 18 ต่อปี เกือบกว่า 10 ปี  ผ่าน
มานั้น สถานการณ์การท่องเที ่ยวประเทศไทยได้มีการ
ชะลอตัวด้วยเหตุการณ์หลายอย่างแต่ก็มีการฟื้นตัวในทาง
ที่ดีขึ้น  การปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นนี้ส่งผลให้จังหวัด
ชลบุร ีซ ึ ่งถ ือเป ็นเม ืองที ่สำค ัญต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของประเทศนั้น ได้มีการพัฒนาตัว
ขึ ้นในด้านต่าง ๆ ไม่ว ่าจะเป็นในด้านของเศรษฐกิจ 
สิ ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึงการบริการ หรือธุรกิจโรงแรม
ด้วย เช่นกัน 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่
ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดชลบุรีถือเป็น
ส ิ ่ งสำค ัญอย ่างย ิ ่ ง  เพราะธ ุรก ิจท ี ่พ ักแรมน ั ้นเป็น
อุตสาหกรรมการบริการหนึ่งที ่เป็นซึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้แก่ประเทศที่สำคัญอีกธุรกิจหนึ่ง และเมื่อเกิดวิกฤตโค

วิด-19 (COVID-19) หรือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
(Coronavirus) ในช่วงต้นปี พ .ศ . 2563 ทำให้เศรษฐกิจ
จังหวัดชลบุรี การค้า การลงทุนชะลอตัวอย่างรุนแรง 
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดชลบุรี 
ตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤติกว่ายิ่งกว่าสถานการณ์ที่เคย
เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจการบริการดังกล่าว ยังสามารถ
สามารถประคองตัวและสามารถวางตำแหน่งกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจให้สอดคล้อง และสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID- 19 ) 
นั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่พักแรม
ในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID- 19  เพื ่อนำ

นฐานในการศึกษาข้อมูลจากการวิจ ัยดังกล่าวเป็นพื้  
กลยุทธ์ทางธุรกิจ อันนำไปสู่แนวทางทางการตลาดของ
ธุรกิจโรงแรมจังหวัดชลบุรี ในช่วงสถานการณ์การแพร่

โระบาดของ ควิด 19 (COVID-19) เป็นลำดับถัดไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดชลบุรี ช่วง
วิกฤตการณ์ COVID-19 
 2.2 เพื่อเสนอแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่พัก
แรมในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 

3. สมมติฐานของการวิจัย
-

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
4.1 การว ิจ ัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อว ิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนิน
ธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID -19 
และเพื่อเสนอแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่พักแรม
ในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 
 4.2 การวิจ ัยในครั ้งนี ้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 
ประชากรในการศึกษา คือ กลุ ่มผู ้ประกอบธุรกิจหรือ
ตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบธุรกิจหรือตัวแทนผู้ประกอบ
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ธุรกิจที่พักแรมระดับ 5 ดาว จำนวน 5 คน ผู้ประกอบ
ธุรกิจและตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมระดับ 4  ดาว
จำนวน 10  คน และผู ้ประกอบธุรก ิจและตัวแทนผู้
ประกอบธรุกิจที่พักแรมระดับ 3 ดาว จำนวน 15 คน โดย
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 4.3 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ 
ค ือ ใช้แบบสอบถามอย่างม ีโครงสร ้าง (Structured 
Interview) โดยใช ้การส ัมภาษณ ์ เช ิ งล ึก  ( In-depth 
Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.4 การสร้างและหาคุณภาพของเครื ่องมือวิจ ัยมี
กระบวนการดังต่อไปนี้ 

 4.4.1 ศ ึกษาแนวค ิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเกียวข้อง  

 4.4.2 การกำหนดข้อสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัย
จะทำการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 4.4.3 การสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยมีการตั้ง
ประเด็นคำถามที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า และการตั้งคำถาม
ปลายเปิด 

4.4.5 ตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.4.5 ปรับปรุงและแก้ไขหลังจากที่ได้ทดลองใช้

เครื่องมือวิจัย 
4.4.6 นำไปใช้งานจริง 

4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
5.5.1  ด้านข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารหรือการวิจัย

เชิงเอกสาร (Documentary Research) รวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัยและ
บทความทางวิชาการที่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจที ่พักแรมใน
จังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID- 19  รวมทั้งข้อมูล
ทางวิชาการที่ได้จากการสืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกสห์รือ
ทางเว็บไซต์ต่าง ๆ   
 5.5.2 ด้านข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้
ประกอบธุรกิจหรือตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมระดับ 
5 ดาว จำนวน 5 คน ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก
แรมระดับ 4 ดาว จำนวน 10 คน และตัวแทนผู้ประกอบ

ธุรกิจที่พักแรมระดับ 3 ดาว จำนวน 15 คน และนำข้อมูล
มาว ิ เคราะห ์ระบบแมททร ิกซ์  IFE (Internal Factor 
Environment) และ EFE (External Factor Environment) 
กำหนดให้รายการเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจที่พักแรม 
ในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID- 19  ประสบความสำเร็จ
หรือล้มเหลวโดยพิจารณาปัจจัย 10 ถึง 20 รายการ 
โดยวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนร่วมกันและวิเคราะห์
โอกาสและอุปสรรคร่วมกัน โดยการแยกแยะความเป็นไป
ได้โดยใช้เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนและเปรียบเทียบตัวเลข 
กำหนดช่วงของน้ำหนักจาก 0.0 - 1.0 โดย 0.0 ไม ่มี
ความสำคัญ 1.0 มีความสำคัญมาก ให้กับทุกปัจจัยการ
กำหนดน้ำหนักให้กับปัจจัยต่าง ๆ เป็นตัวบ่งช้ีความสำคัญ
ของความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที ่จะทำให้ประสบ
ความสำเร็จ โดยพิจารณาถึงหัวใจข้อหลักในเรื่องจุดแข็ง 
และจุดอ่อนของปัจจัยที่มีผลกระทบกับการดำเนินงานการ
ท่องเที ่ยวโดยชุมชน หลังจากนั ้นกำหนด 1 ถึง 4 ช่วง
ให้กับแต่ละปัจจัย โดยบ่งบอกถึงจุดอ่อนหลัก (Major 
Weakness) = 1 จุดอ่อนรอง (Major Weakness) = 2 จุดแข็ง
ร อ ง  ( Minor Strength) = 3 แ ล ะ จ ุ ด แ ข ็ ง ห ลั ก 
(Minor Strength) = 4 การให้คะแนนขึ้นอยู่กับพื้นฐาน
ของบริษัท ต่างจากขั ้นที ่ 2 ซึ่งขึ ้นอยู ่กับพื ้นฐานของ
อุตสาหกรรม น้ำหนักของแต่ละปัจจัยแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับตัวแปร (วิเชียร วิทยอุดม, 2553) 
 ค่ารวมของคะแนน นํ้าหนักแต่ละตัวแปรตัดสินด้วย
คะแนนถ่วงนํ้าหนักรวมขององค์การเมื่อพิจารณาถงึหลาย
ปัจจัยซึ่งรวมอยูในแมททริกซ์ IFE คะแนนถ่วงนํ้าหนักรวม
ขององค์การเมื่อพิจารณาถึงหลายปัจจัยซึ่งรวมอยูในแม
ททริกซ์ IFE คะแนนถ่วงนํ ้าหนักรวมอยู่ ในช่วง 1.0 ถึง
สูงสุด 4.0 ถ้าหากน้อยกว่า 2.5 แสดงว่าองค์การนั้นอยูใน
ตำแหน่งจุดอ่อน ถ้ามากกว่า 2.5 แสดงว่าอยู่ในตำแหน่ง
จุดแข็ง ส่วนการวิเคราะห์ของแมททริกซ์ EFE (External 
Factor Environment Matrix) จะมีหลักการวิเคราะห์
คล้ายกับแมททริกซ์ IFE ด้วยเช่นกัน (Porter,  1985 ) 
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

ดภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่พักแรมในจังหวั
ชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
    )แมททริกซ์ IFE) ที่ส่งผลต่อการดำเนินธรุกิจ 
    ที่พักแรมในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ ์

 COVID-19 

ปัจจัยภายในท่ี
สำคัญ 
(Internal 
Factor 
Environment) 

น้ำหนัก 
(Weight) 

การ
ประเมิน 
(Rating) 

คะแนนค่า
ถ่วงน้ำหนัก
(Weighted 
score) 

จุดแขง็ (S-
Strengths) 

1. โรงแรม
จังหวัดชลบุรีมี
เอเย่นต์ในการ
ส่งลูกค้าเข้าพัก 

0.025 3 0.075 

2. ผู้บริหารมี
ประสบการณ์
ในการ
บริหารงาน 
โรงแรมส่วน
ใหญ่มีความ
เก่าแก่มี
ประสบการณ์
ในการ
บริหารงาน 

0.1 4 0.4 

3. พนักงานมี
ความคล่องตัว
ในการร่วมงาน
ข้ามสายงาน 

0.025 4 0.1 

ปัจจัยภายในท่ี
สำคัญ 
(Internal 
Factor 
Environment) 

น้ำหนัก 
(Weight) 

การ
ประเมิน 
(Rating) 

คะแนนค่า
ถ่วงน้ำหนัก
(Weighted 
score) 

4. มีพนักงาน
และบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพ
และมีทักษะใน
การทำงาน 

0.025 4 0.1 

5. หลายกิจการ
มีชื่อเสียงใน
ด้านอาหาร 

0.1 4 0.4 

6. มีการทำ
ตลาดโดย
ผู้บริหาร
โรงแรมมือ
อาชีพ 

0.025 4 0.1 

7. หลาย
โรงแรมมีห้อง
ประชุมสมัมนา
ขนาดใหญ่จุคน
ได้มากกว่า
โรงแรมอื่น ๆ 
ในจังหวัด
บริเวณ
ใกล้เคียง 

0.025 3 0.075 

8. มีการ
เชื่อมโยงในการ
ส่งลูกค้ากับ
โรงแรมกับ
ต่างประเทศ 

0.025 2 0.05 
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จุดอ่อน 
(Weakness) 
1. พนักงาน
ขาดความ
ตระหนักถึงการ
ดูแลรักษาตน
จากโรคโควดิ -19 

0.15 1 0.15 

2. เป็นกิจการที่
มีต้นทุนคงที่
และค่าใช้จ่ายที่
สูง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ต้นทุน
ด้านพลังงาน 
ต้นทุนด้านการ 
บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 

0.15 1 0.15 

3. กิจการส่วน
ใหญ่มีปัญหา
ด้านดอกเบี้ย 
และมีปญัหา
สภาพคล่อง
ทางการเงิน 

0.15 1 0.15 

4. ขาบุคลากร
ที่มปีระสิทธภิาพ 
และมีทักษะใน
การทำงาน
ในช่วงโควิด-19 

0.025 1 0.025 

5. หลายโรงแรม
ไม่หละหลวมไม่
มีมาตราการใน
การดแูลผู้ปฏบิัติ 
งานให้ดีพอ 
ก่อให้เกิดการ
แพร่กระจายเชื้อ
ในการทำงาน 

0.15 1 0.15 

6. ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได ้

0.025 2 0.05 

รวม 
1 - 1.975 

1= จุดอ่อน 2= จุดอ่อนรอง 3= จุดแข็งรอง 4= จุดแข็ง 

 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนถ่วงน้ำหนักรวมของ
สภาพแวดล้อมภายใน Internal Factor Environment 
(แมททริกซ์ IFE) มีค่าเท่ากับ 1.975 

ตารางที่  2    ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 
แมททริกซ์  (EFE) ที่ส่งผลต่อการดำเนิน 
 ธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดชลบุรี ช่วง 
 วิกฤตการณ์ COVID-19 

ปัจจัยภายนอกที่
สำคัญ 
(External 
Factor 
Environment) 

น้ำหนัก 
(Weight) 

การ
ประเมิน 
(Rating) 

คะแนนค่า
ถ่วงน้ำหนัก 
(Weighted 
score) 

โอกาส (O - 
Opportunities) 
1. ทำเลที่ตั้งของ
จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่ระเบยีง
เขตเศรษฐกจิ
เชื่อมอีอีซี-
ระเทศเพื่อนป

บ้าน 

0.075 3 0.225 

2. มีทรัพยากร
การท่องเที่ยวท่ี
หลากหลาย 

0.125 4 0.5 

3. เป็นเมืองหลัก
ทางการ
ท่องเที่ยว 

0.15 4 0.6 
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ปัจจัยภายนอกที่
สำคัญ 
(External 
Factor 
Environment) 

น้ำหนัก 
(Weight) 

การ
ประเมิน 
(Rating) 

คะแนนค่า
ถ่วงน้ำหนัก 
(Weighted 
score) 

4. การคมนาคม
ขนส่งที่สะดวก 
สิ่งอำนวยความ
สะดวกครบครัน 

0.1 4 0.4 

5. การเป็น
สมาชิก
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

0.025 3 0.075 

6. เป็นเมือง
อุตสาหกรรม 
MICE 

0.075 3 0.225 

อุปสรรค (T - 
Threats) 
1. สภาว
เศรษฐกิจย่ำแย ่

0.1 1 0.1 

2. สถานการณ์
โควิด-19 

0.2 1 0.2 

3. นักท่องเที่ยว
ขาดความ
ไว้วางใจ 

0.1 1 0.1 

4. สถานการณ์
ทางการเมือง 

0.05 1 0.05 

รวม 1 - 2.475 

1= โอกาสน้อย 2= โอกาสเท่ากับค่าเฉลี่ย 3= โอกาสสูง
กว่าค่าเฉลี่ย 4= โอกาสดีมาก 

 จากตารางที่ 2  พบว่า คะแนน ค่าถ่วงน้ำหนักของ
ต า ร า งสภาพแวดล ้ อมภายนอก  External Factor 
Environment (แมททริกซ์ EFE) มีค่าเท่ากับ 2.475 

 6.2 แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจที ่พักแรมใน
จังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 เมื ่อถ่วงค่า
น้ำหนักของตารางทั้งสองแล้ว นำคะแนนค่าถ่วงน้ำหนัก 
ทั ้งสองมีกำหนดตำแหน่งแมททริกซ์ภายในภายนอก 
แมททริกซ์  ( IEF) โดยแกน Y จะเป็นค่าคะแนนของ

คะแนนตาราง IEF และแกน X จะเป็นค่าคะแนนตาราง 
EFE เมื่อนำคะแนนท้ังสองแกนลากเส้นตัดกันจะเห็นได้ว่า
บริเวณจุดตัดตกอยู่ในส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นกลยุทธ์คงที่ คือ 
การไม่เปลี่ยนแปลงหรือลงทุนอะไรเพิ่มเติม แต่พยายาม
รักษามาตรฐานผลการดำเนินงานให้คงท่ี  

7. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายใน แมททริกซ์  (IFE) ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่พัก
แรมในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 มีจุดแข็ง
ได้แก่ ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการบริหารงาน โรงแรม
ส่วนใหญ่มีความเก่าแก่มีประสบการณ์ในการบริหารงาน 
คะแนนถ่วงน้ำหนัก (0.4) หลายกิจการมีชื่อเสียงในด้าน
อาหาร คะแนนถ่วงน้ำหนัก (0.4) พนักงานมีความ
คล่องตัวในการร่วมงานข้ามสายงาน คะแนนถ่วงน้ำหนัก 
(0.1) มีพนักงานและบุคลากรที ่มีประสิทธิภาพและมี
ทักษะในการทำงาน คะแนนถ่วงน้ำหนัก (0.1) มีการทำ
ตลาดโดยผู้บริหารโรงแรมมืออาชีพ คะแนนถ่วงน้ำหนัก 
(0.1) โรงแรมจังหวัดชลบุรีมีเอเย่นต์ในการส่งลูกค้าเข้าพัก 
คะแนนถ ่วงน ้ ำหน ัก (0 .75)  หลายโรงแรมม ีห ้อง
ประชุมสัมมนาขนาดใหญ่จุคนได้มากกว่าโรงแรมอื่น ๆ ใน
จังหวัดบริเวณใกล้เคียง คะแนนถ่วงน้ำหนัก (0.75) และมี
การเชื่อมโยงในการส่งลูกค้ากับโรงแรมกับต่างประเทศ 
คะแนนถ่วงน้ำหนัก (0.5) และมีจุดอ่อน ได้แก่ พนักงาน
ขาดความตระหนักถึงการดูแลรักษาตนจากโรคโควิด-19
คะแนนถ่วงน้ำหนัก (0.15) เป็นกิจการที่มีต้นทุนคงที่และ
ค่าใช้จ่ายที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ต้นทุนด้านพลังงาน 
ต้นทุนด้าน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม คะแนนถ่วง
น้ำหนัก (0.15) กิจการส่วนใหญ่มีปัญหาด้านดอกเบี้ย จ่าย
สูง และมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน  คะแนนถ่วง
น้ำหนัก (0.15) หลายโรงแรมไม่ละหลวมไม่มีมาตราการ
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ในการดูแลผู้ปฏิบัติงานให้ดีพอ ก่อให้เกิดการแผ่กระจาย
เชื ้อในการทำงาน คะแนนถ่วงน้ำหนัก (0.15)  ขาด
บุคลากรที ่มีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการทำงาน
ในช่วงโควิด -19 คะแนนถ่วงน้ำหนัก (0.25) และไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก (0.5) 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก แมททริกซ์  
(EFE) ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดชลบรุี 
ช่วงวิกฤตการณ์ COVID - 19  มีโอกาส ได้แก่ เป็นเมือง
หลักทางการท่องเที ่ยว คะแนนถ่วงน้ำหนัก (0.6) มี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย คะแนนถ่วงน้ำหนัก 
(0.5) การคมนาคมขนส่งที่สะดวก สิ่งอำนวยความสะดวก
ครบครัน คะแนนถ่วงน้ำหนัก (0.4) ทำเลที่ตั้งของจังหวัด
ชลบุรีตั้งอยู่ระเบียงเขตเศรษฐกิจเชื่อมอีอีซี อประเทศเพื่ น
บ้าน คะแนนถ่วงน้ำหนัก (0.225) เป็นเมืองอุตสาหกรรม 
MICE คะแนนถ่วงน้ำหนัก (0.225) และการเป็นสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คะแนนถ่วงน้ำหนัก (0.75) 
และมีอุปสรรค ได้แก่ สถานการณ์โควิด-19 คะแนนถ่วง
น้ำหนัก (0.2) สภาวเศรษฐกิจย่ำแย่ คะแนนถ่วงน้ำหนัก 
(0.1) นักท่องเที่ยวขาดความไว้วางใจ คะแนนถ่วงน้ำหนัก 
(0.1) และสถานการณ์ทางการเมือง คะแนนถ่วงน้ำหนัก (0.5) 
  จากการวิจัยสามารถ เสนอแนวทางการกำหนดกลยุทธ์
ธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 
โดยใช้กลยุทธ์กลยุทธ์คงที่ คือ การไม่เปลี่ยนแปลงหรือ
ลงทุนอะไรเพิ่มเติม แต่พยายามรักษามาตรฐานผลการ
ดำเนินงานให้คงท่ี 

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่พักแรมในจังหวัด
ชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 พบว่า มีจุดแข็ง ได้แก่
ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการบริหารงาน โรงแรมส่วนใหญ่
ม ีความเก ่ าแก ่ม ีประสบการณ ์ ในการบร ิหารงาน 
สอดคล้องกับการศึกษา (ปริมรดา  รัตนประทุม, 2563)
เรื ่อง แนวโน้มรูปแบบการบริหารธุรกิจหลังเหตุการณ์  
โควิด 19 พบว่า การมีวิสัยทัศน์ การบริหารสภาพคล่อง 
มีทักษะในการบริหารความเสี ่ยง การปรับตัวให้ทันกับ

สภาพแวดล้อม และการแสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจ 
จะนำไปสู่ทางออกของภาวะวิกฤต หลายกิจการมีชื่อเสียง
ในด้านอาหาร พนักงานมีความคล่องตัวในการร่วมงาน
ข้ามสายงาน มีพนักงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีทักษะในการทำงาน สอดคล้องกับ (ภราดา นกยูงทอง ,2560) 
ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Primetime hotel จ ังหว ัดชลบุร ี  พบว ่า ป ัจจ ัยด ้าน
คุณภาพบริการมีผลให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการในครั้ง
ต่อไปในด้านพนักงานมีความน่าเชื่อถือสามารถไว้วางใจให้
พนักงานช่วยเหลือลูกค้าได้อยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับ (DONG WENFU,2563) ทำการศึกษาเรื ่องปัจจัยที่
สำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม ระดับ 5 ดาว  
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า 
ปัจจัยด้านบุคลากi/พนักงานผู้ให้บริการมีความสำคญัเป็น
อย่างมาก มีการทำตลาดโดยผู้บริหารโรงแรมมืออาชีพ 

โรงแรมจังหวัดชลบุรีมีเอเย่นต์ในการส่งลูกค้าเข้าพัก 
หลายโรงแรมมีห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่จุคนได้
มากกว่าโรงแรมอื่น ๆ ในจังหวัดบริเวณใกล้เคียง และมี
การเชื่อมโยงในการส่งลูกค้ากับโรงแรมกับต่างประเทศ 
และมีจุดอ่อน ได้แก่ พนักงานขาดความตระหนักถึงการ
ดูแลรักษาตนจากโรคโควิด-19 สอดคล้องกับ (ปริมรดา  
รัตนประทุม, 2563) ศึกษาเรื ่องแนวโน้มรูปแบบการ
บริหารธุรกิจหลังเหตุการณ์โควิด-19 พบว่า การผสาน
ความร่วมมือระหว่างพนักงานกับผู้ประกอบการจะทำไปสู่
ทางออกของภาวะวิกฤต เป็นกิจการที่มีต้นทุนคงที่และ
ค่าใช้จ่ายที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ต้นทุนด้านพลังงาน 
ต้นทุนด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม กิจการส่วนใหญ่
มีปัญหาด้านดอกเบี้ย จ่ายสูง และมีปัญหาสภาพคล่องทาง
การเงิน หลายโรงแรมไม่ละหลวมไม่มีมาตราการในการ
ดูแลผู้ปฏิบัติงานให้ดีพอ ก่อให้เกิดการแผ่กระจายเชื้อใน
การทำงาน ขาดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีทักษะใน
การทำงานในช่วงโควิด-19 และไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้   
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก แมททริกซ์ 
(EFE) ทีส่่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดชลบรุี 
ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 มีโอกาส ได้แก่ เป็นเมืองหลัก
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ทางการท่องเที่ยว มีทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย 
การคมนาคมขนส่งที่สะดวก สิ่งอำนวยความสะดวกครบ
ครัน ไม่สอดคล้องกับ (อาภาภรณ์ สุขหอม, 2562)   ที่
ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาศักยภาพและความพร้อมเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของจัวหวัดท่องเที่ยวหลัก
ในประเทศไทย พบว่า จังหวัดชลบุรี พบปัญหา และอุปสรรค
ในด้านธุรกิจนำเที่ยว และด้านการขนส่ง ทำเลที่ตั้งของ
จังหวัดชลบุรี ตั ้งอยู ่ระเบียงเขตเศรษฐกิจเชื ่อมอีอีซี  -
ประเทศเพื่อนบ้าน  เป็นเมืองอุตสาหกรรม MICE และการ
เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีอุปสรรค 
ได ้แก ่  สถานการณ์โคว ิด -19 สภาวเศรษฐก ิจย ่ำแย่ 
นักท่องเที่ยวขาดความไว้วางใจ และสถานการณ์ทางการเมือง 
 จากการวิจัยสามารถ เสนอแนวทางการกำหนดกลยุทธ์
ธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 
โดยใช้กลยุทธ์กลยุทธ์คงที่  

9. นข้อเสนอแ ะ
การศึกษาครั้งถัดไปควรศึกษาในด้านของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดชลบุรี  
ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 

10. เอกสารอ้างอิง
วิเชียร วิทยอุดม) .2553 .(การบริหารเชิงกลยุทธ์ . 
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การบริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลองครักษ์ 
The Administration of Service Quality in Ongkharak Hospital 
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บทคัดย่อ 
 การวิจ ัยนี ้ เป็นการวิจ ัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
มีวัตถุประสงค์เพื ่อ (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของ
ผู ้ร ับบริการที ่มีต่อการให้บริการในด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านคุณภาพการให้บริการ
ของโรงพยาบาลองครักษ์ (2) ศึกษาปัจจัยการบริหาร
จัดการองค์กรที ่ม ีผลต่อการบริการที ่มี ค ุณภาพของ
โรงพยาบาลองครักษ์ และ (3) เพื่อนำเสนอรูปแบบการ
บริหารจัดการการบริการที่คุณภาพในโรงพยาบาลองครกัษ์ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้มารับบริการ จำนวน 400 คน เลือก
แบบเฉพาะเจาะจงจากผู้มาใช้บริการของโรงพยาล เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของ
ผู ้รับบริการที ่มีต่อการให้บริการในด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านคุณภาพการให้บริการ
ของโรงพยาบาลองครักษ์ ที ่ทดสอบค่าความเชื ่อมั ่นทั้ง
ฉบับ 0.98  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ และการวิจัยเชิง
คุณภาพจากการสัมภาษณ์บุคลากรทาง    การแพทย์ ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 16 คน โดยใช้กรอบแนวคิดการ
บริหารจัดการองค์กร McKinsey 7-S วิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรโดยใช้ 
PEST-HEP Model ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับความ

ค ิดเห ็นของผ ู ้ ร ับบร ิการท ี ่ม ีต ่อการให ้บร ิการของ
โรงพยาบาลองครักษ์ให้ความสำคัญในด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการคิดเป็นร้อยละ 80.08 ค่าเฉลี่ย 4.45 
(2) ปัจจัยการบริหารจัดการองค์กรที่มีผลต่อการบริการที่
มีคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้บริหารในโรงพยาบาลทุกระดับให้ความสำคัญในด้านกล
ยุทธ์องค์กรอันดับแรก จากผลการวิจัยสามารถวิเคราะห์กล
ย ุ ทธ ์ จ าก  SWOT analysis TOWS Matrix 4  ด ้ านจึ ง
นำไปสู่แผนพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ (Service Plan) 
ซึ ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการ
บริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลได้ 

คำสำคัญ : การบริหารจัดการการบริการ, คุณภาพของ
การบริการ, โรงพยาบาล 

Abstract 
 The purposes of this research were as follows: 
(1) to study the opinion level of service recipients 
toward process services, officers, facilities and  
service quality of Ongkharak hospital; (2) to study 
of organizational management service factors 
affecting quality service of Ongkharak hospital; and 
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(3) to present a quality service management 
model  of Ongkharak hospital.  
The sample group were 400 service recipients, 
Data were collected using a questionnaire. Data 
were analyzed using descriptive statistics and 
interview 16 medical professors by using the 
concept of the administration of organization 
McKinsey 7-S and analyzing the internal factor 
and external factor by PEST-HEP Model. The 
results of the study were as follows: (1) the level 
of the patient to the service of Ongkharak hospital 
that emphasis on the officer that was 80.08%, the
mean was 4.45; and  (2) the factor of the 
administration of organization that affect the 
quality of hospital in Ministry of Public Health. 
The executive of the hospital emphasis on the 
strategy of organization, research analyzing the 
strategy from SWOT analysis TOWS Matrix 4 
factors for developing health plan (service plan) 
in adapting to the quality managing in every level 
of hospital  

Keyword: Service Administration, Service Quality, 
Hospital 

2. บทนำ
 Joint Commission International (JCI) คือ องค์กร
สากลจากประเทศสหรฐัอเมริกาที่คอยตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพและความปลอดภัย ตั ้งแต่ปี 1994 เพื ่อให้การ
รับรองคุณภาพแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เป้าหมายสำคัญของ
องค ์กรค ือการปร ับปร ุงการด ูแลร ักษาส ุขภาพของ
โรงพยาบาลทั่วโลก และคอยให้การสนับสนุนการรักษา
และการบริการทางการแพทย์ให้ปลอดภัยและมีความ

ท ันสม ัยมากย ิ ่ งข ึ ้น  ถ ้ า ให ้ เปร ียบเท ียบก ็คล ้ายๆ 
กับมาตรฐาน ISO ตามโรงงานประเทศที่มีโรงพยาบาล
ได้รับ JCI มากที่สุดอันดับ 1 UAE 215 โรงพยาบาล (มากที่สุด
ในโลก) อันดับ 2 China 102 โรงพยาบาลอันดับ 3 Saudi 
Arabia 100 โรงพยาบาลอ ั นด ั บ 4 ประเทศไทย 69 
โรงพยาบาล (นับเป็นอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป็นที่ 2 รองจากจีนในเอเชีย)โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก
ที่ได้ JCI โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คือ โรงพยาบาลเอกชน
แห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กร 
Joint Commission International (JCI) จากสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการรับรองมาตรฐานการดูแล
รักษา เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 โรงพยาบาลรัฐแห่ง
แรกที่ได้ JCI รพ.ชลบุรี รพ.รัฐและ รพ.แพทย์แห่งแรกของ
ไทยได้รับรองมาตรฐาน JCI จากสหรัฐอเมริกา เป็นครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2558 การตรวจประเมินเพื ่อพิจารณา
รับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน JCI จะครอบคลุมถึงการ
บร ิหารจัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู ้นำ ระบบ
โครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบการรองรับ
ภาวะฉุกเฉินระบบการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ 
ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล และระบบคุณภาพและความปลอดภัย
ผู้ป่วย รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแล
รักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาล จนกระทั่งผู้ป่วย
ออกจากโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น รวมถึงการปฏิบัติตัวอย่าง
ถูกต้องเพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที ่ให้
ประโยชน์ส ูงส ุดต่อผู ้ป ่วย สะท้อนว่าโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยม ีความโดดเด ่น ด ้ านมาตรฐานของ
สถานพยาบาล อีกทั้งแพทย์ไทย ยังได้รับการยอมรับด้าน
ความสามารถในระดับสากล ขณะที่อัตราค่าบริการยังต่ำ
กว่าประเทศคู่แข่งอย่าง สิงคโปร์ ทำให้ประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบท่ีเกื้อหนุน ให้สามารถดึงดูดผู้ป่วยต่างชาติเข้ามา
ใช้บริการรักษา พยาบาลได้มากท่ีสุดในเอเชียมากถึง 1.74 
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ล้านคน แต่ธุรกิจการรักษาพยาบาลของประเทศไทยภายใต้ 
AEC ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทาย และต้องเร่งปรับตัว 
เนื ่องจาก 1. ยังมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์ 2. การแข่งขันในการรักษาพยาบาลมีแนวโน้ม
รุนแรงขึ ้น โดยเฉพาะกับสิงคโปร์และมาเลเซีย (ศูนย์
การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย หอการค้า
ไทย, 2560) แม้กระทรวงสาธารณสุขจะสามารถผลิต
แพทย์ สู่ระบบเพิ่ม แต่ปัญหาขาดแคลนแพทย์และปัญหา 
การเข้าไม่ถึงบริการยังคงอยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล 
และชนบท เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนแพทย์ในชุมชน กับ
แพทย์ทั ่วประเทศ พบว่าอยู ่ที ่ 17% แต่กลับต้องดูแล
ประชากรกลุ่มใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ นั่นเท่ากับ 
แพทย์กลุ่มนี ้มีภาระหนักมาก หากพิจารณาตัวเลข ยิ่ง
ช ัดเจนว่า ปี 2560 ทั ่วประเทศไทยมีแพทย์ท ั ้งหมด 
35,388 คน (ทั้งสังกัดรัฐและเอกชน) เมื่อเทียบกับจำนวน
ประชากร 66 ล้านคน สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรจะ
เท่ากับ 1 ต่อ 1,843 คน แต่ในความเป็นจริงแล้ว จำนวน
แพทย์ต่อประชากรไม่ได้กระจายอย่างเท่ากันทุกพื้นที่ ทำ
ให้ในบางจังหวัดมีส ัดส่วนแพทย์ต่อประชากรสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย 2-3 เท่ายกตัวอย่างเช่น จ.บึงกาฬ มีแพทย์ทั้งหมด 
84 คน ในขณะที ่ม ีประชากรประมาณ 420,000 คน 
สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรจึงเท่ากับ 1 ต่อ 5,021 คน สูง
ท ี ่ส ุดเป ็นอ ันด ับหนึ ่ งของประเทศ รองลงมาค ือ จ.
หนองบัวลำภู มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรอยู่ที ่ 1 ต่อ 
4,864 คน ส่วนอันดับ 3 คือ จ.นครพนม มีสัดส่วนแพทย์
ต่อประชากรอยู่ที่ 1 ต่อ 4,804 คน และนอกจากนั้นยังมี
อีกหลายจังหวัดที ่ม ีแพทย์น้อยเมื ่อเทียบกับจำนวน
ประชากร โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน
กรุงเทพมหานครมีแพทย์ทั้งหมด 8,865 คน ในขณะที่มี
ประชากรประมาณ 5,600,000 คน สัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรจึงเท่ากับ 1 ต่อ 630 คน หรือในจังหวัดหัวเมือง
ต่าง ๆ เช่น จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.ชลบุรี จ.สงขลา ก็จะ
มีแพทย์จำนวนมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่ ทำให้ในความเป็นจริงแล้วแพทย์ในจังหวัด
เหล่านั้นต้องดูแลผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวจากจังหวัดรอบ ๆ ด้วย
เท่านั ้น (รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ประจำปี 
2560 น.135 – 138) สภาพของโรงพยาบาล จะพบปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดความด้อยคุณภาพในการบริการ ผู้ใช้บริการ
เกิดความไม่พึงพอใจซึ่งแต่ละแห่งอาจมีปัจจัยและมุมมอง
ที่แตกต่างกันไปเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้  

1. วิกฤติต่อองค์กรซึ ่งโดยสรุปมีปัจจัยกดดัน
องค์กร 2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
องค์กร ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความร่วมมือในองค์กร 
ความเครียดในการทำงาน ขวัญกำลังใจ สถานการณ์  
การเงิน ภาพลักษณ์ขององค์กร ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
การแข่งขัน ความต้องการของประชาชนที่เพิ ่มขึ้น และ
ไม่ได้ร ับการตอบสนอง การฟ้องร้อง เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ที่ก้าวหน้าทันสมัยอย่างรวดเร็วและ นโยบาย
ของรัฐบาล  

2. ความรู ้ส ึกของผู ้ให้บริการในขณะที ่ส ังคม
คาดหวังให้โรงพยาบาลบริการอย่างมีคุณภาพ ตัวผู้
ให้บริการเองกลับมีความรู้สึกทำนอง งานหนัก ภาพลักษณ์ 
ด้อย เงินน้อย คนร่อยหลอ เดิมทำงานหนักอยู่แล้ว ยิ่ง
พัฒนาให้คุณภาพดี ก็ยิ่งมีคนไข้มาหามากขึ้น เจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลไม่มีความสุขกับงานที่ทำอยู่เมื่อมีปัญหา ก็ไม่
สามารถประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้ 3. ความรู้สึกของ
ผู ้บร ิหารผู ้บร ิหารไม่อยากถูกผู ้ป ่วยหรือญาติผ ู ้ป ่วย
ร ้องเร ียน ฟ ้องร ้อง 4. ผ ู ้จ ่ ายเง ิน เช ่น สำน ักงาน
ประกันสังคม บริษัท ประกันสุขภาพต่างมุ่งหวังว่าผู ้ป่วย
ในความคุ้มครองจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและ
สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย มีความพยายามที่จะจัดทำ
แนวทางการ ดูแลรักษาผู้ป่วย การตรวจสอบเวชระเบียน
เพื ่อดูความเหมาะสมและผลลัพธ์ของการดูแลรักษา 
5. ความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยนั้น
มีอยู่ทั้งในตัวระบบและที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน ความเสี่ยงใน
ระบบ หมายถึง การที ่ไม่มีระบบตรวจสอบที ่ดีเพื ่อให้
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ค้นพบปัญหาได้ตั้งแต่เริ่มแรก ความเสี่ยงในตัวผู้ปฏิบัติงาน 
คือ ความประมาทหรือละเลยต่อแนวทางปฏิบัติที่ได้มกีาร
กำหนดไว ้

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 กรอบแนวคิด McKinsey 7-S Framework ประกอบด้วย
ปัจจัย 7 ประการ ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร 
โดยในระยะต่อมาได้รับการยอมรับและนำไปใช้อย่าง
กว้างขวางและในปัจจุบันได้มีการนำมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์องค์กรในส่วนของ SWOT ในด้านของปัจจัย
ภายในว่าองค์กรนั้น ๆ มีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 
อย ่ างไรแผนภาพข ้างล ่างน ี ้ เป ็นแบบ จำลองของ 
McKinsey 7-S Framework ซึ่งจะเห็นถึงความเช่ือมโยง
ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ดังนี ้

ภาพที่ 1 แบบจำลองของ McKinsey 7-S Framework 
ที่มา: https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

 กลยุทธ์องค์กร (Strategy) การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็น
กระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบคำถามที่
สำคัญ  

 โครงสร้างองค์กร (Structure) คือ โครงสร้างที ่ได้
ตั ้งขึ ้นตามกระบวนการหรือหน้าที่ของงานโดยมีการรับ
บุคลากรให้เข้ามาทำงานร่วมกันในฝ่ายตา่ง ๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้  
 ระบบการปฏิบัติงาน (System) ในการปฏิบัติงานตาม
กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ นอกจาก
การจัดโครงสร้างที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที ่ดีแล้วการ
จัดระบบการทำงานก็มีความสำคัญยิ่ง  
 บุคลากร (Staff) ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยที่มี
ความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร องค์กรจะ
ประสบความสำเร็จหรือไม่  
 ทักษะ ความรู ้ ความสามารถ (Skill) ทักษะในการ
ปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองค์กรสามารถแยก
ทักษะออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ทักษะด้านงานอาชีพ 
เป็นทักษะที ่จะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัต ิงานใน
ตำแหน่งหน้าที่ได้ตามหน้าท่ีและลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
 รูปแบบการบริหารงาน (Style) แบบแผนพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ
อย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
 ค่านิยมร่วม (Shared values) สมาชิกขององค์กรที่ได้
กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร วิธีการปฏิบัติของ
บุคลากรและผู ้บริหารภายในองค์กรหรืออาจเร ียกว่า 
วัฒนธรรมองค์กร  
 หลักการให้บริการที่ดีหรือความสามารถในการสร้าง
ความพ ึ งพอใจให ้ก ับผ ู ้ ร ั บร ิการให ้พ ิจารณาจาก
องค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้ ความสามารถในการจัดบริการ
ให ้อย ่างเพ ียงพอแก่ความต้องการของผ ู ้ร ับบร ิการ 
ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างยุต ิธรรมโดย
ลักษณะการให้นั้นจะต้องเป็นไปอย่างเสมอภาคและเสมอ
หน้าแก่ผู้รับบริการ ความสามารถในการจัดบรกิารให้อยา่ง
ต่อเนื่อง โดยไม่มีการหยุดชะงักหรือติดขัดในการให้บริการ
นั้น ๆ ความสามารถในการจัดบริการให้รวดเร็ว ทันต่อ
เวลาตามลักษณะความจำเป็นรีบด่วนในบริการและความ
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ต ้องการของประชาชนในการบร ิการน ั ้น  ๆ และ
ความสามารถในการพัฒนาบริการที ่จ ัดให้ทั ้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้า ตามลักษณะ
ของการบริการนั ้น สามารถสรุปได้ว่า การให้บริการ 
ด้านสุขภาพเป็นการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน การรักษาและ
ฟื้นฟูแก่ผู้รับบริการอย่างยอดเยี่ยม เป็นเลิศและถูกต้อง
ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากท่ีสุด อันนำมาซึ่ง
ความประทับใจของผู้รับบริการ ดังนั้นกระบวนการสร้าง
การพัฒนาค ุณภาพการบร ิการโรงพยาบาลภาครัฐ 
สามารถแบ่งออกได ้ เป ็น 4 องค ์ประกอบ ค ือ ด ้าน
กระบวนการ/ขั ้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้าน
คุณภาพการให้บริการ 

1. วัตถุประสงค์การวิจัย
1.1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มี

ต ่อการให้บร ิการในด้านกระบวนการ/ข ั ้นตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้ บริการของ
โรงพยาบาลองครักษ์ 
 1.2 เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการองค์กรที่มีผล
ต่อการบริการที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลองครักษ์ 
 1.3 เพ ื ่อนำเสนอร ูปแบบการการบร ิหารจ ัดการ
คุณภาพการบริการที่คุณภาพในโรงพยาบาลองครักษ์  

2. กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3. วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยครั ้งนี ้ เป็นการศึกษาระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ 
รศ.สมชาย หิร ัญญกิตติ  สาชาวิชาการจัดการทั ่วไป   
ผศ.พิมพา  หิรัญญกิตติ สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนางสาวแสงดาว  ดีเส็ง 
พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานผู้ป่วยในโรงพยาบาลองครักษ์ 
การหาค่า IOC ของผู ้เชี ่ยวชาญจากการให้ผู ้เชี ่ยวชาญ
ตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย IOC  ค่าความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
ว ั ต ถ ุ ป ร ะส งค ์ ห ร ื อ เ น ื ้ อห า  ( IOC : Index of item 
objective congruence)  โดยให้ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบ
ในการตรวจสอบโดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อ
คำถาม ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แต่ละท่าน ให้คะแนน คือ +1 
ทั้ง 3 ท่าน การหาคือ IOC  คือ  หาผลรวมของคะแนน โดย
การบวก  1+1+1 เท่ากับ 3 คะแนน แล้วหารด้วยจำนวน
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผลรวมคะแนน/จำนวนผูเ้ชี่ยวชาญ เท่ากับ 
3/3 = 1.00 จากนั้นนำผลไปเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จาก
ผลการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม IOC แสดงว่า 
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ข้อคำถามมีความเที่ยงตรงสูงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมดทุก
ข้อคำถาม โดยดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาความคิดเห็นของผูม้า
ใช้บริการโรงพยาบาล โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) มี
การทดสอบความเชื่อมั ่นของเครื ่อง ด้วย Cronbach's 
alpha 0.854 ทั ้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสำรวจ 
(Survey) กับผู ้ร ับบริการซึ ่งเป็นผู ้ใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสังคมและผู้ใช้สิทธิ 
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในกลุ่มตัวอย่างของ
โรงพยาบาล จำนวน 400 คน โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าแฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการบรรยาย  

2. การวิจัยเชิงคุณภาพจะศึกษาความคิดเห็นและเก็บ
รวมรวมข้อมูลด้วยวิธ ีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) ก ับบ ุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลองครักษ์ จำนวน 16 คน วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้กรอบแนวคิดการบริหารจัดการองค์กร McKinsey 7-S 
วิเคราะห์ ปัจจัยภายในและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของ
องค์กรโดยใช้ PEST-HEP Model นอกจากนี้ได้ทำการศึกษา
จากเอกสาร (Documentary research) โดยทำการศึกษา
ค้นคว้าจากหนังสือ เอกสารวิชาการ บทความ วารสาร 
สิ่งพิมพ์และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพิ่มเติมร่วมด้วย 

4. ผลการวิจัย
1. ข ้อม ูลท ั ่วไปของผ ู ้ตอบแบบสอบถาม ผ ู ้ตอบ

แบบสอบถามเป ็นกล ุ ่ มต ั วอย ่ างผ ู ้ ร ับบร ิการจาก
โรงพยาบาลองครักษ์ สังกัดของกระทรวงสาธารณสุข 
จำนวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็น
ผู ้ร ับบริการเพศหญิง มีอายุในช่วงระหว่าง 20-40 ปี 
มากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นผู้รับบริการที่สมรสมีครอบครัวแล้ว 
การศึกษากลุ ่มตัวอย่างของผู ้ร ับบริการอยู ่ ในระดับ
ประถมศึกษาปีที ่ 6 และระดับปริญญาตรี ม ีจำนวน
ใกล้เคียงกัน รองลงมาคือ ระดับ ม.6/ ปวช. ส่วนใหญ่มี
อาชีพรับจ้าง รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร/ประมง ความถี่

ในการมาใช้บริการโรงพยาบาลในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาอยู่
ในช่วง 1-3 ครั้ง มากที่สุด ส่วนใหญ่มารับบริการตรวจ
รักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกและใช้สิทธิการรักษาพยาบาล
ประเภทบัตรทองมากที่สุด  

2. ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการใน
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู ้ให้บริการ ด้านสิ ่งอำนวยความสะดวกและ 
ด้านคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลองครักษ์สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวม
ผ ู ้ ร ับบร ิการม ีความค ิดเห ็นต ่อการให ้บร ิการของ
โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 80.08 โดยผู้รับบริการมีความ
ค ิดเห ็นต ่อการให ้บร ิการด ้าน เจ ้าหน ้าท ี ่ /บ ุคลากร 
ผู้ให้บริการมากท่ีสุด และผู้รับบริการมีความคิดเห็นตอ่การ
ให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการน้อย
ที่สุด  

3. ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ตามนโยบายด้านสุขภาพ 
 ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการตาม
นโยบายด้านสุขภาพ พบว่า ผู้รับบริการมีความแตกต่าง
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างการให้ความสำคัญต่อการ
ดำเนินงานตามนโยบายด้านสุขภาพน้อย 
 ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการตาม
นโยบายด้านสุขภาพ จำแนกตามสิทธิ พบว่า ผู้รับบริการ
สิทธิการรักษาพยาบาลบัตรข้าราชการให้ความสำคัญต่อ
การดำเน ินงานตามนโยบายด ้านส ุขภาพมากท ี ่สุด 
ส่วนผู้รับบริการสิทธิการรักษาพยาบาลบัตรประกันสังคม
ให ้ความสำค ัญต ่อการดำเน ินงานตามนโยบายกับ 
ด้านสุขภาพน้อยที่สุด และสิทธิการรักษาพยาบาลบัตร
ทองที่เห็นว่าการดำเนินงานของกองทุนที่ใช้สิทธิมีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด  

4. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีต่อการ
บริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาล ดังนี้ 
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 ด้านกลยุทธ์องค์กร เนื่องจากขาดผู้รับผิดชอบแต่ละ
แผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการไม่สอดคลอ้งและครอบคลุมกบั
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดบางตัวไม่สามารถประเมินผลได้ขาดการ
ติดตาม/ประเมินผล แผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และ
การปฏ ิบ ัต ิตามแผน ไม ่ครบถ ้วน/ไม ่ครอบคล ุมทุก
แผน พื้นที่ใช้สอยไม่คุ ้มค่า เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ วัสดุ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ
ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์  
 ด ้านโครงสร ้างองค ์กร เน ื ่องจากขอบเขตงาน
รับผิดชอบไม่ชัดเจน มีการทับซ้อนของการปฏิบัติงาน 
(ขัดแย้งในหน้าที่) การบริหารจัดการของผู้บริหารล่าช้า 
โครงสร้างองค์กรเป็นแบบสายการบังคับบัญชาต้องรอการ
ตัดสินใจจากผู้บริหาร (ผอ.) และการตัดสินใจต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบราชการ นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทำ
ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน  
 ด้านระบบการปฏิบัติงาน เนื่องจากระบบงานบริการ
ขาดการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับบริการ ล่าช้า/รอนาน 
กระบวนการลดขั ้นตอนไม่ชัดเจนและครอบคลุมทุก
หน่วยงาน ระบบการสื่อสารและประสานงาน การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานไม่เป็นตามขั้นตอนและไม่มีแนวทางเป็น
ลายล ักษณ์อ ักษรท ี ่ช ัดเจน ระบบการต ิดตามและ
ประเมินผลไม่ต่อเนื ่องไม่ม ีระบบนิเทศกำกับติดตาม 
ประเม ินผลงานท ี ่ช ัดเจน ระบบข ้อม ูลสารสนเทศ 
หน่วยงานขาดการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ การบันทึกในเวชระเบียนยังไม่ถูกต้องและ
ครบถ้วน ข้อมูลซ้ำซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ข้อมูลไม่
เชื่อมโยงกันฐานข้อมูลไม่ตรงกันและมีข้อมูลแต่ไม่สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้  
 ด้านบุคลากร เนื ่องจากขาดการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรเป็นรายบุคคลที่ทั่วถึงระบบการบริหารจัดการ
บุคลากรไม่ตรงกับงานและทักษะของตนเอง ขาดการ
วางแผนด้านอัตรากำลังและบุคลากรส่วนใหญ่มีภาวะเสี่ยง
ด้านสุขภาพ  เจ้าหน้าที่น้อย แต่ภาระงานมากขึ้น ขาด

ขวัญกำลังใจ ค ่าตอบแทนไม่ค ุ ้มก ับการทำงาน เกิด
ความเครียดในการทำงาน และไม่ให้การสนับสนุนใน
การศึกษาต่อ (เรียนต่อเวชปฏิบัติ เบิกได้ แต่ถ้าเรียนต่อ
ปริญญาโทและปริญญาเอก เบิกไม่ได้)  
 ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ เนื่องจากบุคลากร
มุ่งทำงานประจำมากกว่าการทำงานแบบริเริ่มสร้างสรรค์
บางหน่วยงานขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ด้าน เช่น งานแผนงาน และงานโภชนาการ การประเมิน
สมรรถนะบุคลากรรายบุคคลไม่ครอบคลุม ขาดการพัฒนา
ศักยภาพ บุคลากรในระดับปฏิบัติ โดยเฉพาะสายงานสนับสนุน
บริการ ไม่มี พ.ร.บ.วิชาชีพ ไม่มีกฎหมายรองรับการทำงาน 
เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนและลักษณะงานกระทำต่อชีวิตคน 
 ด้านรูปแบบการบริหารงาน เนื่องจากขาดทักษะการ
ประสานงานและการสื่อสาร ขาดการสร้างสรรค์บรรยากาศของ
องค์กร ขาดทิศทางในการทำงานที่ชัดเจน ขาดความกระตือรือร้น
ในการ ทำงานคุณภาพ การตัดสินใจไม่เด็ดขาดและผู้บรหิาร 
ขาดการควบคุมกำกับตรวจสอบงานที่เป็นรูปธรรม บุคลากร
ทำงานไม่ตรงกับวิชาชีพ เช่น พยาบาล วิชาชีพทำการเงิน  
 ด้านค่านิยมร่วม เนื่องจากการสื่อสาร/ทำความเข้าใจไม่
ทั ่วองค์กรการปฏิบัติของ บุคลากรตามค่านิยม/วัฒนธรรม
องค์กรไม่ครอบคลุม และขาดการกระตุ้นจากหัวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ขาดความเกรงใจกัน มีความขัดแย้งกันใน
องค์กร ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มุ่งแข่งขันกันมากเกินไป 
เพื่อหวังผลในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบทำให้
องค์กรหล้าหลังในการพัฒนา 
 ผลการวิจ ัยสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์จาก SWOT 
analysis TOWS Matrix ได้ดังแผนภาพที่ 3 และ นำไปสู่
แผนพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ (Service plan) ดังภาพที่ 4 
ซึ่งมีความเป็นไปได้ที ่จะสามารถนำไปใช้ในการบริหาร
จัดการคุณภาพการบริการที่ดีของโรงพยาบาลได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ
เพื่อยกระดับมาตรฐานตามหลักสากล Joint Commission 
International (JCI)  
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ภาพที่ 3  กลยุทธ์ SWOT analysis TOWS Matrix 

ภาพที ่4 รูปแบบการบริการเพ่ือสุขภาพ Service Plane 

5. การอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการการบริการที ่มี

ค ุณภาพในโรงพยาบาลองครักษ์ พบว่า ร ้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยความความคิดเห็นของผู้รับบริการมีค่าอยู่
ในช่วง 74.57-88.50 ซึ ่งมีความแตกต่างกันไม่มากนัก 
โดยผู้รับบริการมีความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวกเป็นอันดับแรกและด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการเป็นอันดับสุดท้าย ผลการศึกษานี้ 
ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่ได้ทำ
การสำรวจผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ผลการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการมีความคิดเหน็
ต่อประเด็นสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นอันดับแรก และ
ประเด็นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการเป็นอันดับ
สุดท้าย เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนน เฉลี่ยความคิดเห็นจาก
ผลการศึกษาของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกับผลการศึกษานี้
ปรากฏว่า ความคิดเห็นมีค่าลดลงเล็กน้อยจาก 4.1208 
เป็น 4.0038 หรือคิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยความ
คิดเห็นมีค่าลดลงเลก็น้อยจาก 82.42 เป็น 80.08 แสดงให้
เห็นว่า ควรปรับปรุงการให้บริการในด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการและด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู ้ร ับริการมีต่อการ
ให้บริการของโรงพยาบาลในแต่ละด้านของการให้บริการ 
พบว่า ผู ้รับบริการมีความคิดเห็นต่อการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่/ บุคลากรที่ให้บริการเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ได้ทำการสำรวจ
ความคิดเห ็นของผ ู ้ร ับบร ิการเก ี ่ยวกับคุณภาพการ
ให้บร ิการของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการศึกษา พบว่า 
ผู้รับบริการมีความคิดเห็นต่อประเด็นเจ้าหน้าที่/ บุคลากร 

SO Strategies 
1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการ

ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่
1 .1 ด ้านกระบวนการ/

ขั้นตอนการบริการ 
1 . 2  ด ้ า น เ จ ้ า ห น ้ า ที่ /

บุคลากรผู้ให้บริการ 
1.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
1.4 ด้านคุณภาพการบริการ 

2. พัฒนาระบบการบร ิหาร
จัดการองค์กร McKinsey 7-S 

WO Strategies 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคีในการจัดบร ิการ
สุขภาพ

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ

SO Strategies 
การพัฒนาจัดบริการสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับปัญหาใน
พื้นที่ 

WT Strategies 
1. เสร ิมสร ้างการปร ับเปล ี ่ยน

พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร
2. บริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อ

บริการสุขภาพ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี

คุณภาพ
4. พัฒนาระบบการนิเทศและ

ประเมินผล
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เป็นอันดับแรก ประชาชนส่วนใหญ่มีความ พึงพอใจต่อ
บริการสุขภาพสูงในประเด็นความพึงพอใจ ต่อแพทย์
ประจำตัวและการได้รับการบริการจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง  

2. การบริหารจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อการบริการที่มี
คุณภาพของโรงพยาบาลองครักษ์ โดยการวิเคราะห์การ
บริหารการจัดการ การบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาล 
โดยใช้ 7S Model สอบถามความคิดเห็นของบุคลากรทาง
การแพทย์ในโรงพยาบาล ผลการวิเคราะห์ ดังนี้  
 บุคลากรกลุ่มผู้บริหารหรือหัวหน้างานในโรงพยาบาล
ให้ความสำคัญในด้านกลยุทธ์องค์กร อันดับแรก รองลงมา
ในด้านโครงสร้างองค์กร ด้านระบบการปฏิบัติงานและ
ด้านบุคลากร ซึ ่งตรงกับกรอบแนวคิด McKinsey 7-S 
Framework (Peter & Watermam, 1982) ใ น ก า ร
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กร ด้านกลยุทธ์องค์กร 
(Strategy) การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่าง
หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบคำถามที่สำคัญ อาทิ องค์กร
อยู่ที่ไหน ในขณะนี้ องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่ไหน พันธกิจ
ของเรา คืออะไร พันธกิจของเราควรจะเป็นอะไรและใคร
เป็นผู ้ร ับบริการของเรา การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมี
ความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้
องค์กรกำหนดและพัฒนาข้อได้เปรยีบขึ้นมาได้ เป็นแนวทางที่
บุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทาง
ใดจึงจะประสบความสำเร็จ ด้านกลยุทธ์จึงมีความสำคัญ
เป็นอันดับแรกสำหรับการพัฒนาองค์กร การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในด้านการบริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพ
ในโรงพยาบาลองครักษ์ ดังนี ้ 
 ด้านผู้รับบริการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกซึ่งมีข้อ
ร้องเรียน/เสนอแนะ จากผู้รับบริการด้านพฤติกรรมบรกิาร 
การรักษาพยาบาล ความสะอาดของสถานที่ ความล่าช้า
ของการบริการ เจ้าหน้าท่ีมีน้อย แพทย์มีเวลาคุยกับผู้ป่วย
น้อย ห้องน้ำมีน้อย/ไม่สะอาด เก้าอี้รอตรวจมีน้อย น้ำดื่ม
มีน้อย สถานจอดรถไม่เพียงพอ ไม่แจ้งข้อมูลการแก้ไขข้อ

ร้องเรียน การประชาสัมพันธ์ด้านโรคภัยไข้เจ็บตามฤดูกาล
มีน้อย  
 ด้านกระบวนการทำงาน มาตรฐานงานบริการไม่
ครบถ้วน/ครอบคลุม เช่น มาตรฐานงานบริการบางเรื่อง
ยังไม่ลงสู่การปฏิบัติ มาตรฐานงานบริการบางเรื ่องยัง
ปฏิบัติไม่เป็นแนวทางเดียวกัน มาตรฐานด้านกฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบังคับ ยังไม่มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
 ด้านงบประมาณ รายรับในงบประมาณมีแนวโน้ม
ลดลง รายจ่ายด้านสาธารณูปโภคค่อนข้างสูง รายจ่าย
หมวดค่าแรงเพิ ่มขึ ้นตามระเบียบและนโยบายของรัฐ  
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยใช้ PEST-HEP Model 
ผู้บริหารให้ความสำคัญในด้าน นโยบายและด้านสุขภาพ 
ดังนี ้
 ด้านนโยบายได้รับงบประมาณจัดสรรตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่เพียงพอ นโยบายเร่งด่วน
ไม ่อย ู ่ ในแผนย ุทธศาสตร ์  การปฏ ิร ูประบบราชการ 
การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โครงสร้างและการ
ปฏ ิร ูประบบส ุขภาพ ความคาดหว ังของประชาชน 
ด้านงานบริการมีสูง  
 ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ เสี่ยงต่อการเกิดโรค 
ผู้ป่วยเรื้อรังมีจำนวนมาก ปัญหาสุขภาพประชากรมีความ
รุนแรงและซับซ้อน เกิดการระบาดของโรคติดต่อ เช่น 
ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ ์ใหม่และ
อุบัติการณ์เกิดโรคเรื้อรังพบในผู้ป่วยอายุน้อยลง  

6. ข้อเสนอแนะ
 จากผลศึกษาวิจัยทั ้งหมดตามที ่ได้นำเสนอมาแล้ว
ข้างต้น ผู ้วิจัยได้นำมากำหนดเป็นข้อเสนอแนะ ทั้งใน
ระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติการได้ ดังนี ้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขององค์กร
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ผู้รับบริการ

ส่วนใหญ่คิดเป็น ร ้อยละ 59.64 เห็นด้วยกับนโยบาย 
การยุบรวม 3 กองทุน เนื่องจากจะทำให้เกิดความเท่าเทียม
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เสมอภาคและง่ายในการบริหารจัดการใช้ข้อดีของแต่ละ
กองทุนมาผสมผสานกัน โดยเสนอให้ศึกษาในรายละเอียด
ของกระบวนการและวิธีการในการนำนโยบายดังกล่าวไป
ปฏิบัติมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ที่ควรยึดเป็น
หลักปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ในกรณีที่มีการยุบรวม 3 
กองทุน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เพื ่อชี ้แจงทำความ
เข้าใจให้กับผู้รับบริการที่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของทั้ง 
3 กองทุน  
 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ผู้รับบริการส่วนใหญ่
เมื ่อพิจารณาจากสิทธิการรักษาพยาบาล ยังมีความ
แตกต่างกันของผลการศึกษา ส่วนการให้ความสำคัญหรือ
ความคาดหวังต่อการดำเนินงาน ตามนโยบายด้านสุขภาพ
ของโรงพยาบาลกับผลการศึกษาในส่วนของความคิดเห็น
ต ่อการดำเน ินงานตามนโยบายด ้ านส ุ ขภาพของ
โรงพยาบาล ดังนั ้น จึงเสนอให้เร่งจัดทำแผนงาน และ
กำหนดมาตรการในการสร้างความเข้าใจในเรื ่องสิทธิ
ประโยชน์และบริการต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับบริการในทุกพื้นที่
ร ับผิดชอบและผู ้ร ับบริการทุกประเภทของสิทธิ์ การ
รักษาพยาบาลควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการต่าง ๆ 
 ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล 
 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ผู้รับบริการส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของโรงพยาบาลดังนี ้ 
 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในอันดับ
สุดท้าย และในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในอันดับรอง
สุดท้าย ดังนั้นจึงเสนอให้ในกระบวนการจัดทำ แผนงาน
และจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ เพื ่อใช้
สำหรับการดำเนินงานตามแผนควรให้ความสำคัญกับ
องค์ประกอบในด้านการพัฒนากระบวนการ/ขั้นตอน การ
ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกการให้บริการ และ
ด้านการรักษาและฟื้นฟู ทั้งนี้เพื่อยกระดับความเชื่อมั่น
ของผู้รับบริการ  

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ควรเร่งพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ ดังนี ้

 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ในเรื่องการลด
ระยะเวลาในการรอรับบริการของผู้ที่มารับบริการและการ
ลดระยะเวลาในการให้บริการลงจากปัจจุบัน  
 ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ ในเรื ่องการให้
ข้อมูลตอบคำถามและให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู ้ที ่มารับ
บริการและในเรื่องการมีอัธยาศัยดีในการให้บริการ  
 ดา้นสิ่งอำนวยความสะดวก ในเรื่องความเพียงพอของ
สถานที ่สำหรับให้บริการและในเรื ่องการจัดเตรียมสิ่ง
อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ เช่น ห้องน้ำ เก้าอี้ 
สำหรับนั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม เป็นต้น  
 ด้านคุณภาพการให้บริการ ในเรื่องการให้บริการที่มี
ความรวดเร็วและปลอดภัยและในเรื่องการให้บริการที่มี
ค ุณค่า และคุณประโยชน์เกินจากความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ  
 ควรเผยแพร่และส่งเสริมให้ประชาชนรับรู ้นโยบาย
และสิทธิด้านสุขภาพต่าง ๆ 

8. เอกสารอ้างอิง
กระทรวงสาธารณสุข. (2560). การสาธารณสุขไทย 

2555 -2559 . นนทบ ุ ร ี :  สำน ักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. 

กระทรวงสาธารณะสุข. (2560). รายงานข้อมูลทรัพยากร
สาธารณสุข ประจำปี 2560. นนทบุรี: สำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง 

ดนชนก เบื่อน้อย. (2559). นวัตกรรมกับความคิด
สร้างสรรค.์ วารสารวิชาการการตลาดและการ
จัดการ, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคนธัญบุรี, 
(มกราคม-มิถุนายน)  

1028



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย. (2560). ศักยภาพการแข่งขันของ
การเปิดเสรี แรงงานวิชาชีพไทยภายใต้
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน. ค้นจาก 
http://www.thaihospital.org/board/ 
index.php?topic=4736.0  

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก. 
(2560). รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
หล ักประก ัน ส ุขภาพถ ้วนหน้า ระยะที ่  1. 
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.  

สมชาย โตรักษา. (2545). หลักการและกระบวนการ
บริหารโรงพยาบาลในประมวลสาระชุดวิชาการ
บริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาโรงพยาบาล 
(หน่วยที1่). นนทบุรี:
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช.  

สมิต สัชฌุกร. (2542). การต้อนรับการบริการที่เป็นเลิศ. 
กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  

เสน่ห ์ จ ุ ้ยโต. (2544). เอกสารประกอบการสัมมนา
ประสิทธิภาพการบริหารองค์การ เรื่อง ผู้บริหาร
องค์การสมัยใหม่: วิถีทัศน์และมิติใหม่. นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). การสำรวจความ
พึงพอใจของ ผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. 
กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณะสุข. หน้า ข.  

1029



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

คุณภาพการบริการของพนักงานส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อ : 
กรณีศึกษา เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) สาขาอนุบาลมหาสารคาม (0705) 

Customer Satisfaction of the Retail Store Service: A Case Study of Seven-
Eleven Convenient Store, Anuban Mahasarakham Store (0705)   
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาความพึงพอใจ
ผู้ เข้ า ใ ช้ บ ริ ก า ร ร้ าน ส ะ ด วก ซื้ อ เซ เว่ น -อี เล ฟ เว่ น             
(7-Eleven) สาขาอนุบาลมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาผู้เข้าใช้บริการ จำนวน 400 คน ที่อยู่ในเขต
พื้นที่ร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) สาขา
อนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เครื่องมือที่ใช้  
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง 141 คน (ร้อยละ70.50) เป็นเพศชาย 59 คน 
(ร้อยละ 29.50) มีอายุระหว่าง 21-25 ปี 55 คน (ร้อยละ 27.50) 
รองลงมา อายุระหว่าง 15-20 ปี 52 คน (ร้อยละ 26.00) 
อายุระหว่าง 26-30 ปี 50 คน (ร้อยละ 25.00) และอายุ 
30 ปีขึ้นไป 43 คน (ร้อยละ 21.50) อาชีพนักเรียน/
นักศึกษา 91 คน (ร้อยละ 45.50) อาชีพอื่น ๆ 60 คน 
(ร้อยละ 30.00) และแม่ค้า/พ่อค้า 49 คน (ร้อยละ 24.50) 
2. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการโดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่  ในระดับมากที่สุด 

2 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 8 ข้อ โดยจัดเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven 

มีสินค้าที่ครบวงจร ( = 4.80) รองลงมาคือ  ผลิตภัณฑ์
ในร้านสะดวกซื้อ  7 -Eleven มีรายการสินค้ าตามที่

ต้องการ (  = 4.67) และพนักงานมีอัธยาศัยและมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ( = 4.40) 
ตามลำดับ 

คำสำคัญ : ความพึงพอใจ ผู้เข้าใช้บริการ 

Abstract 
 The objective of this study was to study the 
satisfaction of using the service of 7-Eleven 
convenience store (7-Eleven), Maha Sarakham 
Kindergarten branch. The sample group were of 
400 service users in the area of 7-Eleven 
convenience stores, Maha Sarakham Kindergarten Branch 
in Maha Sarakham Province. The instrument 
used was a questionnaire. The statistics used for 
data analysis were percentage, mean and 
standard deviation. 
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 The results of the study was found that (1) 
personal characteristics were related to the satisfaction 
of the service users of the Seven-Eleven convenience 
store. 7-Eleven, Maha Sarakham Kindergarten 
Branch (0705) found that most of them were 
female, aged between 21-25 years old. Their 
occupation was students; (2) The overall 
satisfaction of the service users has a high level 
of opinion. Sorted in order of importance from 
most to least as follows: Convenience store 7-
Eleven has a full range of products. Products in 
7-Eleven convenience stores have a list of 
products on demand. Staff are courteous, good 
human relations, enthusiastic in service respectively. 

Keywords: Satisfaction, User store, Service 

1. บทนำ
  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ผ่านมา เกิดผลกระทบอย่างหนักต่อระบบ
การดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้าน  ทั้งด้านระบบ
เศรษฐกิจและสังคม ทำให้วิถีชีวิตในแต่ละวันของคน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมต้องออกมาทำงาน
นอกบ้าน ออกงานพบปะสังสรรค์ หรืองานกิจกรรมอื่น ๆ 
อย่างสนุกสนาน แต่ในปัจจุบันต้องหลีกเลี่ยงการพบปะ
สังสรรค์ ทำงานในบ้าน และเน้นกิจกรรมในบ้านเป็นหลัก 
(Work From Home) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค
ดังกล่าว ผู้คนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ว่า
จะเป็นการทำงาน การรับประทานอาหาร หรือแม้กระทั่ง
การสั่ งสินค้าและการจ่ายเงินทางออนไลน์ เป็นหลัก 
(กรุงเทพธุรกิจ , 2563) ส่งผลให้ ร้านสะดวกซื้อได้รับ
ผลกระทบอย่างหนักในปี 2563 พบว่ามีอัตราการชะลอตวั
ลงถึง 10 % แต่ในปี 2564 พบว่า ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ/
มินิ มาร์ท มีอัตราการขายตัวเพิ่มขึ้น 1.7-2.8% เมื่อเทียบ
กับอัตราการชะลอตัว ซึ่งในมุมของการเติบโตร้านสะดวก

ซื้ อ นั้ น  ม าจ าก ก า รขย าย ส าข า ให ม่ ๆ  ข อ งก ลุ่ ม
ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ที่ลงทุนเปิดกิจการตาม
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น การเติบโตของจำนวนสาขานำมาซึ่ง
การแข่งขันในตลาดร้านสะดวกซื้อที่มากขึ้น ซึ่งกลุ่ม

ผู้ประกอบการรายใหญ่หลกั  ๆได้แก่ 7-Eleven Family Mart 
Lotus Express และ Mini Big C เป็นต้น (Marketeer, 
เว็บไซต์) จากที่แต่ละแบรนด์แยกกันหาพื้นที่ ในการหา
รายได้เพื่อชิงฐานลูกค้านั้น จะเห็นว่าแต่ละแบรนด์ต้องหา
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านต่างๆ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแขง่ขันใหก้ับองคก์รธุรกิจของตนเอง เช่น การเพิ่ม
จำนวนสินค้า การเพิ่มรูปแบบการบริการ การเพิ่มช่อง
ทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ หรือแม้กระทั่งการเดลิ
เวอรี่ เพื่อให้กิจการตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภค 
  ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) เป็นกิจการ ค้าปลีก
ในลักษณะร้านที่ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมี
สโลแกนคุ้นหูว่า "หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา" ซึ่งรูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจของร้านเซเว่นอี เลฟเว่น (7-Eleven) จะ
ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปโดยเน้น
รูปแบบการบริการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด 
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ 7-Eleven นั้นครองส่วนตลาดธุรกิจ      
ร้านสะดวกซื้อมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย 
และครองส่วนตลาดร้านสะดวกซื้อเป็นอันดับ 2 ของโลก 
(ลุงทุนแมน, เว็บไซต์) จากความสำเร็จดังกล่าวนำมา     
ซึ่งการแข่งขันกันทางธุรกิจทำให้แบรนด์ต่างๆ พยายาม
ศึกษาและหาวิธีการทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้กับองค์กรของ
ตนเองมากที่สุด 
 จากเหตุ ผลที่ กล่ าวมาข้ างต้นแสดงให้ เห็ นว่าผู้
ให้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) จะต้องเผชิญ
กับการแข่งขันที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการรักษาฐานลูกค้าเดิม
ขององค์กรไว้ รวมทั้งการเพิ่มจำนวนลูกค้า พร้อมทั้ง
ต้องการหาลูกค้ารายใหม่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น (7-Eleven) สาขา อนุบาลมหาสารคาม (0705) 
โดยมุ่งศึกษาไปที่ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของ
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ความพึงพอใจ 

พนักงาน (Fornell et al., 1996) ซึ่ งผลที่ ได้ จากการ 
ศึกษาในประเด็นนี้จะทำให้ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ
สามารถบริหารจัดการคุณภาพการบริการได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถดึงเอาประสิทธิภาพของบุคลากร
ออกมาใช้ให้ เกิดผลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่ อ         
ให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นไว้วางใจและรับรู้ถึงคุณค่าของ
ตราสินค้า อันจะนำไปสู่ความพึงพอใจในการเลือก        
ใช้บริการของลูกค้าต่อไป  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าใช้บริการร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) สาขาอนุบาลมหาสารคาม 
(0705) แตกต่างกัน 

3. สมมติฐานของการวิจัย
 การบริการของพนักงานส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ
ของผู้ เข้ า ใช้บ ริก ารร้ าน  (7-Eleven) สาขาอนุ บ าล
มหาสารคาม ทีแ่ตกต่างกัน 

4. การทบทวนวรรณกรรม นิยามศัพท์ กรอบแนวคิด
 การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการร้าน
สะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น(7 -Eleven) สาขา อนุบาล
มหาสารคาม (0705) มีนิยามศัพท์ และกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังน้ี 
  ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น(7-Eleven) หมายถึง 
ร้านค้าสะดวกซื้อที่ทำการขายสินค้าอุปโภคและบริโภค 
รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ ภายในร้านค้า ซึ่งทำการ
บริหารและจัดการโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งเป็นการบริหารงานภายใต้ของเครือโภคภัณฑ์ 
 คุณภาพการบริการ หมายถึง ความคล่องตัวของ
พนักงานในการปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังของลูกค้า 
จนทำให้ลูกค้าประทับใจ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกความพึงพอใจหรือ
ผิดหวัง อันเกิดจากการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของ
พนักงานกับความคาดหมาย จะเห็นได้ว่าจุดสำคัญ คือการ

ปฏิบัติงานไม่ถึงความคาดหมายของลูกค้า จะไม่พอใจหรือ
การปฏิบัติงานสูงเกินความคาดหมายลูกค้าก็จะพอใจหรือ
ประทับใจเป็นอย่างยิ่ง 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
  ในการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ
ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น  (7-Eleven) สาขาอนุบาล
มหาสารคาม (0705) ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน 
ดังนี ้  

1. ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย (Population) ได้แก่
ลูกค้าที่เลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น 
(7-Eleven) สาขา อนุบาลมหาสารคาม (0705)  

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ลูกค้าที่เลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น 
(7-Eleven) สาขา อนุบาลมหาสารคาม (0705) ผู้วิจัยจึง
ใช้วิธีกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจำนวนประชากร
โดยสูตรของทาโร่ยามาเน่ ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
พบว่า ใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง (Yamane, 1973 : 
727 -728) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบบสะดวก 
(Proportion Stratified Random Sampling)  

3. พ้ืนที่ท่ีใช้ในการทำวิจัย ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อเซเว่น
อีเลฟเว่น (7-Eleven) สาขา อนุบามหาสารคาม (0705) 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 1
พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2564 

5. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
ตัวแปรอสิระ ได้แก่ 

 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ขอ้มูล 
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ และสถานภาพ 

คุณภาพการใหบ้ริการ
บริการของพนักงาน 
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 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ประกอบด้วย ความคาดหวัง
ของลูกค้า คุณภาพ การให้บริการ และคุณค่าตราสินค้า 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจ ของลูกค้าที่มาใช้
บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)  

6. เมื่อได้รับแบบสอบถามแล้วนำมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
200 ฉบับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง สอดคล้องกับ Aaker, Kumar และ Day (2001 : 
751) ได้เสนอว่าการส่งแบบสอบถาม ต้องมีอัตราตอบ
กลับมาอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงถือว่ายอมรับได้  

7. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อ
นำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

8.การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการเข้าใช้บริการ โดยใช้วิธีการประมวลผลทางหลัก
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นำข้อมูลที่รวบรวม
ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
นำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและ
สรุปผลการดำเนินการวิจัยซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน
คำตอบของแบบสอบถามดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 103) 

ระดับความคิดเห็นมากทีสุ่ด  กำหนดให้ 5 คะแนน 
ระดับความคิดเห็นมาก   กำหนดให้ 4 คะแนน 
ระดับความคิดเห็นปานกลาง  กำหนดให้ 3 คะแนน 
ระดับความคิดเห็นน้อย   กำหนดให้ 2 คะแนน 
ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสดุ  กำหนดให้ 1 คะแนน 
จากนั้นดำเนินการหาค่าเฉลี่ยคะแนนที่ ได้มาหา

ค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 103) 
 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก 
     ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคดิเห็นอยู่ในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับน้อยท่ีสุด 

6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของผู้ ใช้บริการร้าน
สะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ประกอบด้วย เพศ 
อายุ และอาชีพ ผลปรากฏดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ 
    หญิง  141 70.50 
    ชาย  59 29.50 

รวม 200 100 
อายุ  
    ระหว่าง 15-20 ปี 52 26.00 
   ระหว่าง 21-25 ปี 55 27.50 
    ระหว่าง 26-30 ปี 50 25.00 
    30 ปีขึ้นไป 43 21.50 

รวม 200 100 
อาชีพ 
    นักเรียน/นักศึกษา 91 45.50 
  แม่ค้า/พ่อค้า 49 24.50 
 อาชีพอ่ืนๆ 60 30.00 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง 141 คน (ร้อยละ70.50) เป็นเพศชาย 
59 คน (ร้อยละ 29.50) มีอายุระหว่าง 21-25 ปี 55 คน 
(ร้อยละ 27.50) รองลงมา อายุระหว่าง 15-20 ปี 52 คน 
(ร้อยละ 26.00) อายุระหว่าง 26-30 ปี 50 คน (ร้อยละ 25.00) 
และอายุ 30 ปีขึ้นไป 43 คน (ร้อยละ 21.50) อาชีพนักเรียน/
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นักศึกษา 91 คน (ร้อยละ 45.50) อาชีพอื่น ๆ 60 คน 
(ร้อยละ 30.00) และแม่ค้า/พ่อค้า 49 คน (ร้อยละ 24.5) ตามลำดับ 

  ตอนที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ
ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) สาขาอนุบาล
มหาสารคาม (0705) ผลปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความ        
 พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

รายการ SD 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

1. พนักงานมีอัธยาศัยและ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดมีีความ
กระตือรือรน้ในการให้บริการ 

4.40 0.72 มาก 

2.อาหารพร้อมทานภายในร้าน
สะดวกซื้อ 7-Eleven สนอง 
ต่อความต้องการของลูกค้า 

4.11 0.71 มาก 

3. สินค้าท่ีวางจำหน่าย
ในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven 
ลูกค้าสามารถหาสินค้าได้ง่าย 

4.10 0.66 มาก 

4. พนักงานร้านสะดวกซื้อ
7-Eleven แนะนำสินค้า
โปรโมชั่นแก่ลูกค้าได้ด ี

3.73 0.87 มาก 

5. ความสะอาดภายในรา้น
สะดวกซื้อ7-Eleven 

3.83 0.75 มาก 

6. พนักงานบริการได้
รวดเร็วและคล่องแคล่ว 

3.90 0.96 มาก 

7. ร้านสะดวกซื้อ
7-Eleven แสดงราคา
สินค้าไว้ท่ีจดุขายชัดเจน 

4.13 0.68 มาก 

8. ผลิตภัณฑ์ในร้านสะดวก
ซื้อ 7-Eleven มีรายการ
สินค้าตามที่ต้องการ 

4.67 0.49 มากที่สุด 

รายการ SD 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

9. พนักงานให้การต้อนรับ
ที่เหมาะสมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.07 0.78 มาก 

10. ร้านสะดวกซื้อ
7-Eleven มีสินค้าที่ครบ
วงจร 

4.80 0.48 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.17 0.71 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการ โดยภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ และอยู่ใน
ระดับมาก 8 ข้อ จัดเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ลำดับแรก คือ ข้อท่ี 10 ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven มีสินค้า

ที่ครบวงจร ( = 4.80) รองลงมาคือ ข้อที่ 8 ผลิตภัณฑ์ใน
ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven มีรายการสินค้าตามที่ต้องการ 

(  = 4.67) และ ข้อที่  1 พนักงานมีอัธยาศัยและมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ( = 4.40) 
ตามลำดับ 

7. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ

ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) สาขา อนุบาล
มหาสารคาม (0705) สรุปประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้ดังนี้ 
 ตอนที่  1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมี
รายละเอียดสรุปภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง 141 คน (ร้อยละ70.50) เป็นเพศชาย 
59 คน (ร้อยละ 29.50) มีอายุระหว่าง 21-25 ปี 55 คน 
(ร้อยละ 27.50) รองลงมา อายุระหว่าง 15-20 ปี 52 คน 
(ร้อยละ 26.00) อายุระหว่าง 26-30 ปี 50 คน (ร้อยละ 
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25.00) และอายุ 30 ปีขึ้นไป 43 คน (ร้อยละ 21.50) 
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 91 คน (ร้อยละ 45.50) อาชีพอื่น ๆ 
60 คน (ร้อยละ 30.00) และแม่ค้า/พ่อค้า 49 คน (ร้อยละ 24.5)  
  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการ 
พบว่า มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

( = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 
8 ข้อ โดยจัดเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 

ดังนี ้ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven มีสินค้าที่ครบวงจร ( = 4.80) 
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven มี

รายการสินค้าตามที่ต้องการ (  = 4.67) และพนักงานมี
อัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการ ( = 4.40) ตามลำดับ 

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ

ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) สาขา อนุบาล
ม ห าส า รค าม  (0 7 0 5 ) พ บ ว่ า  อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ม า ก 
แสดงให้ เห็นว่า เหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าและ
บริการในร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) 
เป็นเพราะลูกค้าได้รับการบริการจากพนักงานในร้าน
สะดวกซื้อ 7-Eleven ที่ดี ดังนั้นหากผู้ประกอบการธุรกิจ
ทีต่้องการให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นประจำจนเกิดความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้า ควรให้ความสำคัญกับการบริการ
ของพนักงานภายในร้านเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ หยุ่นหยี ฉาง (2561) ได้ศึกษาลักษณะทางกายภาพ 
ความไว้วางใจ และคุณภาพการบริการส่งผลต่อความ    
พึงพอใจ ในการใช้บริการซ้ำรีอสอร์ทของนักท่องเที่ยว    
ในเมืองพัทยา พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการ และยังพบ
อีกว่าปัจจัยทางด้านคุณภาพการให้บริการของโรงแรม 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้โรงแรมเช่นเดียวกัน 
และสอดคล้องกับ นภาพร สูนาสวน (2559) ได้ศึกษา 
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของร้าน

เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านแฟมิลี่มาร์ทในจังหวัดนครปฐม 
พบว่า ความคาดหวังของลูกค้า คุณภาพของสินค้า และ
คุณค่าของสินค้ามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
ลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ  

9. ข้อเสนอแนะ
 ควรศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับคุณภาพ การให้บริการ
ของพนักงานกับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการร้าน
สะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) สาขาอื่นๆ ใน
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาความสอดคล้องหรือความ
แตกต่างของผู้เข้าใช้บริการจากงานวิจัยของผู้ศึกษา แล้ว
นำมาปรับปรุงการบริหารร้านให้มีประสิทธิภาพ 

10. ข้อเสนอแนะด้านธุรกิจ
องค์กรธุรกิจต่างๆสามารถนำผลที่ได้จากการศึกษา

ครั้งนี้ไปการกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนาปรับปรุง
ด้ าน ก ารบ ริ ก า รที่ ต อบ สน อ งผู้ บ ริ โภ ค ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
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การหาคุณภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano ประกอบการเรยีนการสอน        
วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัส 20105-2105  ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning 

The Quality of an Arduino Nano Microcontroller Experiment Lab Teaching 
and Learning of Microcontrollers, Code 20105-2105 With Active Learning 

Teaching 

กฤษณา เฮ็งฉุน1*  
Kritsana Hengchung1* 

*1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
*1 Department of Electronic Technology, Nakhonnayok Technical College, Institutes of vocational Education:

Central Region 3   

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาคุณภาพชุด
ทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
Nano ที ่ใช ้เป ็นส ื ่อประกอบการเร ียนการสอน ว ิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พ ุทธศ ักราช 2562 ส ําน ักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์ที่กําหนด (E1/E2)(80/80)  โดย
กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
ว ิชาช ีพ  ช ั ้ นป ีที่  2  สาขาว ิชาช ่ างอ ิ เ ล ็กทรอน ิกส์  
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จํานวน 20 คน ทดลองในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
Nano ใบงานแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินการ
ทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตร ฐ าน  ผลจ ากกา ร ว ิ จ ั ย  พบว ่ า  ช ุ ดทดลอง
ไมโครคอนโทรลเลอร์  Arduino Nano ที ่สร ้างข ึ ้นมี
คุณภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.65 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 มีคุณภาพด้านเนื้อหาใบงาน
ในระดับดีมาก  โดยมีค่าเฉลี ่ย 4.61 ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.52 ด้านชุดทดลอง อยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 และมีค่า

ประสิทธ ิภาพเท่าก ับ 81.65/81.20 ซ ึ ่งเป ็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย คือ 80/80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คําสําคัญ : ชุดทดลอง,  ไมโครคอนโทรลเลอร์, อาดูโน่ 

Abstract 
 The purposes of this study were:  (1) to find 
out the quality of the vocational education 
Arduino Nano microcontroller kit; and (2) to find 
the efficiency of the Arduino Nano microcontroller 
experiment kit used to assemble the teaching of 
microcontrollers Vocational Certificate Program 
2019, Office of Vocational Education Commission 
specified (E1/E2)(80/80). The sample group were 
20 students vocational certificate level 2nd year 
in electronics technician Nakhon Nayok Technical 
College in the first semester of the academic year 
2011. The instruments ued were Arduino Nano 
Microcontroller Experiment, worksheets, and the 
quality and the experimental assessment form. 
The statistics used for data analysis were mean 
and standard deviation. 

PE 009

1037



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  The findings showed that the microcontroller 
experiment set Arduino Nano that makes up the 
overall picture is very good. The total mean was 
4.65 and the standard deviation was 0.54. The 
content quality of the worksheet was a very good 
level. The mean was 4.61, the standard deviation 
was 0.52. The experimental set was in a very good 
level. The mean was 4.65, the standard deviation 
was 0.54, and the efficiency was 81.65/81.20, 
according to the research hypothesis, 80/80. 

Keywords: Quality worksheets, experimental sets, 
finding efficiency microcontroller. 

1. บทนํา
การศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวเพื ่อสอดรับกับการ

เปลี ่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก การศึกษา 
รูปแบบใหม่ในยุค New Normal ปรากฏการณ์ท่ามกลาง
สถานการณ์ “COVID-19” ด้านการศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียน
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการตกผลึกการ
เกิดความรู้ ความสามารถ  สมรรถนะและคุณลักษณะตาม
หลักสูตรกำหนด  ความรู้ความสามารถในด้านทักษะพิสัย
ครอบคุมระดับทักษะการเลียนแบบ (Imitation) การ
ปฏิบัติได้โดยลำพัง(Manipulation) การปฏิบัติได้ถูกต้อง
แม ่นยำ (Precision)  การปฏ ิบ ัต ิอย ่างต ่อเน ื ่องและ
ผสมผสาน (Articulation) และการปฏิบัติโดยอัตโนมัติ
เป็นธรรมชาติ (Naturalization) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
ประด ิษฐ ์ค ิดค้นนว ัตกรรมและเทคโนโลยีสม ัยใหม่
เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) 
ได้นำไปใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร อุตสาหกรรม
ยานยนต์และขนส่ง อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร 
การแพทย์และสาธารณสุข และประเทศไทยเป็นฐานการ

ผลิตที่สำคัญของอาเซียน ดังนั้นจึงควรพัฒนาและเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรในเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
ให้มากข้ึน  
 วิชาไมโครคอนโทรเลอร์ รหัส 20105-2105 ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เป็น
รายวิชาที่สําคัญ เพราะเป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
โครงสร้าง หน้าที่ในส่วนประกอบต่าง  ๆของไมโครคอนโทรลเลอร์
อุปกรณ์ อินพุต-เอาต์พุต ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาระดับสูงหรือภาษาแอสเซมบลีของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
การควบคุมระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์การต่อวงจร
และการประยุกต์ใช้งานมีความเกี่ยวเนื่องกับระบบสมองกล
ฝังตัว ที่ใช้ในการพัฒนา ทางด้านระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม 
การเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก การศึกษาใน
รูปแบบใหม่ในยุค New Normal  ท่ามกลางสถานการณ์ 
“COVID-19”  จากปัญหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การสอนปฏิบัติ วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ พบว่าทาง
แผนกวิชาขาดชุดทดลองรวมทั ้ง  ใบงานและเอกสาร
ประกอบการสอนต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้อง ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและระดับการศึกษาซึ่ง
ผู้เรียนต้องได้ฝึกปฏิบัติและทดลองจากชุดทดลอง ใบงาน 
และสื ่อการเร ียนที ่ เหมาะสมตามรายวิชาอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาชุดทดลองที่มีขายในปัจจบุันมี
ราคาแพงอ ีกท ั ้ ง ในการเร ียนการสอนปฏ ิบ ัต ิว ิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการเชื่อมวงจรที่ใชการทดลอง
ต้องใช้สายเชื่อมโยงวงจรการทดลองระหว่างอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ทั้งวงจรทำให้อุปกรณ์ชำรุด ขาหัก หรือเช่ือมต่ออุปกรณ์
ผิด เพราะสัญลักษณ์ การกำหนดขาอุปกรณ์ไม่ชัดเจน 
และขาดความระมัดระวังของผู้เรียน จึงทำให้ใช้เวลานาน
สำหรับต่อวงจร และการตรวจเช็ควงจร ทำให้เกิดความ
เสียหายต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึง วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ไม่เพียงพอกับผู้เรียนซึ่งสื่อการเรียนการสอนที่มี
จ ําหน่ายในปัจจ ุบ ันม ีราคาส ูงอ ีกทั ้ งย ังไม ่ครอบคุม
คำอธิบายรายวิชาความสอดคล้องและ ขาดการจัดลําดับ
ความยากง่ายของเนื้อหาส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ   
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 จากปัญหาและความสำคัญของ การเรียนการสอน 
ในรายวิชาไมโครคอนโทรเลอร์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 
และประสบการณ์จริงที ่เกิดขึ ้นจากการเรียน การสอน  
นักเรียนจำเป็นต้องทำการปฏิบัติทดลอง  เพื ่อให้เกิด
ความรู้-ทักษะ ดังท่ี ร.ศ. สุชาติ สิริสุขไพบูลย์ (2527:2) ได้
กล่าวเกี่ยวกับการการปฏิบัติไว้ว่า “การปฏิบัติหากได้มี
การกระทำบ่อยเพียงใด ย่อมจะมีผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
คงทนมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนทักษะปฏิบัติ 
จำเป็นที่จะต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความ
ชำนาญ”ผู้วิจัยจึง สร้างชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Arduino Nano  เ ป ็ นส ื ่ อ ก า ร เ ร ี ย นกา รสอน  ว ิ ช า
ไ ม โ ค รคอน โทรล เ ลอร์  ร ห ั ส  20105-2105 ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เพื่อให้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ คอบคุมคำอธิบายรายวิชา มีความ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและระดับ
การศึกษา นำความรู้มาประยุกต์ใช้ที่สามารถนำไปต่อยอด
อาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อหาคุณภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์

Arduino Nano 
 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Arduino Nano 

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano มี

คุณภาพอยู่ในระดับดี 
   3.2. ประสิทธิภาพของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์  
Arduino Nano มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

4. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การว ิจ ัยเร ื ่องช ุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์

Arduino Nano  นำไปใช ้ ในการเร ียนการสอน ว ิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวิชา 20105-2105  ระดับ
ประกาศนียบ ัตรว ิชาช ีพ สาขาว ิชาอ ิ เล ็กทรอนิกส์   

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เพื่อพัฒนาหาคุณภาพและ
ประส ิทธ ิภาพของช ุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์  
Arduino Nano โดยได้กำหนดตัวแปรที ่ใช้ในการวิจัย 
ดังนี ้
 4.1 ตัวแปรต้น 
การใช้ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano 

4.2 ตัวแปรตาม 
 4.2.1 คุณภาพของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Arduino Nano 
 4.2.2 ประสิทธิภาพของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Arduino Nano 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองโดยใช้ขั้นตอน 9 ขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ วัลลภ จันทร์ตระกูล (2547) 
5.1 กําหนดจุดมุ่งหมาย 
5.2 วิเคราะห์และตัดสินใจ 
5.3 สร้างต้นแบบและตรวจสอบ 
5.4 เขียนแบบและสร้างชุดทดลอง 
5.5 เตรียมเอกสารประกอบหรือคู่มือการใช้งาน 
5.6 จัดทําใบงาน 
5.7 วิเคราะห์เนื้อหาวิชาปฏิบัติ 
5.8 ทดลองช์ 
5.9 ปรับปรุงแกไข 

ขอบเขตการวิจัย 
5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากร

ที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
ที่ลงทะเบียน เรียนในรายวิชาไมโครคอนโทรเลอร์ รหัส 
20105-2105 ปีการศึกษา 2554 จํานวนทั้งหมด 51 คน 

5.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาอิเล ็กทรอนิกส์  ว ิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาไมโครคอนโทรเลอร์ รหัส 20105-2105 
ปีการศึกษา 2564 จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง 
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5.2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 5.2.1 เคร ื ่องม ือท ี ่ ใ ช้ ในการว ิจ ัยช ุดทดลอง

ไ ม โ ค รคอน โทรล เ ลอร์  Arduino Nano หล ั กส ู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีดังนี้ 

 5.2.2 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
Nanoประกอบด้วย  Arduino Nano, LCD, IR-Sensor 
Switch E18, Motor, Ultrasonic Module HC-SR04, 
Soil moisture sensor, DHT11 Sensor, PIR Sensor, 
LDR, MQ-2 Sensor 

 5.2.3 ใบงาน ขอบเขตด้านเนื้อหาใบงานประกอบด้วย 
12 ใบงานและใบงานรวม ดังต่อไปนี้ 

1) ใบงานท่ี 1 การติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE
2) ใบงานที่ 2 ทดสอบการทำงานบอร์ด Arduino Nano
3) ใบงานท่ี 3 การสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม

 4 )  ใบ ง านที่  4 กา รแสด งผลจอ  LCD ของ 
Arduino Nano 

5) ใบงานที่ 5 การตรวจจับความเคลื่อนไหวของวัตถุ
6) ใบงานที่ 6 การควบคุมมอเตอร์ด้วย Arduino Nano
7) ใบงานที ่ 7 การตรวจวัดระยะทางด้วยเซน

เซอร์อัลตราโซนิกส์ 
8) ใบงานที ่ 8 การเปิด-ปิดหลอดไฟจากความ

สว่างของแสง 
9) ใบงานที่ 9 Arduino Nano กับการตรวจจับแก๊สรั่ว
10) ใบงานที ่10 การเปิด-ปิดปั๊มน้ำจากความช้ืนของดิน
11) ใบงานที่ 11 การตรวจว ัดอ ุณหภูม ิและ

ความช้ืนของอากาศ 
12) ใบงานที่ 12 ไมโครคอนโทรลเลอร์กับงาน

smart farm 
5.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ก า ร ว ิ จ ั ย เ ร ื ่ อ ง ก า ร พ ั ฒ น า ช ุ ด ท ด ล อ ง
ไ ม โ ค รคอน โทรล เ ลอร ์  Arduino Nano หล ั กส ู ต ร
ประกาศนียบ ัตรว ิชาช ีพ   สาขาว ิชาอ ิเล ็กทรอนิกส์   
พ ุทธศ ักราช 2562 ส ํ านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาหาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano ผู้วิจัยได้

นำกรอบแนวความค ิด  9 ข ั ้นตอน ค ือ 1) กำหนด
จุดมุ่งหมาย 2) วิเคราะห์และตัดสินใจ 3) สร้างต้นแบบ
และตรวจสอบ 4) เขียนแบบ 5) กำหนดอุปกรณ์ 6) สร้าง
ใบงานการทดลอง 7) วิเคราะห์เนื ้อหา 8) ทดลอง 9) 
ปรับปรุงของ วัลลภ จันทร์ตระกูล(2547) และขั้นตอนที่ 
10) การหาประสิทธิภาพของ  ชัยยงค์ พรหมวงศ์(2532)
ม า ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ ใ น ก า ร ก า ร พ ั ฒ น า ช ุ ด ท ด ล อ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano ดังนี ้

 5.3.1 ศึกษาข้อมูลลักษณะรายวิชาคำอธิบาย
รายวิชา และจุดประสงค์วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 

5.3.2 ออกแบบชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ภาพที่ 1 วงจรชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 5.3.3   จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างชุดทดลอง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

5.3.4 สร้างชุดทดลอไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ภาพที่ 2 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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 5.3.5 นำชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ที ่สร้าง
เสร็จมาทำการทดสอบ 

 5.3.6 สร้างใบทดลองความรู ้มีขั ้นตอนในการ
ดำเนินการดังนี ้

1) ศ ึกษาจุดประสงค์รายวิชาและคำอธิบาย
รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 

2) ออกแบบใบทดลองความรู้ โดยก่อนอื่นผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์เนื้อหารายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3) สร้างใบงาน
 5.3.7 ประเมินคุณภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Arduino Nano และเนื ้อหาใบงานการทดลอง โดยมี
ขั้นตอน ดังนี ้

1) ช ุดทดลองไม โครคอนโทรลเลอร์
Arduino Nano และเนื ้อหาใบทดลองความรู ้หลังจาก
ผ ู ้ ท ร ง ค ุณ ว ุฒ ิ ป ร ะ เ ม ิ น  เ ส ร ็ จ  ก ็ น ำ ช ุ ด ทดลอง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano และใบทดลอง
ความรู ้มาทำการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน 

2) นำชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino Nano วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และใบงาน
ทดลองกับ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนประกาศนียบัตร
ว ิชาช ีพ (ปวช .) ชั ้นปีท ี ่  2 สาขาว ิชาอ ิ เล ็กทรอน ิกส์  
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอรร์หัสวิชา 20105-2105 จำนวน 20 คน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 (1)  นัดหมายนักเรียน เนื่องจากสถานการโควิต 19 
จึงต้องใช้ระบบออนไลน์ 

 (2)  อธิบายช้ีแจงขอบเขตเนื้อหาการทดลองในใบ 
งานให้กับนักเรียน 

 (3)  สอนทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับการใบงานตาม
เนื ้อหาในใบงาน พร้อมสาธิตการใช้งานใบงานและให้
นักเรียนทำการทดลองจนครบทุกใบงาน 

 (4)  เก็บข้อมูลจากนักศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ทำ 
การทดลองความรู้ในใบงาน ระหว่างเรียนครั้งล่ะ 1 ใบงาน 
และทำการวัดความสามารถทางการปฏิบัติระหว่างเรียน

จนครบทุกใบงาน หลังจากนั้นให้นักเรียนทำใบงานรวม 
และทดสอบใบงาน 

 (5)  สรุปคะแนนที่ได้จากใบงานระหว่างเรียนแต่
ละใบงาน และใบงานรวมแล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

5.4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู ้วิจัยได้นำข้อมูลตามหลัก

สถิติ ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์  Arduino Nano 
ดังนี ้

 5.4.1 วิเคราะห์คุณภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Arduino Nano โดยผู้วิจัยได้นำผลการประเมินคุณภาพ 
ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano ซึ่งสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ ของแบบประเมินคุณภาพชุดทดลอง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.50–5.00 คุณภาพชุดทดลองอยู่ในระดับดีมาก 
ค่าเฉลี ่ย 3.50–4.49 คุณภาพชุดทดลองอยู ่ในระดับดี  
ค่าเฉลี่ย 2.50–3.49  คุณภาพชุดทดลองอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50–2.49 คุณภาพชุดทดลองอยู่ในระดับพอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.49  คุณภาพชุดทดลองอยู่ในระดับ ปรับปรุง 

 5.4.2 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดทดลอง 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano โดยหาประสิทธิภาพ
ของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano โดย
ใช้เกณฑ์ (E1 / E2) ไม่ต่ำกว่า 80/80 ที่สามารถวัดประสิทธิภาพ
ของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano การ
หาค่า E1 และ E2 

6. ผลการวิจัย
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการทางสถิติ ผู้วิจัยได้ 
ผลการวิจัยดังนี้ 
  6.1 ผลการประเมินคุณภาพด้านชุดทดลองไมโครคอน- 
โทรลเลอร์ Arduino Nano นำไปใช้ในการเรียนการสอน 
วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 20105-2105 ระดับ
ประกาศนียบ ัตรว ิชาช ีพ สาขาว ิชาอ ิ เล ็กทรอนิกส์  
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน แสดง
ได้ดังตาราง 
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ตารางที ่1  ผลการประเมินคุณภาพชุดทดลองไมโครคอน- 
   โทรลเลอร์ Arduino Nano 

รายการประเมิน 
X 

S.D. 
ระดับ 
คุณภาพ 

1. ขนาดความเหมาะสมของชุดทดลอง 4.52 0.64 ดีมาก 

2. รูปร่างของชุดทดลองก่อให้เกิดแรงจูงใจ 4.49 0.75 ดี 

3. ความเหมาะสมของตำแหน่งอุปกรณ์ 4.45 0.68 ดี 

4. ความแข็งแรงของชุดทดลอง 4.82 0.39 ดีมาก 

5. ความเหมาะสมของวัตถุที่นำมาใช้สร้างชุด
ทดลอง 

4.80 0.40 ดีมาก 

6. ความสะดวกในการดูแลรักษาอุปกรณ์ 4.77 0.42 ดีมาก 

7. ความสัมพันธ์ของชุดทดลองต่อใบงาน 4.85 0.36 ดีมาก 

8. ความสะดวกในการจัดเตรียมการทดลอง 4.65 0.48 ดีมาก 

9. คุณค่าทางวิชาการของชุดทดลอง 4.55 0.50 ดีมาก 

10. ความปลอดภัยในขณะทําการทดลอง 4.65 0.48 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 0.54 ดีมาก 

  จากตารางที ่ 1 ผลการประเมินคุณภาพชุดทดลอง
ไมโครคอนโทรลเลอร์   Arduino Nano  นำไปใช้ในการเรียน
การสอน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 20105-2105  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ว ิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยผู ้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน 
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.65 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 เมื่อพิจารณาแต่ล่ะ
รายการ รายการที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 คือความสัมพันธ์ของ 
ชุดทดลองต่อใบงานและรายการที่มีค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 คือ
ความเหมาะสมของตำแหน่งอุปกรณ์ 
  6.2 ผลการประเมินคุณภาพด้านใบงานชุดทดลอง 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ท่าน แสดงได้ดังตาราง 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพด้านใบงานของชุด 
 ทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano 

ข้อความ 
X 

S.D. 
ระดับ 
คุณภาพ 

1. มีความครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร 4.66 0.51 ดีมาก 

2. ใบ งานความร ู ้ ม ี คว าม เหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ 

4.70 0.52 ดีมาก 

3. เนื้อหาของใบงานมีความถูกต้อง 4.63 0.55 ดีมาก 

4. ใบงานมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 4.34 0.65 ดี 

5. ลำดับข้ันตอนการทดลองได้เหมาะสม 4.61 0.49 ดีมาก 

6. มีความชัดเจนในคำอธิบายแต่ละข้ันตอนของ
การทดลอง 

4.77 0.43 ดีมาก 

7. รูปแบบใบงานความรู้ง่ายต่อการทดลอง 4.69 0.47 ดีมาก 

8. ใช้รูปภาพในใบงานได้เหมาะสม 4.72 0.45 ดีมาก 

9. ความเหมาะสมของการบันทึกผลการทดลอง
ในใบงาน 

4.64 0.48 ดีมาก 

10. ความเหมาะสมของคำถามท้ายการทดลอง 4.53 0.50 ดีมาก

11. สร้างแรงจูงใจต่อการเรียน 4.38 0.49 ดี 

12. ลดเวลาในการสื่อความหมายและให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ง่าย 

4.63 0.49 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.61 0.52 ดีมาก 

  จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดา้นใบงานของ
ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์  Arduino Nano นำไปใช้ใน
การเรียนการสอน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวิชา 
20105-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ท่าน ภาพรวมอยู ่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี ่ยรวม
เท ่าก ับ 4.61 ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท ่าก ับ  0.52 
เมื ่อพิจารณาแต่ละรายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.77 สูงสุด ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 คือ 
มีความชัดเจนในคำอธิบายแต่ละขั้นตอนของการทดลอง
และรายการท ี ่ ม ีค ่ าต่ ำส ุด ค ่ า เฉล ี ่ ย เท ่ าก ับ 4.34 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 คือใบงานมีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

6. 3 ผ ล ก า ร ห า ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พขอ ง ช ุ ดทดลอง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano นำไปใช้ในการเรียน
การสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 20105-2105 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก แสดงได้ดังตาราง 

ตารางที่ 3   ประสิทธิภาพของชุดทดลองใช้กับกลุ่ม 
 ตัวอยา่งจํานวน 20 คน 

รายการ 
จํานวน 
ผู้เรียน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

รอ้ย ละ 
เกณฑ์ 

ร้อย ละ 

1. คะแนนการ
ปฏิบัติใบงาน 
ระหว่างเรียน 
(ใบงานที่ 1-12) 

20 100 81.65 81.56 80 

2. คะแนนการ
ปฏิบัติใบงาน รวม 

20 100 81.20 81.20 80 

  จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถทำคะแนน
การปฏิบัติใบงานระหว่างเรียน (ใบงานที่1 – 12) ได้คะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 81.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 81.65% คะแนนการปฏิบัติใบงานรวม 
(ใบงานที่ 13) ได้ค่าเฉลี่ย 81.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 81.20% 
  ดังนั ้น จากผลการวิเคราะห์ ได้ค่า E1 /E2 เท่ากับ 
81.56/81.20 แสดงว่าชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Arduino Nano ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้
คือไม่น้อยกว่า 80/80 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
7.1 สรุปผล 

  จากผลการทดลองสามารถอภิปรายผลการทดลอง 
คุณภาพด้านใบงานและคณุภาพดา้นชุดทดลองไมโครคอน 
โทรลเลอร์ Arduino Nano ดังนี ้

 7.1.1 คุณภาพด้านชุดทดลองไมโครคอนโทรล เลอร์  
Arduino Nano วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่ในระดับดี
มากค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.54  เนื ่องจากชุดทดลองที ่สร้างขึ ้นมีความ
แข็งแรงของชุดทดลอง ความสัมพันธ์ของชุดทดลองต่อใบ
งานค ุณค ่าทางว ิชาการของช ุดทดลอง ขนาดความ

เหมาะสมของชุด ประลอง ความเหมาะสมของวัตถุที่
นำมาใช้สร้างชุดทดลอง ความปลอดภัยในขณะทำการ
ประลอง ความเหมาะสม ของตำแหน่งอุปกรณ์ความ
สะดวกในการดูแลรักษาอุปกรณ์รูปร่างของชุดทดลอง
ก่อให้เกิดแรงจูงใจและความสะดวกในการจัดเตรียมการ
ทดลอง ทั้งนี ้ผู ้วิจัยได้มีการดำเนินการพัฒนาอย่างเป็น
ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของวิชัย นระมาตย์ เรื่อง
การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์มี
คุณภาพด้านใบงานอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 ด้านชุดทดลอง
อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.40 และมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 
82.50/82 เช่นเดียวกัน 

 7.1.2  คุณภาพด้านใบงานชุดทดลองไมโครคอน
โทรล- เลอร์  Arduino Nano อยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยรวม
เท่าก ับ 4.61 ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่าก ับ 0.52 
เนื่องจากชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino Nano 
มีความเหมาะสมของตารางบันทึกผลการทดลองในใบงาน
มีความครอบคลุมเนื้อหา ตามหลักสูตร ความเหมาะสม
ของคำถามท้ายการทดลอง มีความชัดเจนในคำอธิบาย 
แต่ละขั้นตอนของการทดลอง ใบงานมีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน ใช้รูปภาพในใบงานได้เหมาะสม ลดเวลาในการสื่อ 
ความหมายและให้ผู ้เรียนเข้าใจได้ง่าย ใบงานมีความ
เหมาะสมของวัตถุประสงค์สร้างแรงจูงใจต่อการ เรียน 
ลำดับขั้นตอนการทดลองได้เหมาะสม รูปแบบใบงานง่าย
ต่อการทดทดลอง และเนื้อหาของใบงานมี ความถูกต้อง 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอน 

 7.1.3  การหาประสิทธิภาพของชุดทดลองไมโค
รคอน โทรลเลอร์ วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (E1 /E2 ) 
จากการเรียนชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
Nano พบว่า ประสิทธิภาพกระบวนการและประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ เท่ากับ 81.56/81.20 ซึ่งมีค่าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่
กำหนด 80/80 เนื่องจากชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Arduino Nano วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สร้างขึ้นได้
ผ่านการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาตามลำดับแต่ละ
ขั้นตอนได้รับการ เสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้แก้
ข้อบกพร่องตามข้อแนะนำทั้งด้านเนื้อหาใบงานและชุด
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ทดลองทำให้เนื้อหาและขั้นตอนการประลองของใบงาน
สอดคล้องกับการทดลองและผลลัพธ์ของการทดลองแตล่ะ่
ใบงานนักเรียนสามารถมองเห็นผลการทำงานทุกขั้นตอน 
จ ึ งทำให ้ประส ิทธ ิภาพของการพ ัฒนาช ุดทดลอง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano มีค่าตามเกณฑ์ที่
กำหนดซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุขสรรค์ พรธิอั้ว
(2548) ที่ได้ทำวิจัยเรื่องการสร้างและศึกษาประสิทธิภาพ
ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ เรื่องการประยุกต์ใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ซึ่งประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.25/80.75  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และ กิตติศักดิ์ อัง
คะนาวิน (2561) ที ่ได้ทำการวิจ ัยเร ื ่องการพัฒนาชุด
ทดลองและการหาประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้บอร์ด 
ไ ม โ ค รคอน โทรล เ ลอร์  ใ นกา รควบค ุ มห ุ ่ นยนต์  
ว ิชาไมโครคอนโทรลเลอร ์และอ ินเตอร ์ เฟสสำหรับ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ไมโครโปรเซสเซอร์และ
อินเตอร์เฟส หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตซึ่ง
ประส ิทธ ิภาพเท่าก ับ 82.78/92.36 ซ ึ ่งส ูงกว ่าเกณฑ์ 
80/80 ดังนั ้นชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
Nano ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น  สามารถนำไปใช้ในการเรียน
การสอนในรายว ิชาว ิชาไมโครคอนโทรลเลอร ์และ
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ วิชาหุ่นยนต์
เบื ้องต้นได้ ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์Arduino 
Nano ที ่ผู ้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้นมีความแตกต่าง จากชุด
ทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีขายตามท้องตลาดเรื่อง
ของใบงานท่ีได้ออกแบบตามเนื้อหาและครอบคลุม เนื้อหา
ตามหลักสูตร และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การทำระบบสมาร์ทฟาร์ม ระบบสมาร์ทโฮม เป็นต้น 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน สามารถ

สร ุปผลการวิจ ัยได้ด ังนี้ 1) เพื ่อหาคุณภาพชุดทดลอง
ไ ม โ ค รคอน โทรล เ ลอร์  Arduino Nano 2) เพ ื ่ อหา
ประส ิทธ ิภาพของช ุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์  
Arduino Nano ว ิ ช า ไ ม โ ค รคอน โ ทร ล เ ลอ ร ์  โ ด ย
ผู ้ทรงคุณวุฒิมี ความเห็นด้าน คุณภาพของชุดทดลอง
ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์  Arduino Nano ว ิ ช า

ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิมี ความเห็นด้าน
ชุดทดลอง ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 
3) คุณภาพของเนื้อหาใบงานที่สร้างขึ้นมีคุณภาพในระดับ
ดีมาก มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.61 และค่าส่วนเบี ่ยงเบน 
มาตรฐานเท่ากับ 0.52 4) ผลการทดลองหาประสิทธิภาพ
ของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์  Arduino Nano 
วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน 
ผลการวิจ ัยซ ึ ่งได ้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า 
ช ุ ดทดลอง ไม โครคอนโทรล เลอร์  Arduino Nano 
วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ที ่สร้างขึ ้นมี ประสิทธิภาพ 
E1/E2 เ ท ่ า ก ั บ  81 .5 6  /81.2 0  ประส ิทธ ิภาพของ 
ช ุ ดทดลอง ไม โครคอนโทรล เลอร์  Arduino Nano 
วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิมี ความเห็น
ด ้าน ค ุณภาพของช ุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์  
Arduino Nano ว ิ ช า ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิม ีความเห็น ด้านชุดทดลอง ที่สร้างขึ้นมี
คุณภาพในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และ ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54  3) คุณภาพของ
เนื้อหาใบงานท่ีสร้างขึ้นมีคุณภาพในระดับดีมาก มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.61 และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.52 
4) ผลการทดลองหาประส ิทธ ิภาพของช ุดทดลอง
ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์  Arduino Nano ว ิ ช า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน 
ผลการวิจัยซึ ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า ชุด
ทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์  Arduino Nano ว ิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สร้างขึ้นมี ประสิทธิภาพ E1/E2 
เท่ากับ 81.56 /81.20 

8. เอกสารอ้างอิง
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน. การพัฒนาชุดทดลองและการหา 

 ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้บอร์ดไมโครคอน 
 โทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์. วิชาไมโครคอน 
 โทรลลอร์และอินเตอร์เฟส. วารสารนวัตกรรม 

  การศึกษาและการวิจัย ปีท่ี 2. ฉบับที่ 2 พฤษภาคม –  
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 เร่ืองอากาศรอบตัวเรา 

The Improvement of Learning Activities by Using the Activities Program, 
Which impact to Learning Achievements in Science and Technologies, Grade 3, 

The Topic of “Air Around Us” 

วนิดา อนุอินทร์1* กรกนก เกิดบุญมาก2 ณรัณ ศรีวิหะ3  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เรื่องอากาศรอบตัวเรา ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เรื ่องอากาศรอบตัวเรา ประชากรที ่ใช้ในการวิจัย คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 3/2 โรงเรียนวัด
บางสวรรค์ ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 30 คน 
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 เรื ่อง
อากาศรอบตัวเรา เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คือ คะแนนเฉลี ่ย (�̅�) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
ค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนน (D) และค่าทดสอบ (t-test) 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพการเรียนด้วยกิจกรรม

การเรียนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 เรื่องอากาศรอบตัวเรา จำนวน 30 คน 
มีประสิทธิภาพ 87.25/89.50 หมายความว่าการจัดการ
เร ี ยนร ู ้ โ ดยช ุดก ิจกรรมการสอนม ีประส ิทธ ิภาพ 
ด้านกระบวนการเท่ากับ 87.25 และมีประสิทธิภาพ 
ด้านผลลัพธ์เท่ากับ 89.50 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน 
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอากาศรอบตัวเรา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

คำสำคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้, ชุดกิจกรรมการสอน , 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to improve 
learning achievement by using the activities pro-
gram for Grade 3 students in the topic of “Air 

PE010
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around us” on learning achievement to be effective 
according to the 80-80 criteria, and 2) to compare 
learning achievement before and after study on 
“Air around us” of Grade 3 students. The population 
was Grade 3/1 and 3/2 students at Bang Sawan 
School in the second semester of academic year 
2010. The sample group were 30 students in 
Grade 3/1, they were selected by cluster random 
sampling. The instruments used were Learning 
Achievement Test of Science and Technologies in 
Grade 3 students, in the topic of “Air around us”: 
it was a 30-item, multiple choice, 4-choice test. 

Data was analyzed using mean (�̅�) standard devi-
ation (S.D.), mean difference (D), and t-test. 

 The results of the study were as follows: 
1) The efficiency of learning by using learning

activities program in Science and Technologies for 
30 students in Grade 3 in the topic of “Air around 
us” found that there was an efficiency for 
87.25/89.50. It meant that the efficiency of learning 
activities program was 87.25 and the efficiency of 
outcome was 89.50. 

2) Comparison of learning achievement
before and after study by using the activities program 
Science and Technology in Grade 3 students in 
the topic of “Air around us” claimed that the students 
got a higher score after study than before study was 
statistically significant at .001 level. 

Key Words: Learning Activities, Activities Program in 
Science and Technologies, Science and Technologies. 

1. บทนำ
วิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อสังคมในปัจจุบัน และ

อนาคตอย่างมาก เนื่องจากวิทยาศาสตร์มีความเชื่อมโยง
ในการดำรงชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ หรือโรงงานอุตสาหกรรมล้วนเปน็
ผลของความรู ้จากวิทยาศาสตร์ทั ้งน ั ้น จะเห็นได้ว่า
วิทยาศาสตร์ยุคอดีตจนถึงวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนวิทยาศาสตร์จึงต้องมี
การเปลี ่ยนแปลงปรับเปลี ่ยนให้ทันกับยุคสมัยเพื ่อให้
ผู ้เร ียนมีความรู ้เท่าทันโลกธรรมชาติ และเทคโนโลยี 
สามารถเชื ่อมโยงความรู ้ท ี ่ได้เรียนรู ้มาให้เข้ากับการ
ดำรงชีวิตของตนเอง จะเห็นได้ชัดว่าวิทยาศาสตร์ เป็นวิชา
ที ่ม ีความสำคัญมาก โดยเน้นความสามารถทางการ
ดำรงชีวิต การวิเคราะห์ กระบวนการคิดเพื่อค้นหาความรู้ 
และแก้ปัญหาสิ่งต่างๆ ได้เน้นในเรื่องกระบวนการจัดการ
เรียนรู ้ให้มีการวิเคราะห์ การเชื ่อมโยงและเน้นทักษะ
กระบวนการต่างๆ รวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหา โดยการค้นพบด้วยตนเองทุก
ขั้นตอนและทุกกิจกรรม เมื่อผู้เรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ 
จะทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง และที่สำคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนจะต้องเหมาะสมกับช่วงอายุ 
และระดับชั ้นเพื ่อให ้จ ัดการเร ียนการสอนได้อย ่าง
เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ที่มีความเหมาะสมชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการนำหลักสูตร
ไปส ู ่การปฏ ิบ ัต ิ ในระด ับเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาและ
สถานศึกษา โดยได้ม ีการกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้ว ัดที ่ชัดเจน เพื ่อใช้ เป็น
ทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละ
ระดับ นอกจากนั้นได้กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำ
ของแต่ละกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ ในแต่ละชั ้นปี ไว ้ใน
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หลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติม
เวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับ
กระบวนการวัดและประเมินผลผู ้เร ียนเกณฑ์การจบ
การศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทาง
การศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
มีความชัดเจนต่อการนำไปปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551) 
 การเร ียนร ู ้ด ้วยช ุดก ิจกรรมว ิชาว ิทยาศาสตร์ที่
พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบและมีประสทิธิภาพ สามารถช่วยให้
ผู ้เรียนเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้ดียิ ่งขึ ้น ส่งผลให้มีผลการ
เร ียนร ู ้ท ั ้ งด ้านความร ู ้ด ้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (พูลทรัพย์ โพธิสุ์, 2546) เพราะชุดกิจกรรม
จะช่วยทำให้ผู้เรียนมีอิสระเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยใช้ความสามารถตามความ
ต้องการของตน ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ส่งเสริมความรับผิดชอบทำให้มีความกระตือรือร้นที ่จะ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 
เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 ชุดกิจกรรมเป็นการพัฒนามาจากวิธีการเรียนการสอน
หลายๆ โดยประย ุกต ์ช ุดการเร ียนการสอนเข ้ากับ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือระเบียบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ขึ ้น เพื ่อใช้เป็นนวัตกรรมการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือสร้างองค์
ความรู้ได้อย่างมีระบบ ส่งผลให้เกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ และสามารถพัฒนา
ทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น (ธานินทร์ ปญัญาวัฒนากุล, 
2550) และจากงานวิจัยพบว่าการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การสอน ทำให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าการสอน
ตามคู ่ม ือครูเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันก็มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 
 ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื ่อง
อากาศรอบตัวเรา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตามเนื้อหาที่ผู้สอน

บอก อธิบายให้ฟัง หรือจากหนังสือเรียน ไม่มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีได้จากปฏิบัติกิจกรรม และไม่ได้รับการฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขาดสื่อการเรียนการสอน 
ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกไม่อยากเรียน เบื่อและไม่ตั้งใจ
เรียน การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนท่ีเป็นเนื้อหาและส่วนท่ีเป็นกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจะ
ช่วยทำให้ผู ้เร ียนได้รับความรู ้พร้อมกับการฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการกระตุ้นให้ผู้เร ียน 
เกิดความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่เกิด
ความเบื่อหน่าย (สกาว แสงอ่อน, 2546, 73) 
 ผู้วิจัยจึงสนใจจะพัฒนากิจกรรมการสอนเรื่องอากาศ
รอบต ัวเรา ให ้ม ีประส ิทธ ิภาพตามเกณฑ ์  80/80 
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการสอน เรื่องอากาศรอบตัวเรา ว่าสูงกว่าก่อน
เรียนหรือไม่อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนและนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสร้างชุดกิจกรรมการสอน 
เรื่องอากาศรอบตัวเราขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่
จะช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม

การสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 เรื ่องอากาศ
รอบตัวเรา โรงเรียนวัดบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัด
ส ุราษฎร ์ธานี  ท ี ่ม ีต ่อผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนให้มี
ประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 เรื ่องอากาศ
รอบตัวเรา โรงเรียนวัดบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัด
สุราษฎร์ธาน ี
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3. สมมตฐิานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ อำเภอพระ
แสง จ ังหวัดส ุราษฎร์ธานี  หลังการเร ียนร ู ้ โดยใช้ชุด
กิจกรรมการสอน เรื่องอากาศรอบตัวเรา สูงกว่าก่อนเรียน 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยจึงได้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โดยกำหนดเป็นแผนภาพกรอบแนวคิดดังภาพ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

5.1.1 ประชากร 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบาง

สวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ห้องเรียน 
ได้แก่ ป.3/1 และ ป.3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัด

บางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster random sampling) 

5.2 แบบแผนการวิจัย 
รูปแบบในการทำวิจัยครั ้งนี ้เป็นแบบกึ่งทดลอง 

โดยใช้รูปแบบการจัดการกลุ่มเดียว (One group Pretest 
Posttest design) มีรูปแบบดังนี้ 

ก่อนเรียน      การใช้ชุดกิจกรรมการสอน     หลัง
เรียน 
   T1  X  T2 

T1 หมายถึง การทดสอบก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการสอน 
X หมายถึง การใช้ชุดกิจกรรมการสอน  
T2 หมายถึง การทดสอบหลังการใช้ชุดกจิกรรมการสอน  

5.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 เรื่องอากาศรอบตัวเรา เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. 4. 1 ทำ ห น ั ง ส ื อ ข อคว าม ร ่ ว ม ม ื อ จ าก

สถานศึกษา ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 5.4.2  เตรียมความพร้อมของกลุ่มตัวอย่าง โดย

ช้ีแจงให้ทราบถึงความสำคัญในการทดลองครั้งนี้ 
 5.4.3  ทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดย

ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอากาศรอบตัวเรา ที่คณะผู้วิจัย
สร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
และบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

-  ก า ร เ ร ี ย น ด ้ ว ย
กิจกรรม โดยใช้ชุด
ก ิ จ ก ร รมการส อน
วิทยาศาสตร ์ เร ื ่อง 
อากาศรอบตัวเรา
- ประสิทธิภาพของ
ก า ร เ ร ี ย น ด ้ ว ย
กิจกรรม โดยใช้ชุด
ก ิ จ ก ร รมการสอน
วิทยาศาสตร ์ เร ื ่อง 
อากาศรอบตัวเรา

- ผลสัมฤทธิ ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ข อ ง น ั ก เ ร ี ย น ช้ั น

ประถมศึกษาป ีท ี ่  3 

เรื่องอากาศรอบตัวเรา
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 5.4.4  ทำการทดลองสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่กำหนดไว้ ในระยะเวลาตามแผนการจัดการเรยีนรู้
โดยคณะผู้วิจัยดำเนินการสอนด้วยตนเอง 

       5.4.5  ทำการทดสอบเมื่อสิ้นสุดการสอน (Post-
test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 เรื ่องอากาศรอบตัวเรา 
ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนอีกครั้งและนำ
คะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที ่1  ค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
   ชุดกิจกรรมการสอน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
  เรื่องอากาศรอบตัวเรา ตามเกณฑ์ 80/80 

เคร่ืองมือท่ีใช้
วัด 

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

แบบฝึกหัด
ระหว่างเรียน 

30 160 151.64 87.25 

แบบฝึกหัดหลัง
เรียน 

30 30 27.50 89.50 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจาการ
ทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 87.25 และร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทำแบบฝึกหัดหลังเรียนเท่ากับ 

89.50 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง 
   คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุด 
  กิจกรรมการสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  

   เรื่องอากาศรอบตัวเรา  

ผลสัมฤทธิ์ คะแนนเต็ม �̅� S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 30 20.55 2.68 12.629 .000 
หลังเรียน 30 27.82 1.60 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยจัดการเรียน
ใช ้ช ุดก ิจกรรมการสอน ช ั ้ นประถมศ ึกษาป ีท ี ่  3 
เรื่องอากาศรอบตัวเรา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
โดยค ่า เฉล ี ่ยของคะแนนหล ังเร ียนเท ่าก ับ 27.82 
(S.D.) =1.60 ในขณะที ่ค่าเฉลี ่ยของคะแนนก่อนเรียน
เท่ากับ 20.55 (S.D.) = 2.68 และค่าสถิติ (t) = 12.629 

7. สรุปผลการวิจัย
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยชุดกิจกรรมการสอน จำนวน 30 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์
ท า งการ เ ร ี ยนว ิ ช าว ิทยาศาสตร ์ และ เทคโนโลยี  
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 เรื ่องอากาศรอบตัวเรา พบว่า 
มีประสิทธิภาพ 87.25/89.50 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 
เร ื ่องอากาศรอบตัวเรา พบว่า หล ังจากเร ียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการสอน นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ที่ระดับ .001 

8. อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม

การสอนพบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ใช้
ชุดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง
อากาศรอบตัวเรา จำนวน 30 คนพบว่า มีประสิทธิภาพ 
87.25/89.50 หมายความว่าใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมการสอน เรื่องอากาศรอบตัวเรา มีประสิทธิภาพ
ด้านกระบวนการเท่ากับ 87.25 และมีประสิทธิภาพด้าน
ผลลัพธ์ เท่ากับ 89.50 แสดงว่าการใช้ชุดกิจกรรมการสอน 
เรื่องอากาศรอบตัวเรา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที ่ตั ้งไว้ ที ่เป็นเช่นนั้นอาจ
เนื่องมาจากชุดกิจกรรมการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ผ่าน
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การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในส่วนของเนื้อหา การ
ใช้ภาษา และกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีการ
เน้นให้ผู ้เรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองจนมีความรู ้ความสามารถ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (อาคม ขุ่นด้วง, 2556, 89-90) 
ได้ศึกษาพบว่าหลังจากนักเรียนได้ใช้ชุดกิจกรรมการสอน 
มีผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนว ิชาว ิทยาศาสตร ์และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคงทนในการ
เรียนรู้ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สูงกว่านักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติและงานวิจัยของ (เสาว
ภา สมวิวัฒนกุล, 2559, บทคัดย่อยังศึกษาพบว่าหลังจาก
นักเรียนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางว ิทยาศาสตร ์  น ัก เร ียนม ีท ักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ ้น นอกจากนี้การใช้
ภาษาในการสื ่อสารระหว่างผู ้เร ียนและผู ้สอนมีความ
ชัดเจนเข้าใจได ้ตรงกัน จนประสบความสำเร ็จตาม
ความสามารถของตนเองและบรรลุตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อย
ไปทีละเล็กทีละน้อย โดยการจัดเรียงลำดับเนื้อหาสาระ
จากง่ายไปหายาก จากสิ่งที่ซับซ้อนน้อยค่อยๆ เพิ่มความ
ซับซ้อนมากขึ้น  จะทำให้การจัดการเรียนการสอนดีขึ้น 
นอกจากนี้การกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียน โดยใช้รปูภาพ 
วิดีทัศน์ สื ่อการสอนของจริงที ่ท้าทาย เมื ่อจบบทเรียน 
นักเรียนและครูผู ้สอนร่วมกัน อภิปรายผล สรุปผล ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ (มนตรี แย้มกสิกร, 2550, 9096) 
การจัดการเรียนรู้ที่ดี ประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1) การ
ส่งเสริมผู้เรียนอย่างแข็งขัน โดยกระตุ้นจากการใช้คำถาม 
วิด ีทัศน์ ร ูปภาพ 2) การจัดกิจกรรมให้ผ ู ้ เร ียนได้พบ
ประสบการณ์ความสำเร็จ โดยใช้แบบฝึกหัดที่ท้าทาย 3) 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป คำนึงถึง
ผู้เรียนเป็นหลัก และ 4) การให้ข้อมูลแบบย้อนกลับ คือมี
การทดสอบเพื่อให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมออกมา โดย
พฤติกรรมนั้นจะต้องเป็นพฤติกรรมที่ครูผู้สอนต้องการ  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลสัมฤทธิ์ในการใช้กิจกรรม
การเร ียนร ู ้ โดยใช้ช ุดก ิจกรรมการสอน  นักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอากาศรอบตัวเรา โรงเรียนวัด
บางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า
นักเร ียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนหลังเร ียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .001 ซึ่ง
สอดคล้องกับ (อดุลย์ คำมิตร, 2554, 96) ได้ศึกษาการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการสอนที ่เน้นวิธีการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู ้ เร ื ่องสารและสมบัติของสาร สำหรับ
นักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 พบว่า การสร้างชุด
กิจกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพ 82.81/83.15 เป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการสอนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .001 สอดคล้องกับ
ผลงานการวิจัยของ (นาเดีย คาเร็ง, 2556, 84) ศึกษาผล
ของการใช้ชุดกิจกรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
สอนโดยใช ้นว ัตกรรมการศ ึกษาค้นคว ้าด ้วยตนเอง 
สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนและเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จึงเหมาะสมที่
จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้พัฒนาทักษะ
ความสามารถให้กับนักเร ียนต่อไป  ซึ ่งสอดคล้องกับ 
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544, 15) การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ทำงาน นอกจากน้ันผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตทิำการทดลองไม่
ว ่าจะเป็นการทำสไลด์สด การทำการทดลองต่างๆ 
สอดคล้องกับ (ประวิตร ชูศิลป์, 2541, 3-4) กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทำการทดลองด้วย
ตนเองจริงตามแบบเรียน หรือที่หลักสูตรกำหนดไว้นั้นจะ
ทำให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้น 

1051



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

9. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. การจัดกิจกรรม ครูผู้สอนจะต้องกระตุ้นความสนใจ

แก่ผู้เรียนเพื่อให้การสอนเป็นไปตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ 
พร้อมทั้งให้นักเรียนที่เก่งช่วยเหลือเพื่อนภายในกลุ่มของตนเอง 

2. ในการฝึกแต่ละครั้งควรมีการยืดหยุ่นเวลา เพราะ
นักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกัน สำหรับนักเรียนที่
เรียนอ่อนครูควรให้เวลานักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน
จนเสร็จ คอยให้คำแนะนำและเสริมแรงโดยการให้กล่าว
คำชมเชยหรือให้รางวัลเมื่อนักเรียนทำได้ถูกต้อง 

3. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ที่น่าสนใจและน่านำไปใช้ แม้ช่วงแรกนักเรียนอาจจะ
สับสนบ้างในการปฏิบัติกิจกรรม ทำให้การจัดการเรียนรู้
เกิดความล่าช้า แต่ต่อไปนักเรียนก็มีความชำนาญในการ
เรียนรู้มากข้ึน กิจกรรมการสอนก็ดำเนินไปอย่างราบรื่น 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมของนักศึกษา 
แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

Factors Affecting Occupational Expectations in Hotel Business of the 
Students in the Hotel Department, Phuket Vocational College 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความคาดหวังการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมของ
นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
กล ุ ่มต ัวอย ่างท ี ่ ใช ้ ในการว ิจ ัย ค ือ น ักศ ึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 2 แผนกวิชาการโรงแรม 
ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 136 คน เลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มและ
การสุ ่มตัวอย่างใช้การสุ ่มอย่างง่าย เครื ่องมือที ่ใช้ใน
งานวิจ ัย ได ้แก ่ แบบสอบถามความคาดหวังต ่อการ
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรม  โดยหาค่าความ
เชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.916 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังการประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรม ทั้ง 4 ด้าน นักศึกษาเลือก
ความสำเร็จในงานมากที่สุด โดยพยายามปรับปรุงแก้ไข
งานท่ีกำลังปฏิบัติให้ดีอยู่เสมอ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและ
มีโอกาสได้ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยด้านความสำเร็จ ตามลำดับ  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล, ความคาดหวัง, การประกอบ
อาชีพธุรกิจการโรงแรม 

ABSTRACT 
 This research aims to study the factors 
affecting career expectations in the Hotel 
Business of the Hotel Department students, 
Phuket Vocational College. The sample group 
used in the research was 136 vocational 
certificate students in the 2nd year of Vocational 
Certificate, Hotel Department, 2nd semester, 
academic year 2020. The tools used in the 
research was the questionnaire about the Career 
Expectation in the Hotel Business. The confidence 
value was .916. The statistics used in the data 
analysis were frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. 
 The results of the research showed that career 
prospects in the hotel industry in all four aspects: 
most of the students chose the success in the job 
by trying to improve the job that was always 
performing well. To build confidence and have a 
chance to get a job that appropriate to the 
knowledge and ability. It's also according to the 
research result of the success. 
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Keyword: Factors affecting, Expectations, Occupation 
in the hotel business 

1. บทนำ
 ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มจะซบเซาลงในช่วงสถานการณ์ 
โควิด -19 แต่จะทยอยฟื ้นตัวในปี 2565-2566 และ
สามารถดึงนักท่องเที่ยวให้กลับมาพักผ่อนได้ตามปกติแต่
นักท่องเที่ยวจะฟื้นตัวเร็วกว่าจากมาตรการของรัฐบาล
เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันภาครัฐและ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพักผ่อนได้ตามปกติธุรกิจ
โรงแรมและท่องเที่ยวจึงมีบทบาทมากในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ เพราะเป็นสถานที่ที่สร้างทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว
และผู้มาใช้บริการได้พักผ่อนหย่อนใจ ในด้านต่าง ๆ เช่น 
บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และที่พัก ดังนั้นภาพรวม
ของประเทศไทยธุรกิจโรงแรมจึงมีอัตราเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ 
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของความต้องการแรงงาน
ของอาชีพในอนาคต 5 ปี ช่วงปี 2560-2564 เปรียบเทียบ
กับปี 2559 พบว่าธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มความต้องการ
แรงงานมากที่สุดคือ พนักงานเสิร์ฟบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม พนักงานผสมเครื่องดื่ม (บาร์เทนเดอร์) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 68.34 (จาก 3.48 แสนคน เป็น 5.86 แสนคน) 
และนอกจากนี้ยังมีตำแหน่งงานส่วนอื่นที่เพิ ่มขึ ้น เช่น 
กัปตันร้านอาหาร เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง เจ้าหน้าที่ต้อนรับใน
ห้องอาหาร บริกร หัวหน้าบริกร หัวหน้าพนักงานจดัเลี้ยง 
พนักงานเสิร์ฟอาหารบนห้องพักของโรงแรม เป็นต้น 
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม,2560 หน้า 43) ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้ธรุกิจ
โรงแรมต้องจ้างพนักงานเพิ ่มเพื ่อให้การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ ผู ้มาใช้
บริการ 
 จังหวัดภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่นักท่องเที่ยวทั้ง 
ชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมา เพราะความสวยงาม
ของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเล ศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ความสะดวก ในด้านการคมนาคม (ธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จำกัด มหาชน, สำนักวิจัยธุรกิจ สายงาน

บริหารความเสี่ยง จิราพร เรืองทวีศิลป์,  24 ธันวาคม 2557) 
อีกทั้งธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่เจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้นักธุกิจ แรงงานชาวไทยและ
แรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัยในพื้นที ่จังหวัดภูเก็ตเป็น
จำนวนมาก เพราะสามารถประกอบอาชีพหารายได้ 
โอกาสประสบความสำเร็จในการทำงานสูง อริยาคูหา 
(2546: 73-74) กล่าวว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเมื่อเติบโต
ขึ้นในช่วงอายุหนึ่งจะมีความต้องการและมีเป้าหมายให้กับ
ตัวเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ทั้ง 5 ขั ้น คือ 
ความต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นลำดับขั้นจากระดับ
ต่ำสุดไปยังระดับสูงสุดเมื ่อความต้องการในระดับหนึ่ง
ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการใน
ระดับอื่น ที่สูงขึ้นต่อไป การดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมอย่างมี
ความสุขน้ันเป็นสิ่งท่ีทุกคนปรารถนา รวมทั้งความต้องการ
ได้รับซึ่งความรัก การยอมรับ การชื่นชมจากผู้อื่น และการ
เลื่อนตำแหน่ง เป็นสิ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้า ประสบการณ์
และความสำเร็จ ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้ผู้วิจัยอยากจะ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังการประกอบอาชีพใน
ธุรกิจโรงแรมของนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต ผลที่ได้จากการวิจัยนำมาใช้เป็นแนวทาง
ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
คาดหวังของนักศึกษาในอนาคต  

2. วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งต่อความคาดหวังการประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรมของนักศึกษาแผนกวิชาการ
โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  

3. สมมติฐานการวิจัย
 นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมมคีวามคาดหวังต่อการ
ประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมแตกต่างกัน 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย

          

 
 

 

 การวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพ 
ในธุรกิจโรงแรมของนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต” ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี รายงาน 
การวิจัย บทความ ทั้งในรูปแบบ เอกสาร และสื่อออนไลน์ 
โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เชิงสำรวจ (survey research) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ ความคาดหวัง
ต่อการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรมของนักศึกษา
แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ระดับ 
ปวส.2 ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีขั้นตอนในการ
ดำเนินการ ดังนี ้

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากร คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ที่จบ

การศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แผนก
วิชาการโรงแรม จำนวน 7 ห้องเรียน รวม 219 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการโรงแรม ที่จบการศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผู้ออกแบบสอบถามสุ่ม
เก็บข้อมูลจากนักศึกษาจำนวน 136 คน ตามวิธีของ 
(เครจซี-มอร์แกน) โดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถามผ่าน 
google Form  

4.2 ระบุเครื่องมือวิจัยตา่ง ๆ  ที่ใช้ในการวิจัยอย่างครบถ้วน 
แบบสอบถาม (Questionnaire) มี 2 ตอน โดยกำหนด

คำตอบเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert’s scale)  
มีความหมาย ดังต่อไปนี้ (5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด, 
4 หมายถึง พอใจ, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง น้อย, 
1 หมายถึง น้อยท่ีสุด) 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่ 2 ความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพ 

ในอุตสาหกรรมโรงแรมของนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยยึดหลักทฤษฎีของมาสโลว์ 
(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) มาเป็นแนวทาง
ในการสร้างข้อคำถาม 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านรายได้ 
2) ด ้านความก้าวหน้า 3)  ด ้านความมั ่นคง 4)  ด้าน
ความสำเร็จในงาน 

4.3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั ้งนี้ 

เป็นแบบสอบถามความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพ 
ในอุตสาหกรรมโรงแรมของนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ดังนี ้

4.3.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำราต่าง ๆ 
ทั้งที่เป็น ทฤษฎี แนวคิด และผลงานที่เกี่ยวกับทฤษฎีของ
ความคาดหวัง ทฤษฎีการเลือกงาน แนวคิดเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ และ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

4.3.2 ศ ึกษาว ิธ ีการสร ้างแบบสอบถามแบบ 
มาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิ เคิร์ท 
(Likert, 1932)  

4.3.3 นำข้อม ูลจากข้อ 1 และข้อ 2 มาสร ้าง
แบบสอบถาม เพื ่อถามความคาดหวังต่อการประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรมของนักศึกษาแผนกวิชา 
การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต แบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามวิธี
ของ ลิเคิร์ท (Likert’s scale) โดยมีข้อคำถาม 4 ด้าน ด้านละ 
5 ข้อ รวม 20 ข้อ ประกอบด้วยข้อคำถามเกี ่ยวกับ 
ด้านรายได้ ด้านความก้าวหน้า ด้านความมั่นคง และด้าน
ความสำเร็จในงาน  

ตัวแปรต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลของ

นักศึกษาแผนกวิชา

การโรงแรม

- เพศ

- อายุ

- ระดับการศึกษา

- แผนก

แผนก

ตัวแปรตาม 

ความคาดหวังต่อการ

ประกอบอาชีพใน

อุตสาหกรรมโรงแรม 

ของนักศึกษาแผนก

วิชาการโรงแรม  

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ภูเก็ต 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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4.3.4. นำแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
ความครอบคลุมเนื้อหา และความชัดเจนของภาษาที่ใช้  
ข้อคำถาม และนำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ จาก
ผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป  

4.3.5 การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัย
นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทำการทดสอบ 
(try out) กับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
20 คน โดยทำแบบ สอบถามผ่าน Google Form จากนั้น
นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของมาตรวัด 
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 1970) ได ้ค่า
ความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .916 

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ส ่วนท ี ่  1  การว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลล ักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ เกรด
เฉลี่ยสะสม อาชีพของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ผู้ปกครอง โดยแจกแจงเป็นค่าความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที ่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อความคาดหวังการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม
โรงแรมของนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต โดยแบ่งเป็นแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านรายได้ 
ด้านความก้าวหน้า ด้านความมั่นคง ด้านความสำเร็จในงาน 
โดยแจกแจงเป็นค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)    

5. ผลการวิจัย
 จากการสำรวจและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
คาดหวังการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรมของ
นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
สรุปได้ ดังนี ้
 ตอนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางที่ 1.1  จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 119 87.50 
หญิง 17 12.50 

 จากตารางที่ 1.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
การวิจัยในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 119 คน 
คิดเป็นร้อยละ 87.50 และรองลงมา คือ เพศหญิง จำนวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  

ตารางที่ 1.2  เกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เกรดเฉลี่ย
สะสม 

จำนวน ร้อยละ 

3.00-3.50 51 37.50 
2.50-2.99 43 31.62 
มากกว่า 3.50 38 27.94 
น้อยกว่า 2.50 4  2.94 

 จากตารางที่ 1.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเกรด
เฉลี่ยสะสม 3.00-3.50 จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.50 และรองลงมา คือ เกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94  

ตารางที่ 1.3  สถานภาพด้านอาชีพของผู้ปกครองของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 97 71.32 
พนักงานบริษัท 9 6.62 
ค้าขาย 13 9.56 
เกษตรกรรม/ปศุสัตว์/
ประมง 

9 6.62 
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อาชีพ (ต่อ) จำนวน ร้อยละ 
นิสิต/นักศึกษา 4 2.94 
ว่างงาน 4 2.94 

 จากตารางที่ 1.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพ 
รับจ้าง/ลูกจ้าง จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 71.32 และ
รองลงมา คือ นิสิต/นักศึกษา,ว่างงาน จำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.94  

ตารางที่ 1.4  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง 

รายได้เฉลี่ย/เดือน จำนวน ร้อยละ 
10,001-15,000 72 52.94 
10,001 34 25 
15,001-30,000 21 15.44 
ไม่มีรายได้ 9  6.62 

 จากตารางที่ 1.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้
เฉลี ่ยต่อเดือน 10,001-15,000 จำนวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.94 และ รองลงมาคือ ไม่มีรายได้ จำนวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.62 

 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งต่อความคาดหวัง การประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรมของนักศึกษาแผนกวิชา 
การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  การวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งต่อความคาดหวังการประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรมของนักศึกษาแผนกวิชา 
การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยแจกแจงเป็น

ค ่า เฉล ี ่ย  (Mean: �̅�) และส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D.) แยกตามแต ่ละข ้อและ
แสดงผลว่าในแต่ละข้อมีผู้ตอบแบบสอบถาม มากที่สุด – 
น้อยที่สุดตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่2.1  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของปัจจัยที่ส่งต่อความคาดหวังการประกอบ 
อาชีพของ นักศึกษาด้านรายได้  

ปัจจัยท่ีส่งต่อความคาดหวัง
การประกอบอาชีพด้านรายได้ 

�̅� S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อัตราเงินเดือนที่ท่านได้รบัคง
เหมาะสมกับหนา้ที่และความ
รับผิดชอบ  

3.16 1.17 

ปานกลาง 
หน่วยงานมีการจดัระบบ
สวัสดิการและเงินตอบแทนอื่น ๆ 
เช่น ค่าเดินทางไปทำงานนอก
สถานท่ีค่าตอบแทนการทำงาน
นอกเวลา  

2.88 1.13 

น้อย 

มีเงินโบนัส หรือปันผลประจำปี 2.72 1.25 น้อย 
มีค่าตอบแทนพิเศษ เช่น ภาษา
ที่สาม สี่  

2.47 1.27 น้อย 

มีสวัสดิการอื่น ๆ ที่เหมาะสม 2.84 1.37 น้อย 
รวม 2.81 1.24 น้อย 

 จากตารางที่ 2.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านรายได้ 
ผลการวิจัยพบว่า อัตราเงินเดือนที่ท่านได้รับคงเหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบ มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
( �̅�=3.16, S.D.= 1.17)  ผ ลกา รว ิ จ ั ยด ้ านต ่ อ ไป  คื อ 
หน่วยงานมีการจัดระบบสวัสดิการและเงินตอบแทนอื่น ๆ 
เช่น ค่าเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ค่าตอบแทนการ
ทำงานนอกเวลา (�̅�=2.88, S.D.= 1.13)   มีสวัสดิการอื่น ๆ 
ที่เหมาะสม (�̅�=2.84, S.D.= 1.37) มีเงินโบนัส หรือปันผล
ประจำปี (�̅�=2.72, S.D.= 1.25) และมีระดับความคดิเหน็
น ้อย ค ือ ม ีค ่าตอบแทนพิเศษ  เช ่น ภาษาที ่สาม สี่  
(�̅�=2.47, S.D.= 1.27) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 2.2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของปัจจัยที่ส่งต่อความคาดหวังการประกอบ 
อาชีพของนักศึกษา ด้านความก้าวหน้า 

ป ั จ จ ั ย ท ี ่ ส ่ ง ต ่ อ ค ว าม
คาดหว ั ง ก า รประกอบ
อาชีพด้านความก้าวหน้า 

�̅� S.D. ร ะ ดั บ
ค ว า ม
คิดเห็น 

ได้รับการสนับสนุนให้ความ
เจริญก้าวหน้าตามความรู้
ความสามารถ  

3.50 1.05 ปาน
กลาง 

ม ี โ อ ก า ส ใน ก า รพ ัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ใน
งานเสมอเช ่น  ได ้ อบรม 
สัมมนา เป็นต้น  

3.34 1.23 ปาน
กลาง 

ม ี ระบบการบร ิหารงาน
เอื้ออำนวยต่อความก้าวหน้า
ในอาชีพ  

3.41 0.98 ปาน
กลาง 

หน่วยงานเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการวางแผนการ
ดำ เน ินงาน เพื ่อกำหนด
ความร ับผ ิดชอบขอบเขต
การปฏิบัติงาน  

3.50 1.11 ปาน
กลาง 

หน่วยงานมีการกระจายงาน
และมอบหมายหน้าที่อย่าง
เสมอภาคและเหมาะสมกับ
บุคคล  

3.63 1.01 ปาน
กลาง 

รวม 3.48 1.08 ปาน
กลาง 

 จากตารางที ่ 2.2 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามด้าน
ความก้าวหน้า ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานมีการกระจาย
งานและมอบหมายหน้าที่อย่างเสมอภาคและเหมาะสมกับ
บุคคล มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (�̅�=3.63, S.D.= 1.01) 
ได้ร ับการสนับสนุนให้ความเจริญก้าวหน้าตามความรู้
ความสามารถ (�̅�=3.50, S.D.= 1.05) หน่วยงานเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อ

กำหนดความรับผิดชอบขอบเขตการปฏิบัติงาน (�̅�=3.50, 
S.D.= 1.11)  ม ีระบบการบร ิหารงานเอ ื ้ออำนวยต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ (�̅�=3.41, S.D.= 0.98) และมี
โอกาสในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในงานเสมอ 
เช่น ได้อบรม สัมมนา เป็นต้น (�̅�=3.34, S.D.= 1.23) 
ตามลำดับ 

ตารางที่ 2.3   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของปัจจัยที่ส่งต่อความคาดหวังการประกอบ 
อาชีพของนักศึกษาด้านความมั่นคง 

ป ั จจ ั ยท ี ่ ส ่ งต ่ อความ
คาดหว ังการประกอบ
อาชีพด้านความมั่นคง 

�̅� S.D. ร ะ ดั บ
ค ว า ม
คิดเห็น 

ม ีความเช ื ่ อม ั ่ นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง
ที่ได้รับ  

3.63 1.16 ปาน
กลาง 

ตำแหน่งงานเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ  

3.63 1.04 ปาน
กลาง 

หน ่วยงานการกำหนด
นโยบายและเป้าหมายใน
การปฏ ิบ ัต ิ งานช ัดเจน 
และสามารถปฏิบัติได้  

3.63 1.21 ปาน
กลาง 

หน่วยงานมีการปรับปรุง
ระบบ การจัดสวัสดิการ
ต ่าง ๆ ให ้ก ับบ ุคลากร
อย่างเหมาะสม  

3.44 0.98 ปาน
กลาง 

ตำแหน่งที่ปฏิบัติสามารถ
สร ้างผลงาน เพื ่อเล ื ่อน
ตำแหน่งได้  

3.41 1.07 ปาน
กลาง 

รวม 3.55 1.09 ปาน
กลาง 

 จากตารางที่ 2.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามด้านความ
มั ่นคง ผลการวิจัยพบว่า มีความเชื ่อมั ่นในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามตำแหน่ง ที่ได้รับ มีระดับความคิดเหน็ มากที่สดุ 
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(�̅�=3.63, S.D.= 1.16) ตำแหน่งงานเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ (�̅�=3.63, S.D.= 1.04) หน่วยงานการ
กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการปฏิบัติงานชัดเจน 
และสามารถปฏิบัติได้ (�̅�=3.63,S.D.= 1.21) หน่วยงานมี
การปรับปรุงระบบ การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากร
อย่างเหมาะสม (�̅�=3.44,S.D.= 0.98) และตำแหน่งที่
ปฏ ิบ ัต ิสามารถสร ้างผลงาน  เพ ื ่อเล ื ่อนตำแหน่งได้ 
(�̅�=3.41, S.D.= 1.07) ตามลำดับ 

ตารางที่ 2.4   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของปัจจัยที่ส่งต่อความคาดหวังการประกอบ 
อาชีพของนักศึกษา ด้านความ สำเร็จในงาน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความคาดหวังการ
ประกอบอาชีพด้าน
ความสำเร็จในงาน 

�̅� S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลำดับ 

งานท่ีท่านได้รับ
มอบหมายประสบ
ความสำเร็จตามที่
คาดหวัง  

3.88 0.83 ปาน
กลาง 

3 

พยายามหาวิธี
ปรับปรุงแกไข้งานท่ี
ปฏิบัติอยู่ให้ดีขึ้นเสมอ 

4.00 0.95 มาก 1 

มีความรูส้ึกว่าได้เป็น
ส่วนหน่ึงของผลงาน
ที่ประสบความสำเร็จ 

3.94 0.98 ปาน
กลาง 

2 

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้ 3.66 1.12 ปาน
กลาง 

4 

สามารถบริหาร
จัดการ และแก้ไข
ปัญหาได ้ 

3.94 0.95 ปาน
กลาง 

2 

รวม 3.88 0.97 ปาน
กลาง 

 จากตารางที ่ 2.4 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามด้าน
ความสำเร็จในงาน ผลการวิจัยพบว่า พยายามหาวิธี
ปรับปรุงแก้ไขงานที ่ปฏิบัติอยู ่ให้ดีขึ ้นเสมอ (�̅�=4.00, 
S.D.= 0.95) มีความรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่
ประสบความสำเร ็จ (�̅�=3.94, S.D.= 0.98) สามารถ
บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาได้ (�̅�=3.94, S.D.= 0.95) 
งานที ่ท่านได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จตามที่
คาดหวัง (�̅�=3.88, S.D.= 0.83) และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(�̅�=3.88, S.D.= 0.83) ตามลำดับ 

6. สรุปผลการวิจัย
 จากแบบสอบถามทุกด้านของงานวิจัย สรุปผลปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อความคาดหวังการประกอบอาชีพของนักศึกษา
แผนกวิชาการโรงแรม ดังนี ้

ตารางที่ 6.1   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของปัจจัยที่ส่งต่อความคาดหวังการประกอบ 
อาชีพของนักศึกษาในภาพรวม 

ปัจจัยท่ีส่งต่อความ
คาดหวังการประกอบ
อาชีพ 

�̅� S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลำดับ 

ด้านรายได้  2.81 1.24 น้อย 4 
ด้านความก้าวหน้า 3.48 1.08 ปานกลาง 3 
ด้านความมั่นคง 3.55 0.09 ปานกลาง 2 
ด้านความสำเร็จในงาน 3.88 0.10 ปานกลาง 1 

รวม 3.43 0.63 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 6.1 ปัจจัยที่ส่งต่อความคาดหวังการ
ประกอบอาชีพ จำแนกเป็น4 ด้าน ในภาพรวมผลการวิจัย 
พบว่า ด้านความสำเร็จในงาน มีลำดับสูงสุดเป็นอัน 1 
(�̅�=3.88, S.D.= 0.10) ด้านความมั ่นคง เป็นลำดับ 2 
(�̅�=3.55, S.D.= 0.09) ด้านความก้าวหน้า เป็นลำดับ 3 
(�̅�=3.48, S.D.= 1.08) และด้านรายได้ มีลำดับต่ำสุด 
(�̅�=2.81, S.D.= 1.24) ตามลำดับ   
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7. อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังการ
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรม ของนักศึกษา
แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ผู้วิจัย
ได้ผลการศึกษาข้อมูลจากประชากรศาสตร์ คือ เพศ เกรด
เฉลี่ยสะสม อาชีพของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ผู้ปกครอง และจำแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวัง 
ดังนี ้ ด้านรายได้ ด้านความก้าวหน้า  ด้านความมั่นคง 
และด้านความสำเร็จในงาน  เมื่อนำปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
คาดหวังการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรมของ
นักศึกษามาเร ียงจากค ่ามากไปหาน้อยพบว่า ด ้าน
ความสำเร็จในงาน มีผลต่อความคาดหวังการประกอบ
อาชีพของนักศึกษาเป็นอันดับ 1 ค่าเฉลี ่ย (�̅�=3.88, 
S.D.=0.10) รองลงมาคือ ด้านมั่นคง ค่าเฉลี่ย (�̅�=3.55, 
S.D.=0.09), ความก้าวหน้า ค่าเฉลี่ย (ความ�̅�=.81, S.D.= 1.24) 
ตามลำดับ 3.48, S.D.= 1.08) และสุดท้ายคือ ด้านรายได้ 
ค่าเฉลี่ย (�̅�=2.81 S.D.= 1.24) 
 ภาพรวมความคาดหวังของนักศึกษาในการประกอบ
อาชีพธุรกิจโรงแรม ส่วนใหญ่นักศึกษามีความคาดหวังว่า
สถานประกอบการมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ตำแหน่งที ่ได้ร ับมอบหมาย มีตำแหน่งที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานใน
การกำหนดนโยบาย วางเป้าหมายการปฏิบัติงานชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้พัฒนาตัวเองได้ประสบความสำเร็จงาน
ในหน้าท่ีการงาน 
 ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความสอดคล้องตรงกับ
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ทั ้ง 5 ขั ้น ที ่มองว่าความ
ต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นลำดับขั ้น จากระดับ
ต่ำสุดไปยังระดับสูงสุดเมื ่อความต้องการในระดับหนึ่ง
ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการ ใน
ระดับอื่นที่สูงขึ้นต่อไป การดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมอย่างมี
ความสุขน้ันเป็นสิ่งท่ีทุกคนปรารถนา รวมทั้งความต้องการ
ได้รับซึ่งความรัก การยอมรับ การชื่นชมจากผู้อื่น และการ
เล ื ่ อนตำแหน ่ง  เป ็นส ิ ่ งท ี ่แสดงถ ึ งความก ้าวหน้า 
ประสบการณ์และความสำเร็จ ในการปฏิบัติงานซึ่งทั้งหมด
นี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้

ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จากผลการวิจัยนี้สรุป
ได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังการประกอบอาชีพ 
ในอุตสาหกรรมโรงแรมของนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สรุปได้ว่า ความคาดหวังการ
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรม สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยด้านความสําเร็จและ นักศึกษาแผนกวิชาการ
โรงแรมม ีความคาดหว ังต ่อการประกอบอาช ีพใน
อุตสาหกรรมโรงแรมแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พชร สุลักษณ์อนวัช (2559,อภิปรายผล) 
ที่พบว่านักศึกษา ปวส. มีความคิดเห็น ต่อปัจจัยที่ส่งต่อ
ความคาดหวังการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรม
อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยลำดับแรก คือ 
ด้านความสำเร็จในงาน รองลงมาคือด้านความมั่นคงใน
การทำงาน และด้านความก้าวหน้า สำหรับความคาดหวัง
ที่อยู่ในระดับน้อย คือ ด้านรายได้   

8. ข้อเสนอแนะ
1. การวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง

รับรู ้ความคาดหวังการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม
โรงแรมของนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม 

2. สถานศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้ง
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมต่อนักศึกษาในอนาคต 

3. นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการทำ
วิจัย ในครั้งต่อไป เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่
สูงขึ้น 

9. เอกสารอ้างอิง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2560) การศึกษาแนวโน้มความ 

ต้องการตลาดแรงงานประเทศไทย ช่วงปี  
2560-2564 ค้นเมื่อ กนัยายน 26, 2564, จาก 
http://eng.rmutsv.ac.th/file/AC/ 
2562_7.pdf  
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แอนด์ เฮ้าส์จำกัด มหาชน,สำนักวิจัยธุรกิจ  
สายงานบริหารความเสี่ยง.  ค้นเมื่อ กันยายน25, 
2564, จาก https://www.lhbank..th Files/ 
economic/economic_201 61207093321.pdf  
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ความคาดหวัง, หน้า 73-74  
ลิเคิร์ท (Likert’s scale) แบบสอบถาม  
(Questionnaire) มี 2 ตอน โดยกำหนดคำตอบ 
เป็น 5 ระดับ (Maslow’s Hierarchy of Needs  
Theory) ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว ์
ของครอนบัค (Cronbach, 1970) โดยใช้สูตร 
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

พชร สุลักษณ์อนวัช (2559, อภิปรายผล) ผลการวิจัยด้าน 
ความสําเร็จตามวิธขีอง ลิเคิร์ท (Likert, 1932)  
ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับ 

นราธิป ธีรธนาธร, วารสารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2561), 29(2), 
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การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการออกแบบสื่อในระบบดิจิทัล 
 โดยใช้ Google Classroom 

Development of an Electronic Lesson on " Media Design in Digital System " 
Using Google Classroom 

สุมณฑ์มาศ บุตรรัก1* พัชรา เอกสินิทธ์กุล2 ธรรมนูญ เศวตสุทธิสิริกุล3 
Sumonmard Bootrak1* Patchara Aksinitkul2 Thammanoon Sawetsuttisirikul3 

*1 2 3สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
*1 2 3 Department of Digital Graphic, Nakhon Pathom Vocational College, Institute of Vocational Education: Central

Region 4 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ 
Google Classroom ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อใน
ระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom  3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ว ิชาการออกแบบสื ่อในระบบดิจ ิท ัลโดยใช้ Google 
Classroom กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั ้นปีที ่ 2 สาขาวิชาดิจ ิทัลกราฟิก 
(ต่อเนื ่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 4 จำนวน 10 คน ปีการศึกษา 2564 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ว ิชาการออกแบบสื ่อในระบบดิจ ิท ัลโดยใช้ Google 
Classroom  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาการออกแบบสื ่อดิจิทัล 3) แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการ
ออกแบบสื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom 
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการ
ออกแบบสื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom 
มีประสิทธิภาพ 83.78/85.44 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
2) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู ้เร ียนหลังเรียนด้วย

บทเรียนออนไลน์ที ่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมี
น ัยสำค ัญทางสถ ิต ิ  และตรงตามสมต ิฐานท ี ่ต ั ้ งไว้  
3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ว ิชาการออกแบบสื ่อในระบบดิจ ิท ัลโดยใช้ Google 
Classroom โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คำสำคัญ : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, สื่อดิจิทัล 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to 
develop the electronic lesson on "Media Design 
in Digital System" by using google classroom at 
the quality of 80/80 standard criteria; 2) to 
compare the learning achievement scores of 
students after learning with electronic lesson on 
" Media Design in Digital System " by using google 
classroom; 3) to study satisfaction of the students 
towards the electronic lesson on " Media Design 
in Digital System " by using google classroom .The 
sample was 10 students from the second year 
Bachelor of Technology Program in Digital Graphic 
(Continuing Program) Nakhonpathom Vocational 
College Institute of Vocational Education : Central 

PE012
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Region 4 year 2021. The research instruments 
were 1) the electronic lesson on " Media Design 
in Digital System " by Using Google Classroom; 
2) the learning achievement test; 3) the questionnaire
of the satisfaction towards the electronic lesson 
on " Media Design in Digital System " by using 
google classroom The research result revealed 
that 1) the electronic lesson on " Media Design in 
Digital System " by using google classroom has a 
good quality; 2) the post test scores after learning 
with electronic lesson on " Media Design in Digital 
System " by using google classroom were higher 
than pretest score 3) the students had highest 
satisfaction level towards the of electronic lesson 

Keywords: Electronic lesson, Digital Media 

1. บทนำ
 ในโลกและยุคสมัยปัจจุบันได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา แต่ละประเทศมีการแข่งขันสูงในทางด้าน
กิจการงานต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม การศึกษา เทคโนโลยี เป็นต้น ประเทศไทย
เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
นั ้น เพื ่อให้สังคมก้าวทันยุคสมัยสังคมไทย จึงต้องม ีการ
ปรับเปลี ่ยนระบบด้านการศึกษา เพื ่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างเสริมคุณลักษณะนิสัย ปลูกฝังให้คิด
เป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ ศึกษา
ค้นคว้าความรู้ได้จากสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิด
ความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นรากฐานของการทำงาน
ของประชากรในอนาคตที่เป็นคนยุคใหม่ ก้าวทันโลกแห่ง
ความเจริญในปัจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวให้ 
อยู่รอด ก้าวทัน ก้าวหน้า ก้าวนำการเปลี่ยนแปลงทาง
ส ังคมได ้อย ่างม ีค ุณภาพและย ั ่ งย ืน สอดคล ้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 
ว่าด้วยเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา มาตรา 65 ให้มีการ

พัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู ้ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ และมาตรา 67 กำหนดให้ร ัฐต้อง
ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและ
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) 

จากความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและสิ่งอำนวย
ความสะดวก ทำให้การจ ัดการเร ียนการสอนมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร
ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เป็นการนำเทคโนโลยีมา
ปรับใช้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และลด
ข้อจำกัดหรืออุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้ 

เทคโนโลย ี Google Apps for Education เป ็นอีก
หนึ่งรูปแบบของการนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างความปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน รวมถึงระบบการส่งและจัดเก็บ
ผลงานต ่ างๆ  ซ ึ ่ ง  Google Classroom เป ็นหน ึ ่ ง ใน 
Google Apps for Education ที ่เป็นชุดเครื ่องมือเพิ่ม
ประสิทธ ิภาพ การทำงานที ่ให ้บร ิการฟร ี ได ้ร ับการ
ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู ้สอนสร้างและเก็บงานได้โดย 
ไม ่ต ้องส ิ ้ น เปล ืองกระดาษ ม ีค ุณล ักษณะท ี ่ ช ่ ว ย
ประหย ัดเวลา เช ่น สามารถทำสำเนาของ Google 
เอกสารสำหรับผู ้เร ียนแต่ละคนได้ โดยระบบจะสร้าง
โฟลเดอร์สำหรับแต่ละงานและผู้เรียนแต่ละคน เพื่อช่วย
จัดระเบียบให้ทุกคน ซึ่งผู้เรียนสามารถติดตามระยะเวลา
ครบกำหนดในการส่งงาน และสามารถศึกษาบทเรียนจาก
ครูผู้สอนมอบหมายให้ในระบบ ตลอดจนสามารถให้ความ
คิดเห็นโดยตรงและให้คะแนนได้แบบทันทีใน Google 
Classroom (เอกวิทย์ สิทธิวะ และวรชนันท์ ชูทอง, 2558) 

สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ได้ดำเนินการจัดการ
เร ียนการสอนในระด ับปร ิญญาตร ี  โดยเป ็นการจัด
การศึกษาในระบบทวิภาคี ที่ให้นักศึกษาฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ และศึกษาในสถานศึกษาควบคู่กัน ในการ
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จัดการเร ียนการสอนเสริมให้ก ับนักศึกษาฝ ึกอาชีพ 
ในรายวิชาที่อยู่ในสถานประกอบการ สามารถดำเนินการ
ได้ยาก เนื่องด้วยการเดินทางมาเรียนในสถานศึกษา 
ประกอบก ับระยะเวลาในการฝ ึกอาช ีพในสถาน
ประกอบการ และมีภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย ทำให้ไม่มี
เวลาในการเข้ามาเรียนได้ในสถานศึกษา สาขาวิชาจึงได้
เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเสริมให้แก่
นักศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมตามสมรรถนะ จึงได้จัดการ
เร ียนการสอนผ่านบทเร ียนอิเล ็กทรอนิกส ์ Google 
Classroom ให้กับนักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาได้ทำการศึกษา
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย และตามความสามารถ
ของผู้เรียน โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้ และทำใบงาน 
จัดส่งเอกสารงานท่ีได้รับมอบหมายได้ 

จากความสำคัญของการนำเทคโนโลยี Google Apps 
for Education ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ในวงการการศึกษา คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการที่จะ
พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการออกแบบสื่อใน
ระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom ซึ่งเป็นรายวิชาที่
น ักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และเพื ่อให้
นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมทบทวนความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ ทำให้ผู ้เร ียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่าย และเป็นประโยชน์สำหรับผู้สอนที่ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพใน
อนาคตต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื ่อพัฒนาบทเร ียนอ ิเล ็กทรอนิกส ์ว ิชาการ

ออกแบบสื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom 
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2.2 เพื่อเปรียบเทียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อใน
ระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom   

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ 
Google Classroom 

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 บทเร ียนอิเล ็กทรอนิกส์ว ิชาการออกแบบสื่อ 

ในระบบดิจิทัล โดยใช้ Google Classroom มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

3.2 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ว ิชาการออกแบบสื ่อในระบบดิจิทัล โดยใช้ Google 
Classroom อยู่ในระดับความพึงพอใจมากขึ้นไป 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 แผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย 

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสว์ิชา 

การออกแบบสื่อในระบบดิจิทัล  

โดยใช้ Google Classroom 

1. การกำหนดลักษณะห้องเรียนออนไลน์

2. การออกแบบการเรยีนการสอน 9 ขั้น ของกาเย่

(Gagne, 1992) ได้แก่ การกระตุ้นความสนใจ

การบอกวัตถุประสงค์  การทบทวนความรู้เดมิ

การนำเสนอเนื้อหาใหม่  ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้

กระตุ้นการตอบสนองของบทเรยีน ให้ข้อมูล

ย้อนกลับ ทดสอบความรู้  สรุปและนำไปใช้

1. คุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

3. ความพึงใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ วิชา การออกแบบสื่อใน

ระบบดิจิทัล โดยใช้ Google Classroom

1064



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากร 

ประชากร ค ือ น ักศ ึกษาระด ับปร ิญญาตรี  
ชั ้นปีที ่ 2 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก (ต่อเนื ่อง) วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 
ท ี ่ลงทะเบ ียนว ิชาการออกแบบส ื ่อในระบบด ิจ ิทัล 
(18-4320-2002) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 คน  

5.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 
5.2.1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อ

ในระบบดิจิทัล โดยใช้ Google Classroom ประกอบด้วย
เนื้อหา 4 บทเรียน คือ 1) ความหมายและความสำคญัของ
สื่อดิจิทัล 2) ตัวอย่างสื่อดิจิทัล 3) การออกแบบสื่อดิจิทัล
ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ 4) การเผยแพร่สื่อในระบบดิจิทัล 
ซึ ่งในแต่ละบทเรียนผู ้ว ิจัยได้พัฒนาบทเรียนตามการ
ออกแบบการเรียนการสอน9ขัน้ของกาเย่ (Gagne, 1992) 

5.2.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ว ิชาการออกแบบสื ่อในระบบดิจ ิท ัลโดยใช้ Google 
Classroom ซึ่งเป็นการประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
(Likert, 1967) แบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านเนื้อหา ด้านการ
จัดการเรียนรู้ และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ  

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน 
ว ิชาการออกแบบสื ่อในระบบดิจิทัล จำนวน 20 ข้อ 
รูปแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยได้จากการหา
ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามของแบบทดสอบกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ ( Index of Consistency: IOC) 
จากการประเม ินโดยผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญด ้านกา รว ัดและ
ประเมินผล 

5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อในระบบ
ดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom ซึ่งเป็นการประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ (Likert, 1967) แบ่งเป็น 2 ด้าน 
คือ ด้านการเรียน และด้านสื่อการเรียนรู้ 

5.3 การรวบรวมข้อมลู 
5.3.1 ทำการประเม ินค ุณภาพของบทเร ียน

อิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อในระบบดิจิทัล โดยใช้ 

Google Classroom จากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านการ
จัดการเรียนการสอน และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ โดยใช้
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการ
ออกแบบสื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom 

5.3.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั ้นปีที ่ 2 สาขาวิชาดิจิทัล
กราฟิก (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การออกแบบส ื ่ อ ในระบบด ิจ ิท ัล  (18-4320-2002) 
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 คน ซึ่งได้มาจากการเลือก
อย่างเฉพาะเจาะจง โดยเป็นกลุ่มทดลอง ซึ ่งผู ้ว ิจัยให้
นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อเก็บเป็นคะแนน
ก่อนเรียน (Pre Test) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการ
ออกแบบสื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom 
ในการเรียน  มีจำนวนทั้งสิ ้น 4 บทเรียน ประกอบด้วย 
1) ความหมายและความสำคัญของสื่อดิจิทัล 2) ตัวอย่าง
สื่อดิจิทัล 3) การออกแบบสื่อดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ 
4) การเผยแพร่สื่อในระบบดิจิทัล ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดลองตั้งแต่วันท่ี 1 มถิุนายน 2564  ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 
2564 นักศึกษากลุ่มทดลองมีเวลา 2 เดือนในการศึกษา
จาก Google Classroom ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น หลังจาก
นั้นนักศึกษากลุ่มทดลองทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการออกแบบสื่อในระบบดิจิทัล (Post Test) 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที ่มีต่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อในระบบดจิทิลั
โดยใช้ Google Classroom เพื ่อเก็บข้อมูลจากการใช้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.4.1 การวิจัยครั ้งนี ้ผ ู ้ว ิจัยได้ทำการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
ประเมินคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การเปรียบเทียบ
ค่าคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน รวมถึงการ
ประเม ินความพึงพอใจของน ักศ ึกษามีต ่อบทเร ียน
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อิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ 
Google Classroom 

5.4.2 ในการหาประส ิทธ ิภาพของบทเร ียน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ 
Google Classroom ตามเกณฑ์ 80/80 กำหนดเกณฑ์
ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ,์ 2556)  

80 ตัวแรก หมายถึงประสิทธิภาพของกระบวนการ 
คิดเป็นร้อยละจากการทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมการ
เรียนระหว่างเรียน 

80 ตัวหลัง หมายถึงประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
คิดเป็นร้อยละจากการทดสอบหลังเรียน 

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ว ิชาการออกแบบสื ่อในระบบดิจ ิท ัลโดยใช้ Google 

Classroom มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (�̅�= 4.44) ซึ่งด้าน

เนื้อหามีคุณภาพในระดับดี (�̅�= 4.42) ด้านการจัดการ

เรียนการสอนมีคุณภาพในระดับดี (�̅�= 4.42) และด้าน
เ ทค น ิ ค ก า ร ผ ล ิ ต ส ื ่ อ ม ี ค ุ ณภ า พ ใน ระ ด ั บดี ม าก 

(�̅� = 4.58) ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพ 
  บทเร ียนอิเล ็กทรอนิกส ์จากผู ้ เช ี ่ยวชาญ 
  จำนวน 3 ท่าน  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า
S.D. 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านเนื้อหา 
1. การกำหนด

วัตถุประสงค์
4.67 0.58 ดีมาก 

2. เนื้อหาสอดคล้อง
กับ 
   วัตถุประสงค ์

4.67 0.58 ดีมาก 

3. เนื้อหาครบถ้วน 4.00 0.00 ด ี
4. การลำดับเนื้อหา 4.33 0.58 ด ี

รวม 4.42 0.43 ดี 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า

S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านการจัดการเรียน 
การสอน 
1. การมีส่วนร่วมใน

การเรียน
4.67 0.58 ดีมาก 

2. สื่อและเอกสาร
ประกอบการเรยีน
การสอน

4.33 0.58 ด ี

3. การมอบหมายงาน 4.33 0.58 ด ี
4. การวัดและ

ประเมินผล
4.33 0.58 ด ี

รวม 4.42 0.58 ดี 
ด้านเทคนิคการ 
ผลิตสื่อ 
1. วีดิทัศน์มีความ

น่าสนใจ เหมาะสม
กับผู้เรียน

4.33 0.58 ด ี

2. เสียงบรรยายใน
วีดิทัศน์ มีความ
ชัดเจน เหมาะสม

4.33 0.58 ด ี

3. ภาพประกอบ
มีความเหมาะสม
ชัดเจน สอดคล้อง
กับเนื้อหา

4.67 0.58 ดีมาก 

4. ตัวอักษร มีรูปแบบ
ขนาด และสีชัดเจน

4.67 0.58 ดีมาก 

รวม 4.58 0.58 ดีมาก 
รวมท้ังหมด 4.44 0.53 ดี 

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ว ิชาการออกแบบสื ่อในระบบดิจ ิท ัลโดยใช้ Google 
Classroom ตามเกณฑ์ 80/80 คำนวณได้จากคะแนนการ
ทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างเรียน 
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คิดเป็นร้อยละ 81.00 และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 80.33 ดังนั ้นประสิทธิภาพของบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ 
Google Classroom คิดเป็น 81.00/80.33  

6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การออกแบบสื่อในระบบ
ด ิจ ิท ัล  โดยใช ้  Google Classroom พบว ่าภายหลั ง
การศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษามีคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบ
สื่อในระบบดิจิทัล  มีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 17.50 และ 2.84  24.10 
และ 1.37 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 หมายความ
ว่านักศึกษากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจาก
เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อ 
ในระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom สูงกว่าก่อนเรียน  

 
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 
               คะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  
               จากการเรียนด้วยบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์วิชา  
               การออกแบบสื ่อในระบบด ิจ ิท ัล โดยใช้    
               Google Classroom 
 

กลุ่มทดลอง 
(N=10) 

คะแนนจากแบบทดสอบ 
(30 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
ค่าเฉลี่ย 17.50 24.10 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.84 1.37 

 
6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อในระบบดจิทิลั 
โดยใ ช้  Google Classroom ม ีความความพ ึ งพอใจ 

โดยรวมอย ู ่ ในระด ับมากที ่ส ุด (�̅�= 4.65) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเรียนมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.58) และด้านสื่อการเรียนรู้ 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.73) แสดงใน
ตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 รายการแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี 
              ต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การออกแบบ              
              สื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom   
              จำนวน 10 คน 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า
S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ด้านการเรียน    
1. เนื้อหาอธิบาย 
    เข้าใจง่าย 

4.80 0.42 มากที่สุด 

2. ผู้เรียนมคีวามรูค้วาม 
   เข้าใจเพิ่มมากข้ึน 

4.60 0.70 มากที่สุด 

3. ผู้เรียนศึกษาไดต้าม   
   ความสามารถของ 
   ตนเอง 

4.80 0.42 มากที่สุด 

4. ผู้เรียนเกดิความ 
    สนุกสนานในการเรยีน 

4.10 0.88 มาก 

รวม 4.58 0.60 มากที่สุด 
สื่อการเรียนรู ้    
1. สื่อการเรียนรู้มีความ 
   น่าสนใจในการเรยีน 

4.70 0.48 มากที่สุด 

2. สื่อการเรียนรู้มีความ 
   หลากหลายในการเรยีน 

4.90 0.32 มากที่สุด 

3. วีดิทัศน์ที่นำเสนอ  
   ทำให้เข้าใจเนื้อหา 
    มากยิ่งข้ึน 

4.80 0.42 มากที่สุด 

4. ความน่าสนใจของ 
    รูปแบบในการ
นำเสนอ 

4.50 0.71 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.48 มากที่สุด 
 
7.สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการ
ออกแบบสื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom 
ผู้วิจัยสรุปได้ ดังนี ้
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7.1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อใน
ระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom มีคุณภาพอยู่ใน

ระดับดี (�̅�= 4.44) 
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วย

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อในระบบดจิทิลั 
โดยใช้ Google Classroom ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน  

7.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ว ิชาการออกแบบสื ่อในระบบดิจิทัล โดยใช้ Google 

Classroom อยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅�= 4.65) 

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

ว ิชาการออกแบบสื ่อในระบบดิจ ิท ัลโดยใช้ Google 
Classroom อภิปรายผลได้ดังนี้ 

8.1 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบ
สื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom มีคุณภาพใน
ระดับดี และมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
เนื่องจากได้มีการพัฒนาบทเรียนผ่านผู้เช่ียวชาญทางด้านเนื้อหา 
ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 
และได้มีการแก้ไขข้อบกพรอ่งต่างๆ จนได้คุณภาพ สามารถนำ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ได้ 

8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การออกแบบสื่อในระบบ
ดิจิทัล โดยใช้ Google Classroom ที่พัฒนาขึ้น สูงกว่า 
ก่อนเรียน และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
นักศึกษาที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบ
สื ่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom มีความ 
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากผู้วิจัย
ได้นำกรอบแนวคิดของการออกแบบการเรียนการสอน 
9 ขั ้นของกาเย่ (Gagne, 1992) มาเป็นพื ้นฐานในการ
ออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้
ส ื ่อการเรียนรู ้ท ี ่หลากได้แก่ ว ีด ิทัศน์ภายในบทเรียน 
เอกสารประกอบการเร ียนและแบบทดสอบภายใน
บทเรียน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จึงทำให้ผู้เรียน
มีความสนใจ รวมถึงการที่ให้ผู ้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับ

บทเรียนจากการแสดงความคิดเห็น ยังเป็นการช่วยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน  

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนภายใน

รายวิชาให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

9.2 ควรพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ Google 
Classroom ในรายวิชาอื่นๆ เพื ่อให้ผู ้เรียนได้มีโอกาส
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

10. เอกสารอ้างอิง
จิตตินันท์  บุญสถริกุล.  (2563, พฤศจิกายน).  

 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ Google 
 Classroom ในการฝึกการคิดแบบโยนิโส 
 มนสิการ.  วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์,  
 35, (2), หน้า 130-141. 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์. (2556, มิถุนายน). 
 การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน.  
 วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย,  
 5, (1), หน้า 7-20. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  (2551). 
 แนวทางการดำเนินงานการมีส่วนร่วมการ       
 บริหารจัดการศึกษา.  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์ 
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด. 

เอกวิทย์  สิทธิวะ และวรชนันท์  ชูทอง.  (2558).  
 คู่มือการใช้งานการอบรมการใช้นวัตกรรม  
 Google Classroom ในการเรียนการสอนของ 
 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.   
 นครสวรรค์: มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์. 

Gagne, R. M., L. J. Griggs., and W. W. Wager. 
 (1992).  Principles of Instructional  

 Design. 4th ed.  New York: Holt, 
 Rinehart and Wilson.  

Likert, R.  (1967).  The Human Organization Its 
 Management and Value.  New York:  McGraw-Hill.  

1068



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา การติดตั้งไฟฟ้า 1
รหัสวิชา 3104-2001 

Development and Efficiency of a teaching material of Electrical installation 1 
Subject, Subject Code 3104-2001 

ภควัชร์ ใจรุ่ง1* 
Phakhawat Jairung1* 

*1 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
*1 Department of Electrical Technology, Nakhonnayok Technical College, Institutes of vocational Education:

Central Region 3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) สร้างเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
2) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลัง
การเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001 
ระดับประกาศนียบัตรว ิชาชีพส ูง (ปวส.) ช ั ้นปีท ี ่  1 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 32 คน โดย
เลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นนักเรียนท่ีผู้วิจัยรับผิดชอบ
การสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ใบเนื้อหา ใบงาน 
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ผลการวิจัย พบว่า เอกสารประกอบการสอนมี
ประสิทธิภาพ 81.06/87.75 เป็นไปตามเณฑ์ที ่กำหนด 
และมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนต่างกัน โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คำสำคัญ : การติดตั ้งไฟฟ้า 1 , การหาประสิทธิภาพ, 
เอกสารประกอบการสอน 

Abstract 
     The purposes of this research were; 1) to 
create the instructional materials on Electrical 
Installation 1 (3104-2001) according to the higher 
vocational certificate Program, 2014, 2) to determine 
the efficiency of the instructional materials, and 
3) to compare the achievements of learning by
the instructional materials on Electrical Installation 1 
(3104-2001) between the pretest and the posttest. 
The samples of this research were 32 first-year 
students of the Higher Vocational Certificate in 
Electrical Power at Nakhon Nayok Technical College 
who enrolled for first semester, academic year 
2018, selected through purposive sampling. The 
research instruments were information sheet, job 
sheet, pre-test, post-test and achievement test. 
The research findings showed that the instructional 
materials on Electrical Installation 1 (3104-2001) 
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were efficient at 81.06/87.75 and learning achievement 
of the students who learned by the instructional 
materials between pre-test and post-test was 
higher than pre-test had statistically significant at 
the .01 level. 

Keywords: Electrical installation 1, Finding efficiency, 
Instructional Materials 

1. บทนำ
สาขางานไฟฟ้ากำลังเป็นอีกสาขาหนึ่งของการศึกษา

ในด้านช่างอุตสาหกรรม เพื ่อผลิต ช่างฝีมือ สาขางาน
ไฟฟ้ากำลัง เพื ่อเข้าสู ่สถานประกอบการ เพื ่อเข้าไป
ปฏิบัติงานแก้ไขและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าให้ใช้งานตาม
ความต้องการและทันท่วงทีและวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 
รหัสวิชา 3104-2001 เป็นวิชาชีพเฉพาะ ที่บรรจุไว้ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  
จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของผู้วิจัยเกี ่ยวกับสภาพ
ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชา วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 
รหัสวิชา 3104-2001 จากสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในกลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง 
จำนวน 10 สถานศึกษา และให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001 ตอบแบบสอบถาม  
พบว่า ในรายวิชาวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001 
จะประสบปัญหาในด้านการเรียนการสอนมากอีกด้วย โดย
พอจะสรุปประเด็นปัญหาออกเป็น 3 ด้าน ได้ดังนี ้
   1.1 ด้านเนื ้อหา ขาดเอกสารประกอบการสอนทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติใช้เวลาในการเตรียมการสอนและเวลา
ในการสอนมากผู้เรียนต้องใช้จินตนาการในการเรียนรู้มาก 
และเอกสารโดยเฉพาะใบทดลองมีน้อยมาก และไม่ได้ระบุ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมไว้ ทำให้ผู ้สอนขาดกรอบการ
สอน และทำให้สถานศึกษาต่าง ๆ สอนภาคปฏิบัติที่
แตกต่างกันไป 

  1.2 ด้านนักศึกษา โดยผู้เรียนขาดความรูพ้ื้นฐานระบบ
ไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และในโรงงาน ขาดการ
เรียนรู้ การฝึกอย่างไม่ถูกวิธีทำให้นักศึกษาขาดทักษะ ไม่มี
ประสบการณ์ทางด้านการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและใน
โรงงาน ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในระหว่างเรียนได้    
  1.3 ด้านหลักสูตร วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 
3104-2001 มีเพียงจุดประสงค์รายวิชาและคำอธิบาย
รายวิชาเท่านั้น ยังไม่มีแผนการสอนและเนื้อหาที่ใช้สอน 
โดยให้เป็นไปตามความรู ้และประสบการณ์ของผู ้สอน 
แต่ละท่านเท่าที่จะหาได้ บางสถานศึกษาให้เนื ้อหามาก 
บางสถานศึกษาให้เนื้อหาน้อย จึงทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้
แตกต่างกัน  
  ดังนั้นเอกสารประกอบการสอน จึงเป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษาอีกแบบหนึ ่งที ่จ ัดทำขึ ้นเพื ่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการสอนของครูหรือเป็นเอกสารประกอบการ
เรียนของผู้เรียน เพราะเอกสารประกอบการสอนจะมีหัว
เรื่อง จุดประสงค์ เนื้อหาสาระและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด นอกจากนี้
ยังให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิผลและ
จะเป็นผลถึงการนำความรู ้ไปประกอบอาชีพได้จริง  ใน
รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001 เนื้อหา
ส่วนมากจะเกี่ยวกับการควบคุมระบบไฟฟ้าในอาคารและ
ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั ้นถ้านักเรียนได้ปฏิบัติการ
ทดลองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
การลงมือปฏิบัติการทดลองจริงจากชุดทดลองและมี  
ใบทดลองที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ก็จะช่วยให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด มองเห็นเป็นรูปธรรมง่ายขึ้นและ
ยังช่วยลดการจินตนาการได ้ตามลำดับ ซ ึ ่งจะทำให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสูงข้ึน 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นความจำเป็น
ที ่จะต ้องแก้ไขปร ับปร ุงกระบวนการเร ียนการสอน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศกึษาให้สูงขึ้น  จึงทำให้เกิดแรง
บันดาลใจและมีความสนใจที่จะนำเอาเทคโนโลยีทางการ
ศึกษามาใช้ เพื ่อแก้ปัญหาในการเรียนการสอน ดังนั้น 
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ผู ้วิจัยจึงได้สร้างเครื ่องมือ โดยผลิตเอกสารประกอบ 
การสอนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการหาแนวทาง
ออกแบบจัดการเรียนรู ้และการสร้างนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ โดยดำเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
ในรายวิชา การติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001 ซึ่ง
ประกอบด้วยใบเนื้อหา ใบทดลอง ใบกิจกรรมส่งเสริม
ความรู ้ ใบแบบฝึกหัดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพื ่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดการ
เรียนร ู ้  ตลอดจนพ ัฒนาคุณภาพการศ ึกษาให ้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิชาการติดตั้ง  ไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 
3104-2001 ต่อไป และมีความเชื่อว่าแผนจัดการเรียนรู้ 
และเอกสารประกอบการสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัส
วิชา 3104-2001 จะสามารถพัฒนาการเรียนของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) ชั ้นปีที ่ 1  
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้ต่อไป                                

2. วัตถุประสงคก์ารวิจัย
   2.1 เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาการติดตั้ง
ไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001 ตามหลักสูตร ประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557  
 2.2 เพื ่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
สอนวิชาการติดตั ้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001 ตาม
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 2.3 เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน
และหลังการเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา 
การติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001 ตามหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 วิทยาลัย   
เทคนิคนครนายก ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย

4. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร

ประกอบการสอนวิชา การติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001 
สาขางานไฟฟ้ากำลัง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีรายละเอียด
การดำเนิน การวิจัย ดังนี้ 

4.1 แบบแผนการทดลอง 
       การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 

ดำเนินการวิจ ัยแบบกลุ ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและ 
หลังเร ียน (One Group Pre-test – Post-test Design) 
เพราะการเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมีแบบ
แผนการทดลอง ดังนี้ 

การใช้เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
ติดตั้งไฟฟา้ 1 

รหัสวิชา 
3104-2001 

- ประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการติดตั้ง
ไฟฟ้ า  1 รห ัสว ิชา 
3104-2001  
 -  เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เร ียนก่อนและหลัง
การเรียนจากการใช้
เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการติดตั้ง
ไฟฟ้ า  1 รห ัสว ิชา 
3104-2001  
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ตารางที่ 4.1  แผนการดำเนินการวิจัยแบบกลุ่มเดียว 
 ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

กลุ่ม ทดสอบ
ก่อนเรียน 

ทดลอง ทดสอบ
หลังเรียน 

A1 T1 X T2 

โดย A1 หมายถึง กลุ่มทดลอง 
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน 
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 
X หมายถึง การใช้เอกสารประกอบการสอน 

4.2 การกำหนดประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
       4.2.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 640 คน 
จาก 16 สถานศึกษา ที่ศึกษาวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัส
ว ิชา 3104-2001 สังก ัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561        

4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง เลือกจากนักศึกษาสาขางาน
ไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 
(ปวส.1/1-2)   ที ่ได ้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที ่  1 
ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จำนวน 32 คน 
ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

4.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการทดลองใช้ 
        ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการสร้าเอกสาร

ประกอบการสอน สรุปเป็นแผนภูมิ ดังภาพที่ 4.1 และ
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ ดังภาพที่ 4.2 

ภาพที่ 4.1  ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอน 

ภาพที่ 4.2  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 

 4.4 การดำเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
สรุปเป็นแผนภมูิ ดังภาพท่ี 4.3

ภาพที่ 4.3  ขั้นตอนการดำเนินการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
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4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
1) การหาค่าความยากง่ายของข้อสอบ (ล้วน สายยศ

และอังคณา สายยศ, 2538: 209-210) 
2) การหาค่าอำนาจจำแนกข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ 

(ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543: 197)  
3) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (rtt)

ในการหาค่าความเช่ือมั่นจะใช้ สูตรของ คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน 
KR. # 20 ซึ่งเหมาะกับแบบทดสอบที่ให้คะแนนตอบถูก
ได้ 1 ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545: 89)  

4) การหาค่าความเชื ่อมั ่นของแบบทดสอบแบบ
อิงเกณฑ์ของลิวิงสตัน (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 
2543: 236) 

5) การวิเคราะห์หาความสอดคล้องของแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ   

6) สถิติ t - test สำหรับทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนน
ทดสอบหลังเรียน (รัตนา ศิริพานิช, 2537: 86) 

7) การวิเคราะห์หาคุณภาพเอกสารประกอบการสอน
ซึ่งกระทำหลังจากรวบรวมแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
ซึ่งกำหนดคำตอบเป็น 4-5 ระดับ ตามการประมาณค่า
ของลิเคิร์ท (Likert rating scale) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 
66-67)   
 การแปลความหมายของแบบประเมินความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ และครูผู้สอนจาก 10 สถานศึกษา ที่สังกัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านคุณภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน มีรายละเอียดดังนี้ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง มาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง น้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

8) สูตรคำนวณหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน (ชัยยงค์ พรหมวงศ,์ 2537: 495)  

 
100A

N
X

   E1 







 

=
       _________ (1) 

และ      
100B

N
F

   E 2 







 

=
 _________ (2) 

เมื่อ   E1  =  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่วัดได้ 
  คิดเป็นร้อยละจากการทำแบบทดสอบ 

       หลังเรียนและใบงาน       

E2  =  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (พฤติกรรมที ่
  เปลี่ยนไปในตัวผู้เรียนหลังจากเรียนด้วย 
  เอกสารประกอบการสอนแล้ว) คิดเป็น 
  ร้อยละจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
  ทางการเรียน 

5. ผลการวิจัย
การหาค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน

ใช้เกณฑ์กำหนดร้อยละ 80/80 80 ตัวแรก หมายถึง 
ประสิทธิภาพระหว่างเรียน ที่ได้จากค่าคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนท้ังหมดที่ทำข้อสอบถูกคิดเป็นร้อยละ จากการทำ
แบบทดสอบและใบงานของแต ่ละเร ื ่อง  80 ต ัวหลัง 
หมายถึง ประสิทธิภาพหลังบทเรียน ที่ได้จากค่าคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ทำข้อสอบถูกคิดเป็นร้อยละ 
จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจบ
บทเรียนทั ้งหมดจากการดำเนินการทดลองใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา การติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001 
ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน ที่ได้จากจากการทำแบบฝึกหัดระหว่าง
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เรียนคิดเป็นร้อยละ 81.06 และได้จากการทำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังจากเรียนครบทุกเรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 87.75 ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1   ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพเอกสาร 
ประกอบการสอน 

รายการ N X �̅� ร้อยละ 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ  (E1) 

32 2,594 81.06 81.06 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
(E2) 

32 2,796 87.75 87.75 

 จากตารางที่ 5.1   แสดงให้เห็นว่า  นักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 32  คน โดยทำข้อสอบใน
แบบทดสอบและปฏิบัติตามใบงาน เฉลี่ยร้อยละ 81.06 
ของคะแนนรวมทั้งหมดสูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวแรก ที่กำหนดไว้  
และทำข้อสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยร้อยละ 87.75 สูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวหลังที่กำหนดไว้  
ซึ่งแสดงว่าเอกสารประกอบการสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 
รหัสวิชา 3104-2001 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ร้อยละ 80/80 ที่กำหนดไว ้ 

6. สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 

        - เอกสารประกอบการสอนวิชาวิชาการติดตั้งไฟฟ้า  1 
รหัสวิชา 3104-2001  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์กำหนดร้อยละ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของ
การว ิจ ัยโดยประสิทธ ิภาพต ัวแรกที ่ ได ้จากการทำ
แบบทดสอบและใบงานของนักศึกษาในระหว่างการเรียน
การสอน เฉลี่ยร้อยละ 81.06 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
ตัวแรกที่กำหนดไว้  

 - เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังการเร ียนจากการใช้ เอกสารประกอบการสอน

ว ิชาการติดต ั ้ งไฟฟ้า 1 รห ัสว ิชา 3104 -2001 ค ่า
ประสิทธิภาพตัวหลังที่ได้จากคะแนนการทดสอบหลงัจาก
จบบทเรียนร้อยละ 87.75 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ตัว
หลังที่กำหนด 

7. อภิปรายผลการวิจัย
สำหรับค่าประสิทธิภาพตัวแรกเป็นคะแนนที่ได้จาก

การทำแบบฝึกหัด ซึ ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.06  
จะเห็นว่าได้ค่ามากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพราะว่าใน
การสร้างเอกสารประกอบการสอนนั้น มีการจัดทำอย่างมี
ระบบตามขั้นตอน ใช้หลักการตามทฤษฎีของนักการศึกษา 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  โดยผ่านการตรวจสอบ
และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญทั้งใน
ด้านการสอนและการผลิตสื ่อ มีการทดลองใช้เอกสาร
ประกอบการสอนเพื ่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ ไข 
ทำให้มั่นใจว่าเอกสารประกอบการสอนอยู่ในเกณฑ์ที่ได้
กำหนดไว้ และขั้นตอนในการสร้างเอกสารประกอบการ
สอนที ่สำคัญอย่างหนึ ่งก็ คือ จากการประเมินผลของ
ผู้เช่ียวชาญในการดำเนินการครั้งนี้มีผู้เช่ียวชาญประเมินผล
เอกสารประกอบการสอนจำนวน 5 ท่าน จากผลการ
ประเมินโดยรวมพบว่า ด้านใบเนื้อหาวิชา ด้านใบงาน 
ด้านแบบทดสอบ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด 
และในระหว่างการเรียนการสอนนักเรียนยังได้ร ับใบ
เนื ้อหาสามารถศึกษาไปพร้อมกับอาจารย์ผู ้สอนจึงไม่
เสียเวลามาจดบันทึกเนื้อหาในระหว่างสอนและบทบาทที่
สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็ คือ การถ่ายทอดความรู้ โดยผู้วิจัย
ได ้ทำการสอนตามกระบวนการเร ียนการสอนและ
กิจกรรม สามารถทำให้การจัดกิจกรรมในระหว่างการ
เรียนการสอนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสอนและได้มี
การนำเข้าสู่บทเรียนย่อยอยู่เสมอเพื่อเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษามีความสนใจ  และการเรียนในแต่ละหัวข้อเรื่อง
อาจารย์ผู้สอนจะชี้ให้เห็นว่านักศึกษาสามารถนำไปใช้การ
ปฏิบัติงานได้อย่างไร หลังจากจบบทเรียนในแต่ละเรื่องจะ
ทำการสรุปเพื่อทบทวน ตอบข้อซักถามของนักศึกษาที่
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สงสัยและไม่เข้าใจจากนั้นให้ทำแบบทดสอบ โดยมีการ
เฉลยคำตอบ ส่วนคำตอบที่ประกอบการคำนวณจะให้
นักเรียนออกมาแสดงวิธีการหาที่มาของคำตอบ  
 สำหรับค่าประสิทธิภาพตัวหลังเป็นคะแนนที่ได้จาก
การทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบ
บทเรียนทั้งหมด มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.75 จะเห็น
ว่าได้ค ่ามากกว่าเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ ทั ้ งนี ้ เพราะว่า
นักศึกษามีใบเนื้อหา ใบงาน ใบกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
และมีแบบทดสอบ ประกอบการเรียนทั้งหมด 10 เรื่อง 
และนักศึกษาได้ทบทวนในสิ่งที ่ได้ศึกษามา จึงทำให้
คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

8. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเพื ่อสร้างและหาประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบการสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 
3104-2001 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้  

8.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 
1) อาจารย์ผู้สอนต้องศึกษาให้เข้าใจและเตรียม

เอกสาร สื ่อการสอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที ่ระบุไว้ใน
กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมและทำความ
เข้าใจกับเนื้อหา ทั้งนี้เพื่อให้การใช้เอกสารประกอบการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ความพร้อมของห้องเรียน อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ
จะมีผลต่อความสนใจของนักศึกษา ดังนั้นอาจารย์ผู้สอน
จะต้องจัดเตรียมห้อง อุปกรณ์และชุดฝึกปฏิบัติให้พร้อม 
ชุดนำเสนอด้วยเพาเวอร์พอยต์ที ่ จะต้องเตรียมเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ จอ และเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ 

3) ควรให้นักศึกษาได้ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ทันสมัย
ทันเทคโนโลยี ในด้านการติดตั้งไฟฟ้า ซึ่งได้หน้าไปอย่าง
รวดเร็ว และมีใช้ในโรงอุตสาหกรรม หรือ อาคารสมัยใหม่ 

4) นักศึกษาควรได้รับโอกาสได้ศึกษาดูงานระบบ
ควบคุมไฟฟ้าในสถานที่จริงเพื่อส่งเสริมความรู้ที่ได้จาก
บทเรียน และในห้องเรียน 

8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการสร้างเอกสารประกอบการสอนใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีความสัมพันธ์กับรายวิชาการ
ติดตั ้งไฟฟ้า 1 เช่น การติดตั ้งไฟฟ้าในอาคารและใน
โรงงาน การออกแบบระบบไฟฟ้า ซึ ่งเป็นรายวิชาที ่มี
ความสำคัญที่นักศึกษาต้องเรียน และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

2) ควรมีการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการสอน
โดยใช้เอกสารประกอบ การสอนที่สร้างขึ้น กับการสอน
แบบปกติในห้องเรียนโดยใช้ตำรา 

3) อาจจะม ีการเล ือกกล ุ ่มต ัวอย ่างจากหลาย
สถานศึกษา ที่ใช้หลักสูตรลักษณะเดียวกัน เพื่อดูผลการวิจยั
ในภาพรวมให้ชัดเจนมากขึ้น 
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การพัฒนาสื่อการสอนชุดปฏิบัติการเก็บตัวอย่างแก๊สสำหรับงานปิโตรเคมี 
Development of an Instruction Media for Gas Sampling Kit for Petrochemical 

สุกัญญา แก้วแสง1* เริงฤทธิ์ เวชชูศักดิ์ชัย2  วชัรพล จันทร์หอม3   
Sukanya Keawsang1* Roengrit Wetchusakchai2 Watcharapon Janhom3 
*1 2 3สาขาวิชาปิโตรเคมี แผนกปิโตรเคมีและเคมีอตุสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พซีี

*1 2 3 Department of Petrochemical and Industrial Chemistry, IRPC Technological College

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพการเร ียนโดยชุดฝึกปฏิบัติการการเก็บ
ตัวอย่างแก๊สสำหรับงานปิโตรเคมี 2) เพื ่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียน
โดยชุดฝึกปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างแก๊สสำหรับงาน 
ปิโตรเคมี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดฝึกปฏิบัติการ
การเก ็บต ัวอย่างแก ๊ส และแบบทดสอบเพื ่อการหา
ประสิทธิภาพทางการเรียนจากชุดฝึกปฏิบัติการการเก็บ
ต ัวอย่างแก๊สสำหรับงานปิโตรเคมี สถิต ิท ี ่ ใช ้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเพื ่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
คะแนนก่อนเรียน หลังเรียน t-test  ผลการวิจัย พบว่า 
ชุดฝึกปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างแก๊สสำหรับงานปิโตรเคมี 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83/85 ซึ่งมีประสิทธภิาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ 80 / 80 และผลสัมฤธิ์ทางการเรยีน
ของผู้เรียนที่ใช้ชุดฝึกปิโตรเคมี ทำให้คะแนนภาคปฏิบัติ
ของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการการเก็บอย่าง
แก๊สสำหรับงานปิโตรเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 
88.75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ : ปิโตรเคมี, ตัวอย่างแก๊ส, ชุดฝึกปฏิบัติการ 

Abstract 
 The objectives of this research were to 1) develop 
and find efficiency of instruction media for gas 
sampling kit for petrochemical 2) Compare the 
student ’s achievement before and after the 

learning by instruction media for gas sampling kit 
for petrochemical. Tool is used to study the 
lessons gas sampling kit for petrochemical Instruction 
and achievement tests. The data were using 
statistical analysis by t-test. The result of the study 
revealed that efficiency of instruction media for gas 
sampling kit for petrochemical was higher than 
80/80 and the student’s achievement after learning 
instruction media for gas sampling kit for 
petrochemical was statistical significantly higher 
than before learning 88.75%. 

Keywords: Petrochemical, Gas Sampling, Instruction 
Media g Kit, t-test. 

1. บทนำ
การถ่ายทอดความรู้ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียน

การสอน และการถ่ายทอดความรู ้จะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเมื่อผู้รับความรู้สามารถรับความรู้ได้ครอบคลุมมี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถนำความร ู ้ ไป
ประยุกต์ใช้ได้  มีเทคนิคมากมายเพื่อพัฒนาการด้านการ
สอน เช่น เทคนิค Problem base learning, Quasion 
based learning, Flipped Class room , Research 
based learning  และ Active learning และ อื่น ๆ อีก
มากมาย โดยเทคนิคการเรยีนการสอนแบบ Active Learning 
เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่
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หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
ทำกรณีศึกษา เป็นต้น สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงสาขาปิโตรเคมี การได้ลงมือปฏิบัติจริงจาก
ชุดฝึกปฏิบัติการ ถือเป็นการเสริมทักษะให้ผู้เรียนเป็น
อย่างมาก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขา 
ปิโตรเคมี มีจุดประสงคเพื่อให้ผู ้เรียนมีความเข้าใจใน
หลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้าน
อุตสาหกรรมปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี และประยุกต์ใช้
ความรู้และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
สร ้างสรรค์ ให ้สามารถปฏิบ ัต ิงานปฏิบ ัต ิการผลิต 
(Process Operation) ควบคุม ตรวจสอบ บํารุงรักษา
อุปกรณ์ และเครื่องจักรในกระบวนการผลิต จัดเตรียม 
ควบคุมดูแล การรับ การจัดเก็บ วัตถุดิบสารเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการ เพื ่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมการพัฒนางานช่างเทคนิคปฏิบัติการผลิตชุด
ปฏ ิบ ัต ิบ ัต ิการ การเร ียนร ู ้ ในสถานศ ึกษาจากชุด
ปฏิบัติการ จะส่งเสริมทักษะของผู้เรียนจากการเรียน
เพียงทฤษฎี   
 งานวิจัยนี ้จ ึงศึกษาประสิทธิภาพสื ่อการสอนชุด
ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างแก๊สสำหรับงานปิโตรเคมี โดย
วิธีการในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใช้
เกณฑ ์  สถ ิต ิ  t-test  เป ็นว ิ ธ ีการท ี ่ สามารถช ี ้ วั ด
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนการวิเคราะห์
ข้อมูล เกณฑ์ที ่ใช้คือ ประสิทธิภาพเกณฑ์ 80 / 80 
สรุปผลที่ได้จากการวิจัยชุดฝึกการเก็บตัวอย่างแก๊สส่งผล
ให้ผู ้เรียนเข้าใจถึงการปฏิบัติจริง และผ่านเกณฑ์การ
สอบมาตรฐานวิชาชีพปิโตรเคมี 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื ่อพัฒนาผลหาประสิทธิภาพการเรียนโดย

ชุดฝึกปฏิบัติการการเก็บอย่างแก๊ส 
 2.2 เพื ่อเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 
เทียบกับเกรณฑ์ ใช้ E2 มากกว่า 80% ตามการปฏิบัติ 

3. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
ชุดการสอนนั้นมีประสิทธิภาพในการช่วยให้นักเรียน

เกิดการเร ียนจริง ชุดฝึกปฏิบัต ิการเก็บอย่างแก ๊สมี
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยชุดฝึกการเก็บ
อย่างแก๊ส ผ่านเกณฑ์ 80% 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี)
4.1 ประชากร นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาปิโตรเคมี วิทยาลัยเทคโนโลยีไอ
อาร์พีซี จำนวน 27 คน ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ 2563 
      4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่ 
นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั ้นปีที ่ 1 
สาขาวิชาปิโตรเคมี วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ห้อง 
สปค 63-1,2 จำนวน 27 คน 

4. 3 สื ่อการสอนชุดปฏิบัต ิการเก็บตัวอย่างแก๊ส
สำหรับงานปิโตรเคมี 
      4.4 แบบทดสอบภาคปฏิบัติ ใช้การสังเกตควบคู่กับ
การประเมินผลปฏิบัติงาน  

 4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติ t-test 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
5.1 การสร้างชุดฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างแก๊สและ

ของเหลว ขนาด กว้าง100 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร 
สูง 100 เซนติเมตร สร้างถังเก็บตัวอย่างแก๊ส (Bomb) 
จากฟิวเตอร์ดรายเออร์ และบอลวาล์วท่อทองแดงขนาด ¼ นิ้ว 
 5.2 กลุ่มประชากรของการวิจัย คือ นักศึกษาแผนกปิ
โตรเคมี วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ประจำปีการศึกษา 
2563 จำนวน 27 คน 
 5.3 วิธีการในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดย
ใช้เกณฑ์ E1/E2 เป็นวิธีการที่สามารถชี้วัดประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนการสอนการวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ที่ใช้
คือ E1/E2 คือ 80/80  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 
 5.4 วิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ
ตรงในเนื ้อหา (Content validity) โดยคำนวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of item Objective Congruence) 
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หรือค่า IOC คำถามทุกข้อได้ดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 
0.50 โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง 0.97 

5.5 ดำเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 5.5.1. ให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

โดยใช้แบบทดสอบก่อนเเรียนที ่ผู ้วิจัยได้สร้างขึ ้นแล้ว
บันทึกคะแนนการทดสอบลงในตารางบันทึกผลการ
ทดสอบก่อนเรียน 

 5.5.2. ให้กลุ ่มตัวอย่างใช้งานสื่อการเรียนการ
สอนชุดฝึกปฏิบัติการเก็บสารตัวอย่าง  

 5.5.3. ให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบหลังเรียน 
โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนที่ผู ้ว ิจัยได้สร้างขึ ้น แล้ว
บันทึกคะแนนการทดสอบลงในตารางบันทึกผลการ
ทดสอบหลังเรียน 

5.5.4 การจัดกระทำข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล นำตารางบันทึกผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้องเพื่อนำมา
วิเคราะห์ข้อมูล 

6. ผลการวิจัย
จากการศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน

ชุดฝึกปฏิบัติการเก็บสารตวัอย่างการทดสอบประสิทธิภาพ
ของสื่อการเรียนการสอนโดยแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน จากผู้ใช้งาน จำนวน 27 คน พบว่าผู้ใช้งานมี
คะแนนทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 9.53 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 47.65 ผู้ใช้งานมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ 17.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.75 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน
โดยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน จำนวน 
(คน) 

x S.D. ร้อยละ 

ก่อนเรียน 27 9.53 2.67 47.65 
หลังเรียน 27 17.75 1.32 88.75 

7. สรุปผลการวิจัย
ผลหาประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในชุดการสอน

ชุดฝึกปฏิบัติการการเก็บอย่างแก๊สสำหรับงานปิโตรเคมี
จากแบบทดสอบและกิจกรรมการเรียนระหว่าง E1 ร้อยละ 
47.65 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ จากแบบทดสอบหลังเรียน
ก ิจกรรมหล ังเร ียน E2 ร ้อยละ 88.75 จากผลของ
ประสิทธ ิภาพผู ้ เร ียนเก ิดการเร ียนร ู ้จร ิงจากช ุดฝึก
ปฏิบัติการเก็บสารและผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทียบ
กับเกณฑ์ E2 มากกว่า 80% ตามการปฏิบัติ 

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน

ชุดฝึกปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างแก๊สสำหรับงาน ปิโตรเคมี 
ของนักศึกษา 27 คน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ จาก
แบบทดสอบหลังเรียน E2 ร้อยละ 88.75 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย การหาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เทียบกับเกณฑ์ E2 มากกว่า 80% ตามการปฏิบัติ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ ศึกษา
ถึงประสิทธิภาพผู้เร ียนเกิดการเรียนรู ้จริงจากชุดฝึก
ปฏิบัติการ 

9. ข้อเสนอแนะ
ควรเพิ่มความหลากหลายของวิธีการเก็บสารตัวอยา่ง

ควรทำระบบหมุนเวียงของอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแก๊ส 
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การลดขั้นตอนการทำงานของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ด้วยการลดขั้นตอนการทำงานตามแนวคิดแบบลีน (LEAN) 

Study of Reducing the Workflow of the Accounting Office in Muang 
KhonKaen KhonKaen Province Using Work in Process Reduction from Lean’s 

Concept (LEAN) 

อภิญญา เปาอินทร์1* รจนา วิ่งเดช2 กนกวรรณ แสนสุรินทร์3 ฉลวยสิริ สริิรัตนากุล4 กาญจนา สุขแสงรัตน์5 
Apinya Paoin1* Rotjana Wingdet2 Kanokwan Saensurin3 Chalauysiri Siritattanakul4        
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*1 2 3 4 5 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

*1 2 3 4 5 Department of Accounting, Khon Kaen Vocational College, Institutes of vocational Education:
Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการ
ของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ด้วยการลดขั้นตอนการทำงานของสำนักงาน
บัญชีในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามแนวคิด
แบบลีน (LEAN) ผู ้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
จากตารางสำเร็จรูปของเครซี ่และมอร์แกน (Krejci & 
Morgan) วิธ ีการสุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สำนักงานบัญชี ใน
เขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 59 แห่ง 
เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่มคีวาม
ความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ 0.96 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใช้

ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการวิจัย 
พบว่า การศึกษาความต้องการ การลดขั้นตอนการทำงาน
ของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ด้วยการลดขั้นตอนการทำงานตามแนวคิดแบบลีน 
(LEAN) นั้น แนวทางการลดขั้นตอนในการทำงานโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านที่สูงที่สุด 

ด้านกระบวนการทำงาน อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.25, S.D. = 0.77) 
ด้านวิธีการบันทึกบัญชีและโปรแกรมสำเร็จรูป อยู ่ใน

ระดับมาก (�̅�= 4.10, S.D. = 0.93) ด้านเอกสารอยู ่ใน

ระดับมาก (�̅�= 4.06, S.D. = 0.96) และด้านการติดต่อ

ประสานงาน อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.83, S.D. = 0.93) 
ตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลจากที่ศึกษาและ
วิเคราะห์ตามแนวคิดแบบลีน (LEAN) สามารถนำไปปรับ
ใช้ในสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ : การลดขั้นตอนการทำงาน สำนักงานบัญชี 
แนวคิดแบบลีน 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the 
need to eliminate unnecessary work-related tasks 
to improve the efficiency of processes by applying 
LEAN thinking of Accounting Firms in Mueang 
KhonKaen, KhonKaen. The samples of this study 
were derived from Krejcie and Morgan table of 
determining sample size as 59 Accounting Firms 
in Mueang KhonKaen, KhonKaen. The research 
instrument used in collecting the data was a five-
point Likert scale questionnaire. The quantitative 
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data were analyzed using the descriptive statistics 
of arithmetic mean and standard deviation. 
 The results of the study revealed that the 
need to eliminate unnecessary work-related tasks 
by applying LEAN thinking of Accounting Firms in 
Mueang KhonKaen, KhonKaen were satisfied with 
the overall aspects at a high level. When 
considering each aspect found that the working 

process aspect was at a high level  (�̅� = 4.25, S.D. = 0.77), 
recording process in accounting and Software 

aspect was at a high level (�̅� = 4.10, S.D. = 0.93), 

documentation aspect was at a high level (�̅� = 4.06, 
S.D. = 0.96), and coordination aspect was at a high 

level (�̅� = 3.83, S.D. = 0.93). 

Keyword: eliminate unnecessary work-related tasks, 
Accounting firm, LEAN thinking 

1. บทนำ
ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง องค์กร

แต่ละองค์กรต้องปรับตัวในหลาย ๆ ด้านเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด 
กลยุทธ์ที่สามารถได้ผลดี คือการมุ่งลดการสูญเปล่าจาก
การใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตัวสินค้าใน
องค ์กร รวมถ ึงการปร ับปร ุงแก ้ไขการทำงานให ้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวคิดนี้เรียกว่าลีน 
(LEAN) ที่มุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนาระบบการทำงาน 
ไม่เน้นการลงทุนที่สูง แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการ
โดยมีพนักงานเป็นหลักสำคัญ จากสาเหตุปัจจัยด้านต่าง ๆ 
ที่ส่งผลให้การทำงานล่าช้าและไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
เพื่อวิเคราะห์ถึงวิธีการลดขั้นตอนของการทำงานในบาง
ขั้นตอน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (วรธิดา 
รัตนโค้น(2559)). 
    สำนักงานบัญชีมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจประเภท
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทการผลิตสินค้า การขาย
สินค้าหรือธุรกิจการให้บริการ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
การทำงานขององค์กรต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินไปได้ดว้ยดี 

หากผู ้ประกอบการสามารถจัดทำบัญชีได้ถูกต้องย่อม
ส่งผลดีต่อธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญของการดำเนิน
ธุรกิจ การปฏิบัติงานในสำนักงานในสำนักงานเป็นการ
ทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบันทึก การจัดเก็บ รวบรวม และ
การตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการของผู้ประกอบการ ตลอดจนการจัดทำรายงาน
ทางการเงิน ซึ่งผู้มีหน้าที่ดังกล่าวคือพนักงานในสำนักงาน
บัญชีที่ต้องมีคุณวุฒิด้านสาขาวิชาชีพบัญชี และต้องอาศัย
ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาของงานที่
รับผิดชอบ นอกจากน้ีจะต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีความ
ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ต่อวิชาชีพ สามารถ
พัฒนาตนเอง และนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม การปฏิบัติงานในสำนักงานบัญชี มี
ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ  หลายขั้นตอน การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในองค์กร ย่อมประสบปัญหา ซึ่งเกิดจาก
หลายปัจจัย ตลอดจนการจัดการระบบในการทำงานที่
ขาดความชำนาญและไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร 
(สุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต (2558)). 
    แนวคิดแบบลีน (LEAN) คือแนวคิดที่ถูกนำมาใช้เป็น
เครื่องมือเพื่อพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ในธุรกิจเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น การนำลีนมาใช้ในกระบวนการ
ทำงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกระบวนการทำงาน
ต่าง ๆ โดยจะเน้นการขจัดความสูญเปล่าที ่เกิดขึ ้นใน
กระบวนการเพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ
และเพื่อลดต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานที่ไม่
ก่อให้เกิดมูลค่าในแง่ธ ุรกิจ ลดความสูญเปล่าภายใน
องค์กรและลดขั้นตอนในการทำงานภายในสำนักงานบัญชี 
เป็นการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่สำคัญ และสามารถ
ดำเนินการให้บังเกิดผลสำเร็จ ผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหานี้จึงได้
ศ ึกษาความต้องการ การลดขั ้นตอนการทำงานของ
สำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ด ้วยการลดข ั ้นตอนการทำงานตามแนวคิดแบบลีน 
(LEAN) ที่ทำให้ลดขั้นตอนการทำงานได้ 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
     เพื่อสำรวจความต้องการ การลดขั้นตอนการทำงาน
ของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ด ้วยการลดข ั ้นตอนการทำงานตามแนวคิดแบบลีน 
(LEAN) 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย  
   แนวคดิแบบลนี (LEAN) เปน็นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ได้ดี ในระดับมาก 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ภาพที่ 1 
 

5. วิธีดำเนินการวิจัย 
    5.1 ศึกษาเอกสารการปฏิบ ัต ิงานตามแนวคิดลีน 
(LEAN) 
    5.2 ศึกษาเอกสารแนวคิดของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    5.3 ศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงาน
จัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี 
    5.4 สร้างเครื่องมือ กำหนดโครงร่างของแบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถาม 

    5.5 นำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบเนื้อหาความ
ถูกต้อง 
    5.6 นำแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ผู ้ทรงวุฒิ
ตรวจสอบแล้วนำทดลองกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ธุรกิจ
การจัดทำบัญชี อาจารย์  
    5.7 ปรับปรุงรูปแบบ/เนื ้อหาตามคำแนะนำของผู้
ตรวจสอบ 
    5.8 จัดทำแบบสอบถาม 
    5.9 เก็บรวบรวมข้อมูล 
    5.10 ประชากร สำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 59 สำนักงาน 
 
6. ผลการวิจัย 
    ผลการวิจัย เรื ่องการศึกษาความต้องการ การลด
ขั้นตอนการทำงานของสำนักงานบัญชี ในเขตอำเภอเมอืง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยการลดขั้นตอนการทำงาน
ตามแนวคิดแบบลีน (LEAN) ผู ้วิจัยได้นำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูลดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกับการลดขั้นตอน 
 การทำงาน 
 

รายการ �̅� S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ด้านกระบวนการทำงาน 
1. การจัดประชมุและวางแผนก่อน
การทำงาน 

4.39 0.68 มาก 

2. การเรยีงลำดับความสำคัญในการ
ทำงานเพื่อให้ทนัตอ่เวลา 

4.26 0.73 มาก 

3. การแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้
เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 

4.10 0.81 มาก 

4. การตรวจสอบการทำงานเพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดและการ
ทำงานซ้ำซ้อน 

4.07 0.86 มาก 

5. การนำเทคโนโลยีมาประยกุต์มา
ใช้ในการทำงาน 

4.41 0.75 มาก 

โดยรวม 4.25 0.77 มาก 
 

กระบวนการ
ทำงานตาม
แนวคิดแบบลีน 

- ด้าน
กระบวนการ
ทำงาน 

- ด้านเอกสาร 

- ด้านวิธีการ
บันทึกบัญชีและ
โปรแกรมบัญชี
สำเร็จรูป 

- ด้านการติดต่อ
ประสานงาน 

ความต้องการ
ของสำนักงาน
บัญชี จำนวน 
59 แห่ง ใน
เขตอำเภอ
เมืองขอนแก่น 
จังหวัด
ขอนแก่น ด้วย
การลดขั้นตอน
การทำงาน
ตามแนวคิด
แบบลีน 

 
 
 
 
 
 

ความสำเร็จ
ของการ
ปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกับการลดขั้นตอน 
การทำงาน (ต่อ) 

รายการ �̅� S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ด้านเอกสาร 
6. การจัดเรียงเอกสารตามลำดับ
ก่อน-หลัง 

4.06 0.95 มาก 

7. จัดเก็บเอกสารได้อย่างครบถ้วน
เพื่อป้องกันการสูญหายและเป็น
ระเบียบ 

4.06 0.92 มาก 

8. จัดทำแฟ้มเอกสารเพื่อใช้จด
บันทึกอ้างอิงและสะดวกตอ่การ
สืบค้น 

3.92 0.95 มาก 

9. ลดปริมาณการใชเ้อกสารโดยการ
จัดทำเป็นไฟล์อิเลก็ทรอนกิส ์

4.11 0.98 มาก 

10. จัดส่งเอกสารผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์เพือ่ลดระยะเวลาใน
การขนส่ง 

4.13 0.97 มาก 

รวม 4.06 0.96 มาก 
ด้านวิธีการบนัทึกบัญชีและโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป 
11. กำหนดเวลาในการบันทกึบัญชี
ของลกูค้าแต่ละราย 

4.03 0.96 มาก 

12. เลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
บัญชีได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

4.10 0.97 มาก 

13. ความสะดวก รวดเร็วในการ
Export ขอ้มูลไปยังโปรแกรมอืน่ 

4.16 0.86 มาก 

รวม 4.10 0.93 มาก 

ด้านความรู ้ความสามารถของบุคลากร 

14. มีทกัษะพื้นฐาน มีความรู้ ความ
เข้าใจในวิชาชีพ 

4.04 0.98 มาก 

15. การอบรมประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อให้เกิดความชำนาญในการ
ทำงาน 

4.00 0.99 มาก 

16. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ในการทำงาน ได้ทนัตามกำหนด 

3.50 0.87 มาก 

17. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมาย 

มาก 

รวม 3.90 0.96 มาก 

ด้านการตดิต่อประสานงาน 
18. การติดต่อประสานงานผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

4.06 0.97 มาก 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกับการลดขั้นตอน 
การทำงาน (ต่อ) 

รายการ �̅� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
19. การนำส่งการเงินผ่าน
ระบบ E-Filing แทนการยื่น
แบบกระดาษ 

3.93 0.96 มาก 

20. การขอคัดข้อมูลนิติ
บุคคลผ่านเว็บไซต์ และ 
Line Application 

3.50 0.87 มาก 

รวม 3.83 0.93 มาก 

  จากตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับการลด
ขั้นตอนการทำงานของของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่า สำนักงานบัญชใีน
เขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ใช้กระบวนการ
ทำงานตามแนวคิดของลีนอยู่ในระดับมาก ในทุกด้าน 

7. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา ความต้องการการลดขั้นตอนการทำงาน

ของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ด้วยการลดขั้นตอนการทำงานตามแนวคิดแบบ
ลีน (LEAN) พบวา่  
 ด้านกระบวนการทำงาน โดยรวมอยู ่ในระดับมาก 

(�̅� = 4.25, S.D. = 0.77) โดยมีการจัดการประชุมและ
วางแผนในการทำงานเพื่อก่อให้เกิดการทำงานอย่างมี
แบบแผน การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน 
และเรียงลำดับความสำคัญในการทำงานอย่างเป็นระบบ 
ทำให้สามารถจัดลำดับขั้นตอนในการทำงานในสำนักงาน
บัญชี โดยมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานอย่างเหมาะสม 
สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ ้น จึง
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน  

 ด้านเอกสารโดยรวมอยู ่ในระดับมาก (�̅� = 4.06, 
 S.D. = 0.96) ในการจัดการด้านเอกสารมีการเรียงลำดับ
ก่อน-หลัง การจัดทำแฟ้มข้อมูล สามารถค้นหาเอกสารได้
รวดเร็ว และถูกต้อง ป้องกันการสูญหายของเอกสาร โดย
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รายละเอียดส่วนใหญ่ถูกบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และจัดส ่งเอกสารผ ่านระบบอิเล ็กทรอนิกส ์ ทำให้
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย สามารถบริหารงานเอกสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ด้านวิธีการบันทึกบัญชีและโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.10, S.D. = 0.93) ในการ
เลือกใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เข้ามาช่วยในด้านการ
บันทึกบัญชีที่รวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยำ สามารถทำ
ให้ประหยัดเวลา ทันต่อการส่งรายงานให้กรมสรรพากร 
กรณีที่เป็นรายงานภาษีต่าง ๆ โดยที่ไม่เสียค่าปรับหากส่ง
ล่าช้า 
     ด้านการติดต่อประสานงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅� = 3.83, S.D. = 0.93) ในการติดต่อประสานงานผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ นำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-filing 
แทนการยื่นแบบกระดาษ หรือการขอคัดข้อมูลนิติบุคคล
ผ่านเว็บไซต์ และ Line Application โดยการประสานงาน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวก รวดเร็ว และยัง
สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ 

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความต้องการของสำนักงานบัญชีในเขต

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยการลดขั้นตอน
การทำงานตามแนวคิดแบบลีน (LEAN) พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ลำดับการความต้องการของสำนักงาน
บัญชีในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในการ
ลดขั้นตอนการทำงานตามแนวคิดแบบลีน (LEAN) ซึ่งเรียง
ตามลำดับดังนี้ 
    ด้านกระบวนการทำงาน โดยรวมอยู ่ในระดับมาก 

(�̅� = 4.25, S.D. = 0.77) ด้านเอกสารโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก (�̅� = 4.06, S.D. = 0.96) ด้านวิธีการบันทึกบัญชี
และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅� = 4.10, S.D. = 0.93) ด ้านการติดต่อประสานงาน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.83, S.D. = 0.93) สรุปได้ว่า 
ความต้องการของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยการลดขั้นตอนการทำงาน
โดยใช้ทฤษฎีลีน (LEAN) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 

ด้านกระบวนการทำงาน มีการจัดประชุมและวางแผนใน
การทำงาน ด้านวิธีการบันทึกบัญชีและโปรแกรมสำเร็จรูป 
มีการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเข้ามาช่วยในการบันทึก
บัญชี เพื ่อความรวดเร็วและถูกต้อง ด้านเอกสารมีการ
จัดทำแฟ้มข้อมูล เรียงลำดับก่อน-หลัง สามารถค้นหา
เอกสารได้อย่างรวดเร็ว ด้านการติดต่อประสานงาน มีการ
นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติงาน ข้อสรุปข้างต้นนี้มาจากการสนทนากลุ่มทำ
ให้ได้มาซึ่งหัวข้อในการสอบถามครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดขั้นตอนการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน 
และการทำให้ผลงานออกมาตามเป้าหมายที่วางไว้ 

9. ข้อเสนอแนะ
1) เผยแพร่การวิจัยให้กับสำนักงานบัญชีอื่น ๆ ทราบ

และนำไปประยุกต์ใช้กับสำนักงานบัญชีต่อไป 
2) นำผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ขอนแก่นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
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การสร้างชุดการสอน วิชาเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า  (18-4104-2402) 
ตามหลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)   

พุทธศักราช 2563 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
Creation of an Instructional Package of Electrical Machines(18-4104-2402)  
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(Continuing Program) 2020 at Nakhonpathom Technical College. 

คมสัน  กลางแท่น1* ทัดดาว ชื่นด้วง2 
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บทคัดย่อ 
 การวิจ ัยคร ั ้งน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื ่อสร ้างและหา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้าเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ว ิชา เคร ื ่ องจ ักรกลไฟฟ ้า  โดยใช ้ช ุดการสอนว ิชา
เครื ่องจักรกลไฟฟ้า และเพื ่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อมีการใช้ชุดการสอนวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี   
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนใน
วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 18-4104-2402  ในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง  Purposive  Sampling เนื่องจากเป็นชั้นเรียนที่
ผู้วิจัยรับผิดชอบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการ
สอน แบบทดสอบผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ 
ร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติ  
t-test ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนวิชาเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.78/83.33 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที ่กำหนด 80/80  ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการ
สอนวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า (18-4104-2402)  ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  

คำสำคัญ : การสร้างและหาประสิทธิภาพ, ชุดการสอน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

Abstract 
 The objectives of this study were to: 1) create 
and find out the efficiency of an instructional 
package of the Electrical Machines (18-4104-2402). 
2) compare the learning achievement of students
before and after using an instructional package 
and, 3) study the students’ satisfaction towards 
the instructional package. The samples of this 
study were 20 students of Technology Program in 
Electrical Technology (Continuing Program) at 
Nakhonpathom Technical College who enrolled in 
Electrical Machines (18-4104-2402) for second 
semester, academic year 2020, selected through 
purposive sampling. The research instruments 
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included: 1) instructional package of the Electrical 
Machines (18-4104-2402). 2) an efficiency test 
and, 3) a questionnaire toward students’ 
satisfaction on the instructional package. The 
statistics used on the research include the 
percentage, mean value, standard deviation and 
the t-test for dependent sample.  
 The results revealed that: 1) the efficiency of 
the instructional package was 83.78/83.33 which 
was higher than the standard set by using a 80/80 
criteria. 2) the learning achievement of the 
instructional packages in Electrical Machines (18-
4104-2402) for undergraduate students after 
learning was higher than before learning with the 
statistically significant difference at the level of 
.01, and 3) the students’ satisfaction towards the 
instructional package at the high level.  

Keyword: creation of efficiency, the instructional 
package, Electrical Machines 

1. บทนำ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกและ

เทคโนโลยี มีผลทำให้ประเทศไทย ต้องเร่งรัดการพัฒนา
ประเทศ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐบาลมี
นโยบายขับเคลื ่อนประเทศและสังคมไทยสู ่ระบบ
เศรษฐกิจในการแข่งขันการเตรียมความพร้อมกำลังคน
เพื่อเผชิญกับระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มีลักษณะโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพและเทคโนโลยีที ่มีประสิทธิภาพ
เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง การผลิตกำลังคนให้
มีฐานความรู ้ ในวิชาชีพ เพื ่อเป็นกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาของประเทศให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์จึงเป็นหัวใจสำคัญ 
 การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเป็น
กระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกึ ่งฝีมือ 
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ที ่มี

ลักษณะเฉพาะสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในแต่ละภาคเศรษฐกิจ 
เจตนารมณ์เพื ่อให้บุคคลมีความรู ้มีทักษะในวิชาชีพ
พื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะทาง พร้อมทั้งมีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ สามารถ
นำทักษะความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปประกอบ
อาชีพ สร้างผลผลิตและรายได้ เกิดการพัฒนาอาชีพ
อย่างมั ่นคงและยั ่ งยืน (สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2563) 
 ดังนั ้นการเร ียนการสอนที ่ม ีอยู ่ในวิทยาล ัยส ังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับเครื่องกล
ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เรียนจำเป็นต้อง
ศึกษาให้มีการพัฒนาเท่าที่ควรซึ่งทำให้ตามเทคโนโลยีของ
เครื่องกลไฟฟ้าเพื่อการควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมไม่
ทัน จึงไม่มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน และสมรรถนะของ
ว ิชาช ีพสาขาว ิชาช ีพช ่างไฟฟ ้ากำล ังท ี ่จะออกไปสู่
ตลาดแรงงานและอุตสาหกรรม ในการเรียนการสอนของ
แต่วิทยาลัยที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นั้น ได้ปฏิบัติตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยให้ยึดการสอน
ตามคำอธิบายรายวิชา  ซึ ่งกำหนดไว้ดังนี ้คือศึกษาและ
ปฏิบัติลักษณะคุณสมบัติของเครื ่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
แบบต่าง ๆ การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง หลักการ
ทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  เฟสเซอร์ไดอะแกรม 
วงจรสมมูลย์ของหม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบหม้อแปลง
ไฟฟ้า การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบสามเฟส (สำนักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษา, 2546) 

การเรียนการสอนที่เป็นอยู่ใน วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า
พบว่า  มีข้อปัญหาที ่ เกิดขึ ้นคือจากคำอธิบายรายวิชา 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า นั้นยังไม่มีชุดการสอนที่ใช้ประกอบการเรียน
ที ่มีเนื ้อหาสอดคล้องกับครุภัณฑ์ที ่มีใช้งานอยู ่ จึงทำให้
นักศึกษาเข้าใจกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
ได้ช้าส่วนใบงานการทดลองที่ใช้ยังอยู่ในรูปแบบที่พัฒนาได้
ในวงแคบขาดความท้าทาย และสร้างแรงจูงใจ โดยเนื้อหาท่ี
ใช้สอนไม่เหมาะสมที ่จะให้ผลครอบคลุมกับคำอธิบาย
รายวิชา และพฤติกรรมที่ควรมี ขาดวิธีการที่จะประสาน
ทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน 
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จากความสำคัญและปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจ
ทีจ่ะสร้างชุดการสอน วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า ระดับปริญญาตร ี
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 
พุทธศักราช 2563 ซึ่งสอดคล้องกับ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 
2544) กล่าวว่าความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
การเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วม (Participation) ใน
การเรียนรู้ให้มากที่สุด การเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์
ความรู ้ได้ด้วยตัวเอง (Constructionism) การเน้นการ
พึ่งพาตนเอง (Autonomy) การเน้นการประเมินตนเอง
(Self-Evaluation) เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาอย่าง
แท้จริง จึงจำเป็นต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ศึกษาจากชุด
การสอนเครื่องจักรกลไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้มองเห็นภาพและ
สามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้อย่างเข้าใจ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
ในการวิจัยในครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย ดังน้ี 
2.1 เพื ่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 

วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า (18-4104-2402) ระดับปริญญาตรี 
(พุทธศักราช 2563) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)      

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรียน
และหลังเรียน วิชา เครื ่องจักรกลไฟฟ้า (18-4104-2402) 
ระดับปริญญาตรี (พุทธศักราช 2563) หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) โดยใช้ชุด
การสอนวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า     

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมีการใช้
ชุดการสอน วิชาเครื ่องจักรกลไฟฟ้า (18-4104-2402) 
ระดับปริญญาตรี (พุทธศักราช 2563) หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)    

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ชุดการสอนวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า (18-4104-2402) 

ระดับปริญญาตรี (พุทธศักราช 2563) หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ที่สร้างขึ้นมา 
มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ในวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า (18-4104-2402) 
ระดับปริญญาตรี (พุทธศักราช 2563) หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) โดยใช้ชุดการ
สอนวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดการ
สอนวิชาเคร ื ่องจ ักรกลไฟฟ้า (18-4104-2402) ระดับ
ปริญญาตรี (พุทธศักราช 2563) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) มีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
4.1 การจัดการเรียนรู ้ด้วยวิธีการสอนโดยใช้ชุดการ

สอน วิชาเครื ่องจักรกลไฟฟ้า (18-4104-2402) สามารถ
ส่งผลให้เก ิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนวิชา
เครื่องจักรกลไฟฟ้า (18-4104-2402) และระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อชุดการสอน  

  ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

4.2. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.2.1 ขอบเขตเนื ้อหาที่จะศึกษาวิชาที ่เลือกใน

การศึกษา คือ เครื่องจักรกลไฟฟ้า (18-4104-2402) ระดับ
ปริญญาตรี (พุทธศักราช 2563) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 
สาขาว ิชาเทคโนโลย ีไฟฟ้า  (ต ่อเน ื ่อง) สถาบ ันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 4 กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 
4 เรื่อง 

วธิกีารสอนโดย  
ใชชุ้ดการสอน   

วชิาเครื่องจกัรกล
ไฟฟ้า 

- ประสิทธิภาพของ 
   ชุดการสอน 
-  ผลสัมฤทธ์ิทาง 
  การเรียนของผู้เรียน 
-  ความพึงพอใจ  

ของผู้เรียน
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4.2.2 ขอบเขตของ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื ่อง)  วิทยาลัยเทคนิค
นครปฐม ซ ึ ่ งต ้องศ ึกษาในว ิชา เคร ื ่องจ ักรกลไฟฟ้า 
(18-4104-2402) จำนวน 2 ห ้องเร ียน รวม 38  คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษา เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนใน
วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า (18-4104-2402)  ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563  รวม 20 คน โดยการเลือก แบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling) เน ื ่ องจากใน ภาคเร ี ยนท ี ่  2 
ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาเรียนตามแผนการเรียน 2 
ห้องเรียน และผู้วิจัยเป็นผู้สอนเพียงคนเดียว 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
การดำเนินการวิจัยในครั้งน้ี มีดังน้ี
5.1 ผู ้วิจัยกำหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื ่อง)  วิทยาลัยเทคนิค
นครปฐม  ซ ึ ่งต ้องศึกษาในวิชา เคร ื ่องจ ักรกลไฟฟ้า 
(18-4104-2402) จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 38 คน และ
กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ต่อเนื่อง)  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนใน
วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า (18-4104-2402) ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 20 คน 
โดยการ เล ื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษา
เรียนตามแผนการเรียน 2 ห้องเรียน และผู้วิจัยเป็นผู้สอน
เพียงคนเดียว 

5.2 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอนซึ่งมี
เนื้อหาและจุดประสงค์ตรงกับการสอนตามคู่มือการสอน
ปกต ิ  แบบทดสอบก ่อนเร ียนและหล ั ง เร ียนและ
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5.2.1 การสร้างชุดการสอน การทดลองใช้ชุดการ
สอนที่สร้างขึ้นมา การนำชุดการสอนไปใช้ในการเรียนการ
สอนและการหาค่าประสิทธิภาพของชุดการสอน จาก
ตำรา เอกสาร ผลงานวิจ ัยของบุคคลอื ่น ปรึกษาขอ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่วิจัยกำหนดรูปแบบ
ของชุดการสอน 

5.2.1.1 การสร้างชุดการสอนและขั ้นตอน
การพัฒนาชุดการสอน ชุดการสอน แต่ละหน่วยออกแบบ
ให้มีค ู ่ม ือนักศึกษา และคู ่ม ือครู  ซึ ่งคู ่ม ือแต่ละส่วนมี
องค์ประกอบ และขั้นตอนการสร้าง ดังต่อไปนี้ 

1) คู ่มือนักศึกษา องค์ประกอบ
ของคู ่ม ือนักศ ึกษาประกอบด้วย คำชี ้แจงใบความรู้  
แบบฝ ึกห ัด ใบก ิจกรรม ใบงาน แบบทดสอบ การ
ประเมินผลและเกณฑ์ประเมินผล การสร้างคู่มือนักศึกษา 
ดำเนินการ ดังนี้ 

-  กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการสอน 
-  สร้างใบความรู้ให้มีรายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย 
-  สร้างตัวอย่าง ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

เนื้อหาที่เรียนและสื่อการสอนในแต่ละหน่วยการสอน 
-  สร้างแบบฝึกหัดและสร้างใบกิจกรรม ให้สอดคล้อง

กับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาที่เรียน พร้อมทำใบ
คำถามเพื่อเป็นแนวทาง ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง 

-  ลำดับขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนในแต่
ละหน่วยการสอน 

2) คู่มือครู องค์ประกอบของคู่มือ
ครูประกอบด้วยคำชี้แจง แผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้ 
แบบฝึกหัด ใบกิจกรรม พร้อมเฉลย กิจกรรมการทดลอง 
ใบงานพร้อมเฉลย สื ่อ Power Point ประกอบการสอน 
แบบทดสอบพร้อมเฉลยแนวคิด แบบทดสอบ แบบวัดผล
และประเมินผลพร้อมเกณฑ์การวัดและประเมินผล บันทึก
หลังการสอน การสร้างคู่มือครู ดำเนินการดังนี้ 

- กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการสอน 
- วิเคราะห์เนื ้อหาในแต่ละหน่วยการสอนแล้วแบ่ง

หัวข้อในแต่ละหน่วยการสอน พร้อมทั้งกำหนดกิจกรรม 
และสื่อแต่ละชุดการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ และเนื้อหาวิชา 
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- สร้างสื่อ เลือกสื่อ และทดลองใช้สื่อ 
- เขียนแผนการจัดการเรียน และกำหนด เวลาที่ใช้ใน

การสอนหัวข้อในแผนการสอนจะประกอบด้วย หัวเรื่อง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาอย่างสั้นๆ กิจกรรมการ
เรียนการสอนสื่อการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

5.2.1.2 ออกแบบและจัดทำชุดการสอน  
5.2.1.3 ทดสอบชุดการสอน ปรับปรุงแก้ไข

และประเมินผลการใช้ชุดการสอน 
5.2.1.4. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนดำเนินการดังนี้ 
1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้าง

แบบทดสอบ 
2) ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้

และเนื ้อหา วิชาเครื ่องจักรกลไฟฟ้า ทำการวิเคราะห์
เนื ้อหาและพฤติกรรมที ่ต้องการวัดผลทั ้ง 4 ด้านคือ 
ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ 

3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเร ียนรู ้ว ิชาเครื ่องจ ักรกลไฟฟ้า ให ้ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ และครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการ
วัดผลทั ้ง 4 ด้านเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกคำตอบ 5 
ตัวเลือก ดังนี้ 

แบบทดสอบหน่วยที ่  1  ค ุณล ักษณะสมบัต ิของ
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง จำนวน 40 ข้อ 
 แบบทดสอบหน่วยที่ 2 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
กระแสตรง จำนวน 15 ข้อ 

แบบทดสอบหน่วยท่ี 3 หลักการทำงานของหม้อแปลง
ไฟฟ้า จำนวน 15 ข้อ 

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 การทดสอบและการต่อหม้อ
แปลงไฟฟ้า จำนวน 20 ข้อ 
 5.3  การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบ ทดสอบ
ก ่อนเร ียนและหล ั ง เร ียน แบบทดสอบ ท ี ่ ใช ้ เป็น
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และข้อสอบหลังเรียน 
(Post-test) ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบทดสอบตามชุด
การสอน โดยการทำการศึกษาจากหลักสูตร เนื้อหาวิชา
และจุดประสงค์ แล้วออกข้อสอบประจำหน่วยชุดการสอน 
โดยมีการวัดผลทางด้านเนื้อหาและด้านวัดผลตรวจสอบ

ความตรงของข้อสอบแล้วนำแบบทดสอบไปทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ จำนวน 20 คน เพื่อวิเคราะห์หา
ค่าต่างๆ ดังนี ้ คือ หาค่าความยาก (P)  และค่าอำนาจ 
จำแนก (r)  ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ แล้วเลือกเฉพาะ
ข้อสอบที่มีความยากอยู่ระหว่าง .20 ถึง .80 และค่าอำนาจ
จำแนกตั้งแต่ .20 ขึ ้นไป หาค่าความเที่ยง (Reliability) 
ของแบบทดสอบโดยใช้สูตรคูเดอร์ริ-ชาร์ดสัน สูตร 20 
(Kudar-Richardson Formula 20)  

5.4 การวิเคราะห์เนื ้อหา จากหัวข้อเรื ่องที ่ใช้เป็น
เนื้อหาวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า (18-4104-2402) ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์หาขอบเขตของเนื้อหาวิชาจากคำอธิบายรายวิชา 
และจุดประสงค์รายวิชาแล้วนำมาจัดทำแผนการสอน
เนื้อหาวิชา กำหนดวัตถุประสงค์ และจัดลำดับของเนื้อหา
ทั้งในทฤษฎีและปฏิบัติของชุดการสอนแล้วได้นำไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

5.4.1 ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญตรวจสอบลงความเห ็นใน
แบบสอบถามความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของชุด
การสอน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

+1 หมายถ ึง แน ่ใจว ่าม ีความสอดคล ้องระหว ่าง
องค์ประกอบของชุดการสอน 

 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องระหว่าง
องค์ประกอบของชุดการสอน 

-1 หมายถึง แน่ใจว่าไม่ม ีความสอดคล้องระหว่าง
องค์ประกอบของชุดการสอน 

5.4.2 กำหนดเนื้อหาและระยะเวลาในชุดการสอน 
ขั้นตอนการกำหนดเนื้อหาหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 1) วิเคราะห์หลักสูตรและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2)เล ือกเน ื ้อหาว ิชาเคร ื ่องจ ักรกลไฟฟ้า

(18-4104-2402) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผู้จัดทำจึงพัฒนาชุดการ
สอน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หน่วย ดังนี้   

หน่วยที ่ 1 คุณลักษณะสมบัติของเครื ่องกลไฟฟ้า
กระแสตรง จำนวน 20 ช่ัวโมง  

หน่วยท่ี 2 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  
จำนวน 16 ช่ัวโมง  

หน่วยท่ี 3 หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า 
จำนวน 12 ช่ัวโมง  
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หน่วยท่ี 4  การทดสอบและการตอ่หม้อแปลงไฟฟ้า 
จำนวน 12 ช่ัวโมง   

สอบปลายภาค จำนวน 4 ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น จำนวน 
72 ช่ัวโมง 

5.5 การทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การดำเนินการทดลอง ผู ้วิจัยนำชุด การสอนที่

ปร ับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์แล้วไป
ดำเนินการสอนกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยได้จากการเลือก
แบบเจาะจง ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ MIAP ซึ่งมี 
4 ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นสนใจปัญหา (Motivation) ขั้นตอนนี้เป็นจุดเริ่มตน้
ของการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู ้ ที ่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อ
ผู้เรียนมีความพร้อม ที่จะเรียนมีความตั้งใจ และสนใจที่
จะเร ียนในขั ้นตอนนี ้ผ ู ้ เร ียนเกิดการจูงใจให้มีความ
ต้องการที่จะเรียน เมื่อผู้เรียนต้องการทำอะไรบางอย่างที่
แปลกใหม่ หรือผู้เรียนได้รบัมอบหมายงานซึ่งยังไมเ่คยทำ
มาก่อนได้เลย เขาประสบปัญหาและมีความสนใจที่จะ
แก้ปัญหานั้น 

ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) เมื่อผู้เรียนประสบ
ปัญหามีความต้องการหรือสนใจที่จะแก้ปัญหานั้น แต่
ด้วยเหตุที่เป็นปัญหาแปลกใหม่ซึ่งไม่เคยรู้หรือทำได้มา
ก่อน ย่อมจะต้องมีการศึกษาข้อมูลและทำการเก็บ
รวบรวมข่าวหรือข้อความต่าง ๆ  เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการ
แก้ปัญหานั้น 

ขั้นพยายาม (Application) ข้อมูล ข่าวหรือเนื้อหาที่
ผู้เรียนได้รับหรือศึกษามา อาจไม่ถูกต้องหรือไม่พอเพียง
สำหรับการแก้ปัญหานั้น ได้การศึกษาหรือรับข้อมูลแต่
เพียงอย่างเดียวนั้นย่อมไม่เกิดการเรียนรู ้ถ้าตราบใดที่
ผู้เรียนยังมิได้พยายามนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการ
แก้ปัญหา ดังนั ้นผู ้เร ียนจะต้องพยายามทำ พยายาม
ฝึกหัด และใช้ข้อมูลนั้นในการแก้ปัญหา 

 ขั้นสำเร็จผล (Progress) การได้พยายามนำข้อมูลมา 
ใช้แก้ปัญหาย่อมทำให้ เกิดผลการแก้ปัญหา หากข้อมูลที่
ศึกษามานั้นมีความถูกต้องและเพียงพอก็ย่อมจะแก้ปัญหา

นั้นให้สำเร็จลงได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ ถ้าหาก
แก้ปัญหาไม่สำเร็จ ก็จะต้องย้อนขั้นตอนของขบวนการ
เหล่านี้อีกครั ้ง ขั ้นสำเร็จผลจึงเปรียบเหมือนกับเป็นขั้น
ตรวจผลงานของผ ู ้ เร ียนที ่ได ้จากการฝึกหัดหรือการ
แก้ปัญหานั่นเอง 

5.6  การทดลองใช้ชุดการสอน โดยนำชุดการสอนที่
สร้างขึ ้นไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับเดียวกัน โดย
ทดลองครั้งแรกกับนักศึกษา จำนวน 3 คน ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 โดยเลือกจากผู้มีผลการเรียนเก่ง   ปาน
กลาง และอ่อน  เพื่อหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับสำนวนภาษา
ที่ใช้ ปัญหาต่าง ๆ นำมาปรับปรุงแก้ไข หลังจากทดลอง
ครั้งแรกเสร็จแล้ว ชุดการสอนซึ่งปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาระดับเดียวกันกับนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 9 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
โดยเลือกจากผู ้มีผลการเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน 
อย่างละ 3 คน  เพื่อศึกษาข้อบกพร่องต่าง ๆ แล้วนำชุด
การสอนมาปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งสุดท้าย 

5.7 การทดลองภาคสนามกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 18  คน เพื่อหาประสิทธิภาพ ของบทเรียน ผู้วิจัย
ได้ดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนกับกลุ่ม
ทดลอง จำนวน  20 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
โดยให้นักศึกษากลุ่มทดลองได้เรียนด้วยชุดการสอน ผู้วิจัย
ทำหน้าที่เป็นผู้คอยดูแลให้คำปรึกษาแนะนำเท่านั้น ในชุด
การสอนนักศึกษากลุ่มทดลองจะต้องทำแบบทดสอบกอ่น
เรียน ปฏิบัติตามข้อแนะนำ ศึกษาใบความรู ้ แล้วทำ
แบบฝึกหัด ทำใบกิจกรรม ใบงานการทดลองโดยใช้ชุด
การสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นสื่อการเรียน ต่อจากนั้นต้อง
ทำแบบทดสอบหลังเรียน เมื ่อนักศึกษากลุ่มทดลองได้
ศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากชุด
การสอนแต ่ละหน ่วย นำไปว ิ เคราะห ์ผลเพ ื ่ อหา
ประสิทธิภาพของ ชุดการสอนต่อไป 

5.8 ทำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ทำการสอน
นักศึกษา จำนวน 20 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
โดยเนื้อหาวิชาที่ใช้สอนมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติโดยใช้
ชุดการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
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5.9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของ
น ักศ ึกษา การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเร ียนของ
นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอน ซึ่งใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก่อนการเรียน ผู้วิจัยได้
ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน และภายหลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้น
ครบตามเนื ้อหาวิชาที ่ใช้ในการวิจัยแล้ว ผู ้ว ิจัยได้ ให้
นักศึกษาทำแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
ที ่ผ ู ้ว ิจัยสร้างขึ ้น แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลที ่ได้จากการ
ทดสอบ นำไปวิเคราะห์ผลเพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่ง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาต่อไป 

5.10 การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี ้

5.10.1 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่
สร ้างข ึ ้นตามเกณฑ์ท ี ่กำหนด 80/80 จากคะแนน
แบบฝ ึกห ัดในก ิจกรรมการเร ียน และคะแนนแบบ
ประเมินผลหลังเรียน ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและค่าคะแนน
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต, 2525) 

5.10.2 การเปร ียบเทียบความแตกต่างของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่าสถิติ t-test (Paired-Sample 
t-test) เพื ่อการวิเคราะห์การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ความก้าวหน้า
ทางการเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2543) 

5.10.3 การสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อครูผูส้อนคิดเป็นร้อยละ 

6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางที ่1  ค่าประสิทธ ิภาพของชุดการสอนของแต่ 
ละหน่วย ระหว่างคะแนนกิจกรรมการเรียน (E1) 

  และคะแนนประเมินผลหลังการเรียน (E2) 

ชุดการสอน 
กิจกรรม
การเรียน 
(E1)% 

ประเมินผลหลัง
การเรียน 
(E2)% 

หน่วยที่1เร่ืองที่ 1.1-1.8 81.81 85.00 
หน่วยที ่2 เร่ืองที่ 2.1 83.00 85.00 
หน่วยที ่2 เร่ืองที่ 2.2 87.25 90.00 
หน่วยที ่2 เร่ืองที่ 2.3 81.67 80.00 
หน่วยที ่3 เร่ืองที่ 3.1 86.67  83.33 
หน่วยที ่3 เร่ืองที่ 3.2 88.67 85.00 
หน่วยที ่3 เร่ืองที่ 3.3 83.75 85.00 
หน่วยที ่4 เร่ืองที่ 4.1 82.00 80.00 
หน่วยที ่4 เร่ืองที่ 4.2 81.00 80.00 
หน่วยที่4เรื่องที่4.3-4.4 82.00 80.00 

เฉลี่ย 83.78 83.33 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลัง 
  การเรียนของนักศึกษากลุ่มเดียวจำนวน        
  20 คน (คะแนนเต็ม 90 คะแนน) 

ผลสัมฤทธ ์ N X SD �̅� 𝒔.D.2 t** 

ก่อนเรียน 20 31.00 6.46 609 6.72 20.28 
หลังเรียน 20 61.45 7.27 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 จากตารางที่ 2 พบว่า การทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักศึกษากลุ่มเดียวจำนวน 20 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
31.00 คะแนน และ 61.45 คะแนน ตามลำดับและเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 3  สรุปผลร้อยละของนกัศึกษาที่มีความพึงพอใจ   
  ต่อชุดสอนวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
  (18-4104-2402) 

ที ่
 การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของครู 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีความ

พึงพอใจ 
1 คุณลักษณะของตัว

ครูผูส้อน 
98.76 

2 เทคนิควิธีสอนของคร ู 98.57 
3 วิธีการวัดผลและ

ประเมินผล 
98.95 

4 การใช้สื่อการเรียนการ
สอน 

99.05 

5 จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนากระบวนการคดิ 

98.48 

เฉลี่ย 98.76 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยสามารถ  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
7.1 การหาค่าประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชา

เครื ่องจักรกลไฟฟ้า (18-4104-2402) ผลการวิเคราะห์
ปรากฏว่า ค่าประสิทธิภาพของชุดการสอน ระหว่าง
กิจกรรมการเรียน (E1) และคะแนนประเมินผลหลังการเรียน 
(E2) เฉลี่ยเท่ากับ 83.78/83.33 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ
พบว่า ประสิทธิภาพเฉลี่ยของชุดการสอน มีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

7.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อน
เรียน และหลังเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ 
หลังเรียน วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า (18-4104-2402) ระดับ
ปริญญาตรี (พุทธศักราช 2563) หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) โดยใช้ชุด
การสอนวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า ผลปรากฏว่ามีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 

7.3 ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนวิชาวิชาเครื่องจักรกล
ไฟฟ้า (18-4104-2402) จากการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อครูผู ้สอน สรุปผลร้อยละของนักศึกษาที่มี
ความพึงพอใจต ่อคร ูผ ู ้สอนว ิชา เคร ื ่องจ ักรกลไฟฟ้า 
(18-4104-2402) พบว่าผลการพัฒนาชุดการสอนว ิชา
เคร ื ่องจ ักรกลไฟฟ ้า  (18-4104-2402) ตามหล ักส ูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื ่อง) 
ระด ับปร ิญญาตรี  พ ุทธศ ักราช 2563 สถาบ ันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ปรากฏว่าการใช้ชุดการสอนเป็น
ส ื ่อประการจ ัดการเร ียนร ู ้ ว ิชา เคร ื ่องจ ักรกลไฟฟ้า 
(18-4104-2402) ในภาคเร ียนที ่  2 ปีการศ ึกษา 2563 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูด้านต่าง ๆ เฉลี่ยร้อยละ 98.76 ซึ่งเป็นความพึง
พอใจในระดับที่ดี 

7.4. ข้อเสนอแนะ 
7.4.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
ควรมีการทดลองสร้างชุดการสอนกับวิชาอื่น ๆ 

โดยให้มีกิจกรรมการเรียนในหน่วยบทเรียนต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
หรืออาจจัดทำสื่อประกอบบทเรียนเพิ่มขึ้น 

7.4.2 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
ชุดการสอนที่สร้างต้องมีการทดลองใช้ทุกระยะ 

เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงจะทำให้ ชุด
การสอนที่สร้างขึ้นเป็นนวัตกรรมที่ดีและสมบูรณ์ 

8. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยในการใช้ชุดการสอน วิชาเครื ่องจักรกล

ไฟฟ้า (18-4104-2402) ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื ่อง) ระดับปริญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ปรากฏว่าประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนระหว่างคะแนนกิจกรรมการเรียน (E1)  
และคะแนนประเมินผลหลังการเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 
83.78/83.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัช
ภูมิ ศรีภูธร  ซึ ่งทำการ วิจัยการสร้างชุดการสอน  เรื ่อง
เซนเซอร์วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ระดับ
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ปริญญา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งพบว่าผลการ ใช้ชุดการ
สอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.15/82.28 สูง
กว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ทวี เดชะคำภู วิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนปฏิบัติ เรื่องเทคนิคการอินเตอร์เฟสกับไมโคร
โพรเซสเซอร์ Z-80  หลักสูตรปริญญาตรี พุทธศักราช 
2 5 4 6  ร ะ ด ั บ ป ร ิ ญ ญ า  
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ซ ึ ่งพบว่า มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน  
82.53/81.11 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และเป็นไป
ตามสมมติฐานของงานวิจัย แสดงว่าการสอนโดยใช้ชุดการ
สอนเป็นวิธีการ ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ได้กับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังท้ังนี้เป็นเพราะชุดการสอน 
ซึ่งถูกสร้างขึ ้นจากการวิเคราะห์บทเรียน การจัดลำดับ
กิจกรรมและการใช้สื ่ออย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ผู้วิจัยได้นำ ชุด
การสอนมาใช้กับวิชาที ่มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่ง
พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถใช้ชุดการสอนได้ 
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดควบคุม Smart Farm ด้วย Application Blynk  
Developing and Optimizing a Smart Farm Control Unit with Blynk Application 

นรัท พูนเพิ่มสุขสมบัติ1* กฤษณา เฮ็งฉุน2  ศักดิ์วิชิต มั่นคง3  สมศักดิ์  สมบูรณ์4 
Narat Poonpermsuksombat 1* Kritsana Hengchung 2 Sakwichit mungmong 3 Somsak Somboon4 

*1 2 3 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
*1 2 3 4 Electronics Technology, Nakhon Nayok Technical college, Institute of Vocational Education: Central Region 3

บทคัดย่อ 
 การว ิจ ัยน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื ่อ  1) สร ้างและหา
ประสิทธิภาพชุดควบคุม Smart Farm ด้วย Application 
Blynk 2) หาค ุณภาพช ุดควบค ุม  Smart Farm ด ้วย 
Application Blynk 3) หาประสิทธิภาพของชุดควบคุม 
Smart Farm ด ้ วย Application Blynk โดยใช ้ ประกอบ 
การเรียนการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวิชา 
17-4105-2010 เป็นวิชาที่สอนในระดับเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล ็กทรอนิกส์  (ต ่อเนื ่อง) ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 จำนวน 13 คน เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ในการวิจัย
ประกอบด้วยชุดควบคุม Smart Farm ด้วย Application 
Blynk จำนวน 1 ชุดและใบประลองจำนวน 4 ใบ คือ 
1) งานควบคุมความชื้นในดิน 2) งานควบคุมอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือน 3) งานควบคุมความสว่างภายในโรงเรือน 
4) งานควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ โดยประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ด้านใบเนื้อหา 
ด้านใบประลองและด้านตัวเครื่องของชุดประลอง และ
การหาประสิทธิภาพของชุดควบคุม Smart Farm ด้วย 
Application Blynk ด้วย E1/E2 ผลการวิจัย พบว่า การสร้าง
และหาประสิทธิภาพของชุดประลองโดยความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหาใบประลองและด้านคุณภาพของ
ชุดประลองรวมหัวข้อการประเมินทั ้งหมด 22 หัวข้อ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มีค่าตํ่าสุด 
3.57 สูงสุด 4.76 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าทางดา้น 
ใบเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านใบประลองมีค่าเฉลี่ย 4.32 
และด้านคุณภาพของตัวเครื่องมีค่าเฉลี่ย 4.13 ซึ่งทั้งราย

ข้อและเมื่อคิดในแต่ละด้านมีค่าไม่ต่ำกว่า 4 โดยความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
ประสิทธิภาพของชุดประลองในการเรียนการสอน พบว่า
ได้คะแนนเฉลี ่ยคิดเป็นร้อย E1=83.85 และคะแนน
ทดสอบหลังเร ียนคิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี ่ยได้  
E2 = 81.54 ซึ่งมีสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80/80 อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ : ชุดควบคุม Smart Farm ด้วย Application 
Blynk, Application Blynk, ใบประลอง, ชุดประลอง   

Abstract 
 The purposes of this research were to 1.) create 
and optimize Smart Farm controller by Blynk 
Application. 2) estimate the quality of Smart Farm 
controller by Blynk Application. 3). optimize Smart 
Farm controller by Blynk Application. Blynk 
Application is an instruction media in Microcontroller 
course, course number 17-4105-2010, which is a 
subject in Bachelor of Technology Program in 
Electronics Technology (Continuing program), 
Nakhonnayok Technical College for 13 people. The 
instruments used in the research were a Smart 
Farm controller by Blynk Application and 4 
laboratory sheets as follows 1. soil moisture 
control 2. greenhouse temperature control 3. 
greenhouse lighting control 4. smart greenhouse 
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control. The 5 experts evaluated the quality of the 
information sheet, laboratory sheet, and experimental 
device and the efficiency of the Smart Farm 
controller by Blynk Application with E1/E2. The 
results of the research indicated that the lowest 
point average from the 5 experts was 3.57, the 
highest point average was 4.76. Considering each 
aspect, the average of information sheet was 4.15, 
the average of laboratory sheet was 4.32, and the 
average of an experimental device quality was 
4.13, the average of each aspect was not lower 
than 4. In the expert's opinion, this average was a 
good level regard to the standard. The 
aforementioned results were done by creating and 
optimizing the experimental device by the expert's 
opinion, on laboratory sheet content and quality 
of the experimental device aspects included all of 
22 evaluation topics. The results also found that 
the efficiency of the experimental device, which 
was an instruction media had the average point 
was E1 = 83.85 and the post-test score was E2 = 
81.54 of the average point, which was not lower 
than the standard 80/80. 

Keywords: Smart Farm Controller by Blynk 
Application, Blynk Application, Laboratory Sheet, 
Experimental Device. 

1. บทนำ
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดควบคุม Smart

Farm ด้วย Application Blynk 
 ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ. ศ. 2545 เห็นได้ว่า
เจตนารมณ ์ของพระราชบ ัญญ ัต ิการศ ึกษาได ้ให้
ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้สถาบัน องค์กรและ
บุคคลต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

และในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ได้มีการดำเนินงานตามกรอบ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  และกรอบการ
ปฏิร ูปการศึกษา รอบที ่  1 ซ ึ ่งเป ็นไปตามแนวทาง
ข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนา
อาชีวศึกษา ที่ม ีความต้องการเพิ ่มการศึกษาระบบ 
ทวิภาคีและสหกิจศึกษาและการฝึกงานให้มากขึ้น 
โดยมีสัดส่วนผู้เรียนระบบทวิภาคี (Dual Vocational 
Training) และสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
เป็นร้อยละ 30 ของผู้เรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2554, หน้า 6) 
ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
( dual vocational training) ขอ ง ว ิ ท ย า ล ั ย  ส ั ง กั ด
คณะกรรมการการอาชีวะศึกษานั้น 
 อาชีวศึกษามีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนามนุษย์ 
ให้คนดี มีคุณธรรม ตลอดจนมีการพัฒนา ทางด้าน
ความร ู ้และทักษะ โดยศึกษาแสวงหาความรู ้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจากนโยบายด้านการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
กำหนดให้มีการเพิ่มพูนและพัฒนาประสิทธิภาพของ
สถานศึกษาใน การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพื่อสนองความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
และความต้องการด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 
ในการจ ัดการศ ึกษาเพ ื ่อให ้บรรล ุตามเป ้าหมาย 
ที่กำหนด สำหรับสถานศึกษาจะมุ่งเน้นใน การพัฒนา
คุณภาพของผู ้เร ียนในด้านกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ อย่างเต็มศักยภาพ 
ตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความ
ต้องการของผู้เรียน โดยจัดให้ มีความหลากหลายใน 
ด้านเทคนิควิธีการสอนและการเรียนรู้ เพื่อตอบสนอง
ความต ้องการของการจ ัด การศ ึกษาที ่ม ุ ่ งพ ัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพอันจะเป็นกำลังสำคัญใน
การพัฒนาประเทศ ให้ม ีความมั ่นคงต่อไป การจะ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ดีที ่สุดก็คือ จึงควรมุ่ง
พัฒนาสื ่อการเร ียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเห็น
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กระบวนการจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและ
ประสบการณ์จริงที ่เก ิดขึ ้นจากการเร ียน การสอน  
นักศึกษาจำเป็นต้องทำการปฏิบัติทดลองเพื่อให้เกิด
ความรู้ ทักษะ ดังที่ ร.ศ. สุชาต สิริ สุขไพบูลย์ (2526:2) 
ได้กล่าวเกี่ยวกับการการปฏิบัติไว้ว่า “การปฏิบัติหากได้
มีการกระทำบ่อยเพียงใด ย่อมจะมีผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
คงทนมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนทักษะปฏิบตัิ 
จำเป็นที่จะต้องให้ผู ้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิด
ความชำนาญ”     
 จากความสำคัญดังกล่าว  ผู ้วิจัยจึงสร้างชุดควบคุม 
Smart Farm ด้วย Application Blynk  ในรายวิชาการ
ประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัส 17-4105-2010 
เพื่อเป็นสื่อการสอนรายวิชาและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ที่
สามารถนำไปต่อยอดอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดควบคุม Smart 
Farm ด้วย Application Blynk 
 2.2 เพื ่อหาคุณภาพชุดควบคุม Smart Farm ด้วย 
Application Blynk 
 2.3 เพื ่อหาประสิทธ ิภาพของชุดควบคุม Smart 
Farm ด้วย Application Blynk 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 
 3.1 ผลการประเมินคุณภาพของชุดประลองโดยความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในระดับดี 
 3.2 ผลการนำชุดประลองที่สร้างขึ้นไปใช้ในการสอนมี
ประสิทธิภาพของบทเรียน ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 
โดยที ่ผ ู ้ เร ียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนสูงขึ ้น โดยมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
 
 
 
 
 
 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
5. วิธีดำเนินการวิจัย 

 การว ิจ ัยน ี ้ เป ็นว ิจ ัยเช ิ งทดลอง (Experimental 
Research) เพื ่อสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุดควบคุม 
Smart Farm ด ้ ว ย  Application Blynk  ส ำ ห ร ั บ ใ ช้
ประกอบการเรียนการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์  
รหัสวิชา 17-4105-2010 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(์ต่อเนื่อง) ได้ดำเนินการ
ดังนี ้
 5.1 การศ ึกษาทฤษฎ ีและข ้อม ูลท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ อง 
เพือ่เตรียมการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
 

ชุดควบคุม Smart Farm 
ด้วย Application Blynk 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ
นักศึกษาท่ีสูงขึ้น 

ประสิทธิภาพของชุดควบคุม 
Smart Farm ด้วย 

Application Blynk ตามเกณฑ์
ท่ีกำหนด 80/80 
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 5.1.1 ศึกษารายละเอียดและทำการวิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชา 

 5.1.2 ศึกษาวิธีการเรียนการสอนวิชาประลอง 
และการสร้างสื่อ ได้แก่ การสร้างใบเนื้อหา (information 
sheet) ใบประลองหร ือใบแบบฝ ึกห ัด  (Lab sheet) 
ใบแบบทดสอบ และตัวเครื ่องของ ชุดประลองศึกษา
เนื้อหาเกี่ยวข้อง 

 5.1.3 ศึกษาระเบียนวิธีการวิจัยวิธีการเก็บข้อมูล
และวิธีเคราะห์ข้อมูล แหล่งข้อมูลที่ผู ้วิจัย ได้นำมาทำ 
การนำมาวิเคราะห์รายการความสามารถในการปฏิบัติ
ได้แก่ ตำราและเอกสาร สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่
มีประสบการทำงาน 

 5.1.4 ทำการวิเคราะห์หัวข้อเรื ่องและรายการ
ความสามารถจากข้อมูลที่เก็บได้ ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อหา
รายหัวข้อหลัก รายการความสามารถ (วิเคราะห์งาน) 
ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (skill) ซึ่งรายละเอียด
การวิเคราะห์ 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสร้างชุดประลอง 

 5.1.5 กำหนดว ัตถ ุประสงค ์ เช ิ งพฤต ิกรรม 
(ทางด้านการปฏิบัติ) เพื่อวัดและประเมินผลการประลอง 
เรื ่องชุดควบคุม Smart Farm ด้วยApplication Blynk 
เป็นการเน้นทางด้านการวัดทักษะเป็นสำคัญ การกำหนด
วัตถุประสงค์จึงกำหนดทางด้านการปฏิบัติ 

5.2 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สำหรับการพัฒนาชุด

ประลอง มีดังน้ีคือ 
 5.2.1 ชุดควบคุม Smart Farm ด้วย Application 

Blynk ชุดทดลองประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือส่วน
ที่เป็นตัวชุดเครื่องทดลองและส่วนที่เป็นเอกสารประกอบ
ชุดทดลอง 

ภาพที่ 3  ขั้นตอนการสร้างชุดควบคุม Smart Farm 
ด้วย Application Blynk 

ภาพที่ 4  การออกแบบบอร์ดชุดควบคุม Smart Farm 
ด้วย Application Blynk 
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ภาพที่ 5  ชุดควบคุม Smart Farm ด้วย Application 
Blynk 

ภาพที่ 6 โครงสร้างชุดประลองจากมุมมองด้านบนและ
ด้านหน้า 

ภาพที่ 7  โครงสร้างชุดประลองจากมุมมองด้านบนและ
ด้านหน้า 

 เมื ่อทราบวัตถุประสงค์ของการประลองจากการ
วิเคราะห์รายการความสามารถของผู ้เรียน จึงกำหนด
กิจกรรมต ่าง ๆ เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนบรรล ุว ัตถ ุประสงค์ 
ซึ่งชุดประลอง (Hardware) จะต้องรองรับการทำกิจกรรม
นั้น ๆ เมื่อได้ลักษณะของเครื่องแล้วจะมาทำการออกแบบ
ตัวเครื ่อง ทั ้งนี ้จะต้องทำการปรึกษาผู ้เชี ่ยวชาญซึ่งมี
ความรู้และความสามารถเกี ่ยวกับงาน เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการในการออกแบบต่อไป จากนั้นตรวจสอบก่อนจะ
ลงมือสร้างเครื่อง เมื่อทำการสร้างเครื่องแล้วจะทำการ
ทดสอบการทำงาน เพ ื ่อประเม ินช ุดทดลองอ ีกครั้ง 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จึงจะได้ชุดทดลองที่สมบูรณ์ 
 เอกสารประกอบชุดประลอง ได้แก่ คู่มือผู้สอนและ
คู ่มือผู ้เรียน ซึ ่งคู ่มือผู ้สอนประกอบด้วย แนวทางการ 
ใช ้งานช ุดประลองและการประเม ินผลการปฏ ิบ ัติ  
ใบเนื้อหา ใบประลอง ใบเฉลยการประลอง ใบแบบทดสอบ
ย่อย ใบแบบทดสอบก่อนเร ียน-หลังเร ียน ใบเฉลย
แบบทดสอบ ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด
ทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์ชุดประลอง คู ่มือผู ้เร ียน 
ประกอบด้วย ใบเนื้อ หา ใบประลอง รายละเอียดทาง
เทคนิคของชุดประลอง การสร้างเอกสารประกอบชุด
ประลองมีขั้นตอนดังนี้ 

ภาพที ่8  ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบชุดประลอง 

1099



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 5.2.2 แบบบันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ของตัวเครื่องของชุดประลอง การทดสอบเพื่อหาผลจะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ  

ครอบคลุมทั้ง 4 หัวข้อคือ งานควบคุมความช้ืนในดิน งาน
ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน งานควบคุมความสว่าง
ภายในโรงเรือน งานควบคุมโรงเรือนฉริยะ ผลที่ได้จาก
การทดสอบ จะนำมาหาค่าความคลาดเคลือ่นและค่าความ
เชื่อถือได้ของผลการทดลองของชุดประลอง โดยสร้างแบบ
บันทึกผลการทดสอบดังนี ้

 5.2.3 แบบประเมินความคุณภาพของชุดประลอง
โดยความคิดเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญ ประกอบด้วย 3 ด้าน 
คือ ด้านใบเนื ้อหา ด้านใบประลองและด้านตัวเครื ่อง 
(Hard ware) ของชุดประลอง ลักษณะของข้อคำถามใน
แบบสอบถามการประเม ินค ุณภาพของช ุดประลอง 
การประเมินคุณภาพ จะเป็นแบบปิด (close end question) 
และเปิด (Open end question) ซึ่งเป็น 2 ตอน สำหรับใน
ตอนที ่ 1 ข้อคำถามข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในแต่ละด้าน 
สำหรับการดำเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพของ 
ชุดประลอง มีขั้นตอนดังน้ี 

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพของชุด
ประลอง โดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 5.2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน จะทำโดยการทดสอบ 
2 ครั้ง คือ ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แบบทดสอบ
ชุดเดียวกัน ลักษณะของการทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทาง 
การเรียน จะกำหนดให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามเงื่อนไข
และคำสั่งตามใบแบบทดสอบ และประเมินผลการผลจาก
การปฏิบัติ 

 5.2.5 แบบประ เม ิ นความสอดคล ้ อ งขอ ง
แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ ลักษณะของแบบสอบใน
แบบประเมินจะเป็นลักษณะเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
+1, 0, -1 ซึ่งจะถูกนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 
สำหรับการสร้างแบบประเมินความสอดคล้องมีขั้นตอน
ดังนี ้

ภาพที ่10 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความ
สอดคล้องของแบบทดสอบกับวตัถุประสงค ์

 5.3 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่
ทำการศึกษา ประกอบด้วย 2 กลุม่ด้วยกันคือ 

 5.3.1 ประชากรและกล ุ ่ มต ัวอย ่ างสำหรับ 
การประเมินคุณภาพของชุดทดลองจากความ คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

5.3.1.1 กลุ่มประชากรในการวิจัย คือ เป็น
ผู ้มีประสบการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับการสอน การสร้างชุด
ทดลอง หรือผู้ปฏิบัติการสอนเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์
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และผู้ปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 จำนวน 10 คน 

5.3.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
ผู้มีประสบการ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอน การสร้างชุดทดลอง 
หรือผู้ปฏิบัติการสอน เกี่ยวกับทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์
และผู้ปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จำนวน 5 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) 

 5.3.2 ประชากรและกล ุ ่ มต ั วอย ่ างสำหรับ 
การประเมินประสิทธิภาพของชุดประลองนำไปใช้ในการสอน 

5.3.2.1 กลุ่มประชากรในการวิจัย กลุ่ม
ผู้เรียนหรือใช้ชุดประลองในการปฏิบัติ คือ นักศึกษาใน
ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์ 
(ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จำนวน 40 คน 

5.3.2.2 กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัย 
นักศึกษาในระดับเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื ่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายกที่ลงทะเบียนเรียน 
วิชางานไมโครคอนโทรลเลอร์ จำนวน 13 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้
วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 5.4  การกำหนดการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในขั้นตอนการดำเนินการทดลองและเก็บข้อมลู สำหรับ
การวิจัย มีรายละเอียดดังนี ้

 5.4.1 การประเม ินคุณภาพชุดประลองโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

 5.4.2 การประเมินผลด้านผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 
 5.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติสำหรับการวิจัย 
การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จะทำ 3 ด้านด้วยกัน คือ
การว ิ เคราะห ์หาประส ิทธ ิภาพของช ุดประลองใน 
ด้านการทดลองเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกผล
การทดลอง  การวิเคราะห์หาคุณภาพของชุดประลองจาก
การประเมินโดยผู ้เชี ่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
การประเมินชุดประลองโดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
มีต่อชุดประลอง ประกอบด้วยแบบประเมินความคิดเห็น 

2 ลักษณะ คือ ที ่ม ี1ข้อคำถามเป็นระดับมาตราส่วน 
ความสำคัญ (แบบมาตราส่วนประมาณค่า - Rating 
scale) 5 ระดับ และแบบประเมินความสอดคล้องของ
ความค ิด เห ็นของผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญ  การว ิ เคราะห ์หา
ประสิทธิภาพของชุดประลองในการนำไปใช้กับผู ้เรียน
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ประสิทธิภาพของบทเรียน และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

6. ผลการวิจัย
 การนำเสนอผลของการว ิจ ัยการสร ้างและหา
ประส ิ ทธ ิ ภ าพของช ุ ดควบค ุ ม  Smart Farm ด ้ วย 
Application Blynk ดังนี้  
 6.1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวเครื่องของชุด
ประลอง ชุดควบคุม Smart Farm ด้วย Application 
Blynk ประกอบด ้วย  1 ส ่ วน ค ือ  ส ่ วนท ี ่  3  Input 
ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ จำนวน 1 ตัว คือ ตัวที ่ 3Soil 
Moisture ทำหน้าที่อ่านค่าความชื้นในดิน ใช้ไฟ 5+VDC 
ตัวที่ 2DHT ทำหน้าที่อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้อ 115+ 
สัมพันธ์ ใช้ไฟ VDC และตัวที่ 3BH ทำหน้าที่ 17505+ 
อ่านค่าความเข ้มแสงใช้ไฟ VDC ส ่วนที ่  2 Process 
ประกอบด้วย MCU 1 ตัว คือ We MOs D1 Mini Pro ทำ
หน้าที่ประมวลผลการทำงานของโปรแกรมใช้ไป 5+VDC 
โดยทำหน้าที่อ่านค่าจาก Input และความคุมการทำงาน
แบบอัตโนมัติ พร้อมส่งค่าที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ไปยัง
Application Blynk บนโทรศัพท์ พร้อมรับค่าสั่งการจาก
โทรศัพท์เพื ่อควบคุมการทำงานของภาค Output และ
ส่วนที่ 3 Output ประกอบด้วยอุปกรณ์จำนวน 2 ตัว คือ 
ตัวที่ ชุดหลอดไป 1LED ทำหน้าที่ให้แสงสว่างเมื่อยู่ในช่วง
กลางคืน ใช้ไป +12VDC ตัวที่บอร์ด 2 Relay ทำหน้าที่ 
ขับโหลดไฟ +12VDC โดยใช้สัญญาณพัลส์จาก We MOs 
D1 Mini Pro+ 3.3VDC ควบคุมการทำงานของปั้มน้ำที่
ทำหน้าที่ป้ัมน้ำเข้าสู่ระบบรดน้ำและระบบพ่นน้ำ 
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ภาพที่ 11  ระบบน้ำชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์
โดยการควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะจำลอง 

 ประกอบชุดระบบน้ำ อยู่ในส่วนด้านซ้ายของชุดทดลอง
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปั๊มน้ำ ทำหน้าที่ปั๊ม
น้ำเข้าระบบผ่านโพลว์ เพื่อดูความเร็วของน้ำในท่อ ส่วนที่ 2 
โซลินอยด์วาล์วมี 2 ตัว ตัวที่ 1 ถ้าทำงานจะเปิดน้ำไปยัง
ส่วนของชั้นดินแสดงผลการรดน้ำต้นไม้ ตัวที่ 2 ถ้าทำงาน
จะเปิดน้ำไปยังส่วนของโรงเรือนแสดงผลการพ่นหมอก
ภายในโรงเรือน ส่วนที่ 3 ปั๊มน้ำ ทำการดูดน้ำที่อยู่ในส่วน
เก็บน้ำของโรงเรือนย้ายกลับมายังแทงค์น้ำ นำน้ำที่ ใช้ใน
การรดน้ำและพ่นหมอกย้อนกลับมาใช้ใหม่  
 6.2 การวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณภาพของชุดประลอง
โดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์หาคุณภาพ
ของชุดประลองโดยความคิดเห ็นของผ ู ้ เช ี ่ยวชาญนี้  
ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นความคิดเห็นที่มีต่อ
ชุดประลอง คือทั ้งตัวเครื ่องและเอกสารประกอบการ 
ประลอง ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินความสอดคล้องของ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

 6.2.1 การวิเคราะห์ความคิดเหน็ ของผู้เชี่ยวชาญ
ที ่มีต่อชุดประลอง เป็นการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดประลอง การประเมินประกอบด้วย 
3 ด้าน คือ ด้านใบเนื้อหา ด้านใบประลอง ด้านคุณภาพ
ของตัวเครื่อง 

ภาพที่ 12  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงจาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นรายข้อ 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญเป็น
รายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้มีค่าสูงสุด 4.76 ตํ่าสุดคือ 3.57 
ซึ่งมีค่าไม่น้อยกว่า 3.5 หรืออยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

ด้านใบเนื้อหา ข้อที่ 1-6  
ด้านใบประลอง ข้อที่ 7-14  
ด้านประสิทธิภาพตัวเครื่อง ข้อท่ี 15-22  

ภาพที่ 13 ค่าเฉลี่ยและความหมายของค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ช่วงจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 
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 จากคะแนนรายข้อนำมาคิดเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน 
พบว่ามี่ค่าอยู่ในช่วง 4.14 - 4.32 การวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของผ ู ้ เช ี ่ยวชาญในการประเมินความสอดคล้องของ 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

 6.2.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ในการประเม ินความสอดคล ้องของ แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของ
วัตถุประสงค์ก ับแบบทดสอบจากการ ประเม ินโดย
ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายข้อ พบว่ามีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว ้

 6.2.3 การวิเคราะห์เพื ่อประเมินประสิทธิภาพ
ของชุดประลองจากการนำไปใชในการสอน การวิเคราะห์
และแปรผลจะพิจารณาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ประสิทธภิาพ
ของบทเรียน วัดจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน
และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ส่วนที่ 2 ความ 
แตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  

 การวิเคราะห์ การหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบทเรียน 
ปรากฎผลตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพของบทเรียน จากร้อยละของ 
คะแนนเฉลีย่ 

รายการ 
ทดสอบ 

จำนวน
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ทดสอบ 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย (N) (A) 

ระหว่างเรียน 13 20 218 E1  =83.85 
หลังเรียน 13 20 212 E2  =81.54 

 จากการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน ร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน E1 = 83.85 และหลังเรยีน 
E2 = 81.54 (83.85/81.54)  ซ ึ ่ งถ ือได ้ว ่ าบทเร ียนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ ได้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 80/80 

การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
และหลังเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แสดงไว้ในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การทดสอบ N X D D2 t 

คะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน 

13 168 
70 486 6.44 

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน 

13 218 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 2 จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษากลุ ่มตัวอย่าง จากการใช้สถิติ 
(t-test) พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที ่ระดับ .01 ซึ ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐาน 

7. สรุปผลการวิจัย
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในสร้างและหาประ-สิทธิภาพ
ของชุดควบคุม Smart Farm ด้วย Application Blynk 
ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 
(Microcontroller Application) รหัสวิชา 17-4105-2010 
เป็นวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง) ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
จัดทำ 3 ข้อด้วยกันคือ สร้างและหาประสิทธิภาพชุด
ควบคุม Smart Farm ด้วย Application Blynk ประเมิน
คุณภาพของชุดประลองโดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และหาประสิทธิภาพของชุดประลองในการนำไปใช้ใน 
การเรียนการสอน สำหรับชุดประลองจะประกอบด้วย
ตัวเครื่องชุดประลอง พร้อมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติการประลองชุดประลองจะถูกประเมินและหา
ประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้ผลของการวิจัยที่ได้มี ดังนี ้
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 7.1 คุณภาพของชุดประลองโดยความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  จากการประเมินคุณภาพของชุดประลองทั้ง 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านใบเนื้อหา ด้านใบประลองและด้าน
คุณภาพตัวเครื่องของชุดประลอง รวมหัวข้อการประเมิน
ทั้งหมด 22 หัวข้อ พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
5 ท่าน มีค่าตํ่าสุด 3.57 สูงสุด 4.76 เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่าทางด้าน ใบเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านใบ
ประลองมีค่าเฉลี่ย 4.32 และด้านคุณภาพของตัวเครื่องมี
ค่าเฉลี่ย 4.14 ซึ่งทั้งรายข้อและเมื่อคิดในแต่ละด้านมีค่า 
ไม่ต่ำกว่า 4 นั่นคือคุณภาพของชุดประลองโดย ความคิดเห็น
ของผู ้เชี ่ยวชาญ อยู ่ในระดับดี ตามเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน
ความสอดคล้องของ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จากการวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ของวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ
จากการ ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญเป็นรายข้อ พบว่ามีค่าไม่
น้อยกว่า 0.5 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
 7.2 ประสิทธิภาพของชุดประลองในการเรียนการสอน  
การประเมินประสิทธิภาพของชุดประลองในการนำไปใช้
ในการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจาก 2 ส่วน คือ ประสิทธิภาพ
ของบทเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จากการ 
วิเคราะห์ผลการนำไปใช้ในการสอนพบว่า การทดสอบ
ย่อยทั้ง 4 ครั้ง แต่ละครั้งผู้เรียนมีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 
ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที ่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 โดยเมื่อคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ครั้งทั้งห้อง พบว่าได้ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ E1=83.85 และคะแนนทดสอบหลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ได้ E2 = 81.54 ซึ่งมีค่าไม่ต่ำกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80/80 ในส่วนของการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนโดยทำการเปรียบ
คะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนพบว่า คะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่า 
ชุดประลอง มีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ในการเรยีนการสอน 

8. อภิปรายผลการวิจัย
 จากการการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดควบคุม 
Smart Farm ด้วย Application Blynk พบว่า คุณภาพของ
ชุดประลองโดยความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญ จากการ
ประเมินคุณภาพของชุดประลองทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านใบเนื้อหา 
ด้านใบประลองและด้านคุณภาพตัวเครื่องของชุดประลอง 
รวมหัวข้อการประเมินทั้งหมด 22 หัวข้อ พบว่า คะแนน
เฉลี่ยจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน มีค่าตํ่าสุด 3.57 สูงสุด 4.76 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าทางด้าน ใบเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 
4.15 ด้านใบประลองมีค่าเฉลี่ย 4.32 และด้านคุณภาพ
ของตัวเครื่องมีค่าเฉลี่ย 4.14 ประสิทธิภาพของชุดประลอง
ในการเร ียนการสอน การประเมินประสิทธิภาพของชุด
ประลองในการนำไปใช้ในการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจาก 
2 ส่วนคือ ประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน จากการวิเคราะห์ผลการนำไปใช้
ในการสอนพบว่า การทดสอบย่อยทั้ง 4 ครั้ง แต่ละครั้ง
ผู้เรียนมีคะแนน เฉลี่ยร้อยล่ะไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ
ร้อยละ 80 โดยเมื่อคิดเป็นค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ครั้ง ทั้งห้อง พบว่าได้ 
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อย E1=83.85 และคะแนนทดสอบ
หลังเรียนคิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ได้ E2 = 81.54 
ซึ่งมีค่าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ ร้อยละ 80/80 ในส่วนของ
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนโดยทำ
การเปรียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมุตฐิานที่ตั้งไว้ สรุปได้วา่ 
ชุดประลอง มีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ในการเรยีนการสอน 

9. ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซ้ำ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุดควบคุม Smart Farm ด้วย 
Application Blynk ต่อไปดังน้ี 
 9.1 การใช้เทคโนโลยี Lora เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้
เกิดความหลายหลายในการพัฒนาสู่ระบบ IOT 

9.2 ควรมีการแสดงผลในรูปแบบ GUI 
 9.3 ควรเพิ ่มชุดประลองให้เพื ่อให้เกิดการสื ่อสาร
ระหว่างชุดประลองด้วยกัน 
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การพัฒนาเว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านอาหารกังหัน จังหวัดเลย 
Development of a Food Ordering Website of the Kanghan Restaurant, 

Loei Province 

อัญชลี บุญฤทธิ์1* กตัญญู คำทา2 ประจิตร์ เลขตะระโก3 บังอร เลขตะระโก4 รุ่งนภา อัศวภูมิ5    
 Unchalee Boonyalit1* Katanyu Kumta2 Prajit Legtrarago3 Bangon Legtrarago4 Rungnapha  Autsawaphoom5 

*1 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1 

 *1 3 4 5 Department of Information Technology, ,Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1
2 Department of Business Computer, ,Institute of Vocational Education : Northeastern Region

บทคัดย่อ 
  การศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์สั ่งอาหารร้านอาหาร
กังหัน จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สั่ง
อาหาร ร้านอาหารกังหัน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ
การใช้เว็บไซต์สั่งอาหารร้านอาหารกังหัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาค้นคว้า ประชากรทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ
ร้านอาหาร เลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื ่องมือที ่ใช้ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สั ่งอาหาร 
ร้านอาหารกังหัน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปสำหรับการวิจัย และใช้สถิติร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเก็บ
รวบรวมวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 1) การวิเคราะห์ข้อมูล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ต่อการใช้เว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านกังหัน 3) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์สั่งอาหารร้านอาหาร
กังห ัน ผลวิจ ัย พบว่า การพัฒนาเว ็บไซต์ส ั ่งอาหาร 
ร้านอาหารกังหัน จังหวัดเลย สามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวก และเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย และ
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้งานงาน พบว่า 
ประชาชนทั ่วไปม ีความพึงพอใจต ่อการใช ้ เว ็บไซต์  
สั่งอาหารร้านกังหันในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ  4.33 เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่ามีความพึงพอใจ
อยู่ที่ระดับ มาก ทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ด้านการ
ออกแบบและการจัดการเว็บไซต์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
ด้านความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 
ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ตามลำดับ 
อยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ : การพัฒนา,เว็บไซต์,ร้านอาหารกังหัน 

Abstract 
 The purpose of this research were 1) To 
develop food ordering website of Kanghan 
restaurant. 2) To study the satisfaction of websites. 
The sample group was people who were serviced 
by the restaurant. The instruments used in the 
research was the satisfaction survey about the 
food ordering website of Kanghan restaurant. 
Statistical data were analyzed by package program, 

percentage statistics (Percentage), Mean (�̅�) and 
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standard deviation (S.D.). Data collection was 
divided into 3 parts: 1) data analysis of respondents 
2) the analysis results of satisfaction for food
ordering website of Kanghan restaurant 3) the 
analysis results of suggestions for food ordering 
website of Kanghan restaurant. The results of the 
research indicated that the satisfaction perspective 
of people who ordered food by Kanghan 
restaurant's website was a high level. The mean 

was 4.33(�̅�= 4.33). Considering each aspect, it all 
was a high level. It could be sorted from high to 
low as follows in order as follows, utilization 

(�̅� = 4.47) website design and management (�̅� = 4.31) 

data accessibility (�̅� = 4.28) and website content 

(�̅�= 4.26). 

Keywords: Development, Website, Kanghan Restaurant 

1. บทนำ
จากสภาวการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที ่ส ูงข ึ ้นใน

ปัจจุบัน “ ร้านอาหาร” เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่ได้รับความ
นิยมสูง แม้ว่าร้านอาหารสามารถปรุงอาหารได้รสชาติดี 
ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม มีการบริการลูกค้าที่ดีก็จำเป็นต้อง
แสวงหาความรู้ความชำนาญเพิ่มเติมด้านของอาหารและ
ต้องคำนงึถึง เรื่อง “การจัดการร้าน” เพราะธุรกิจจะอยู่ได้
หรือไม่ได้ ขึ ้นอยู ่กับการจัดการร้านด้วย เจ้าของร้าน
สามารถหาความรู้ได้จากแหล่งอบรมต่าง ๆ หรือศึกษาจาก
ตำราทางธุรกิจที่มีอยู่อย่างมากมายในท้องตลาด เพียงแต่
ต้องรู้จักนำมาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับแนวทางการดำเนิน
ธุรกิจของตัวเอง การเปิดร้านอาหารนั้นจะต้องลงทุนมาก 
มีการแข่งขันสูงร้านอาหารที่มีการจัดการร้านที่ดี สามารถ
ปรุงอาหารได้รสชาติดีถึงจะอยู่รอดได้ เจ้าของร้านจึงต้อง
นำกลยุทธ์ในเรื ่องอื ่น ๆ เข้ามาผสมผสานให้การดำเนิน

ธุรกิจเป็นไปอย่างสอดคล้องและลงตัวสำหรับกลยุทธ์หนึ่ง
ที่สามารถทำให้ร้านอาหารสามารถอยู่รอดได้ คือการสร้าง
ความแตกต ่าง ด ้วยการนำเทคโนโลย ีสม ัยใหม ่มา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านอาหารเพื่อให้เกิดความประทับใจ
ในการให้บริการลูกค้าในการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการ
บริหารจัดการร้านอาหารเพิ่มจุดแข็งของร้านอาหารเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าให้มีความสะดวก
รวดเร็วและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
(นนิดา  สร้อยดอกสน, 2556)   
   เว็บไซต์สั่งอาหารเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่น่าสนใจ 
เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการขาย สร้างความพึงพอใจ 
และเพิ่มความน่าสนใจให้กับร้านอาหาร ให้มีความแตกต่าง
จากร้านอาหารอื่น เว็บไซต์จึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก 
ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความสำคัญของการ
มีเว็บไซต์เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ การตลาด ให้ข้อมูลข่าวสาร และสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจและองค์กร สามารถนำมาใช้เป็น
ร้านค้าออนไลน์เพื่อจำหน่ายสินค้า บริการหากมีการนำเสนอ
เว็บไซต์ในรูปแบบสวยงาม ค้นหาข้อมูลง่าย มีความนา่เชื่อถือ 
ก็จะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีการขายอาหาร
เฉพาะหน้าร้าน ตามแนวคิดของ รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย (2563) 
ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ พบว่า 
การว ิจ ัยการพัฒนาระบบส ั ่ งอาหารออนไลน ์โดยใช้
เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์แอพพลิเคช่ันด้วยภาษา PHP 
ร่วมกับ MySQL ผ่านเว็บไซต์ c9.io ซึ่งระบบที่ได้จะทำให้
ผู ้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกเข้าใช้งานเพื่อดูรายการ
อาหาร สั่งรายการอาหารและแจ้งชำระเงินได้  
   คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาเว็บไซต์เพื ่อเป็น
แนวทางในการศึกษาความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์การสั่ง
อาหาร ร้านอาหารกังหัน ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา 
และปรับปรุงการให้บริการในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และ
สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื ่อพัฒนาเว็บไซต์สั ่งอาหาร ร้านอาหารกังหัน

จังหวัดเลย  
     2.2 เพื ่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สั่ง
อาหาร ร้านอาหารกังหัน จังหวัดเลย 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1  ขั ้นตอนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดย

การศึกษาและรวบรวมข้อมูล การศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลด้านข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสร้างเว็บไซต์
ที่นำมาใช้งานได้ฟรี เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหาบน
เว็บไซต์  ในการเก็บข้อมูล ได้จากบุคคลที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ และการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ ได้แก่ 
ข้อมูลพื้นฐานของร้านกังหัน รายการอาหาร โปรโมช่ัน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ได้วิเคราะห์เนื้อหาใน เว็บไซต์
จากการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม และการสอบถาม
เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
     3.2  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อ 
ต่าง ๆ ดังนี ้

        - เนื้อหาด้านสินค้า เนื้อหาด้านกลุ่มลูกค้า และ
เนื้อหาด้านการประชาสัมพันธ์ 

       - ทฤษฎี ความพึงพอใจในการให้บริการ การ
ปฏิบัติงานเพื่อจำกัดความสูญเปล่าและประสิทธิภาพใน
การทำงาน 

 3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       3.3.1 ประชากรท ี ่ ใช ้ ในการศ ึกษาค ้นคว้ า 

ประชากรทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ ในเขตอำเภอหนองหิน 
จังหวัดเลย จำนวน 200 คน 

3.3.2 กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
ประชากรทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหาร โดยใช้ตาราง
ของเคซีและมอร์แกน, 2563 จำนวน 132 คน 

     3.3  ดำเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้
บริการใช้บริการเว็บไซต์ ร้านกังหัน จำนวน 132 คน โดย
ใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ Google Form 
     3.4  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ เว็บไซต์ร้านกังหันท่ี
พัฒนาด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6, Photoshop 
Cs6, Appserv 2.5.10 แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ที่
พัฒนาขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิค
และการออกแบบ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) สืบค้น และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของใช้บริการเว็บไซต์แบ่งได้ 
3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ แบบ Checklist 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็น 
4 ด้าน จำนวน 15 ข้อ ดังนี้ ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ จำนวน 
5 ข้อ ด้านการออกแบบและการจัดการเว็บไซต์ จำนวน 
4 ข้อ ด้านความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล จำนวน 2 ข้อ ด้านการ
นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 4 ข้อ และตอนท่ี 3 ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งทุกข้อคำถามผ่านการประเมินค่าดัชนี
ความสอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญมีค่าระหว่าง 0.68 ถึง 1.00 
      3.5 การสร้างและการพัฒนาเว็บไซต์ 

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ ดังต่อไปนี ้
3.5.1 ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับ

ความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ 
3.5.2 สร้างแบบสอบถามตามแนวคิดที่กำหนด

โดยพิจารณารายละเอียดที ่พ ิจารณารายละเอียดที่
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.5.3 นำแบบสอบถามที ่สร ้างข ึ ้นตามกรอบ
แนวคิด เสนออาจารย์ที ่ปรึกษาโครงการเพื ่อพิจารณา
ความเหมาะสม ความถ ูกต ้องของการใช ้ภาษาและ
ครอบคลุมเนื้อหาของการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำมาปรับปรุง
แก้ไขตามอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ 

3.5.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ 
ที่ปรึกษาโครงการแนะนำ 

3.5.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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3.5.6 นำผลแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการอีกครั ้ง เพื ่อปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำแล้ว
จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย

ได ้ดำเนินการเก ็บรวบรวมข้อม ูลด้วยตนเอง โดยใช้
แบบสอบถาม 132 ชุด ใช้กับประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้
บริการร้านอาหาร ในอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ในการศึกษา
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านกังหัน 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การว ิ เคราะห์ข ้อม ูลของการวิจ ัยในคร ั ้งนี้  

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ส่วนที ่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อ

การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการใช้เว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านกังหัน 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อการใช้
เว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านกังหัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลได้มีการกำหนดวิธีการทาง
สถิติ[4]เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
โดยแยกวิเคราะห์ตามลำดับดังนี้ 

3.7.1 สูตรค่าร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ (Percent) 
เพื ่อใช้แปลความหมายของ ข้อม ูลต ่าง ๆ โดยใช้ใน
แบบสอบถามส่วนท่ี 1 

3.7.2 สูตรค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) เพื่อใช้
แปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ในแบบสอบถาม
ส่วนท่ี 2 

3.7.3 ส ูตรค ่ า เบ ี ่ ยง เบนมาตรฐาน  (stand 
deviation หรือ .D.S ) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูล 
ต่าง ๆ โดยใช้ในแบบสอบถามส่วนท่ี 2  

4. สรุปผลการวิจัย
4.1  ผลการออกแบบและสรา้งเว็บไซต์
       ผลการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ร้าน

กังหันประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของร้านกังหัน รายการ
อาหาร โปรมชัน ข่าวประชาสัมพันธ์  แสดงดังภาพท่ี 1-6   

ภาพที่ 1  ระบบสินค้า ร้านกังหัน 

ภาพที่ 2  ระบบสั่งอาหาร ร้านกังหัน 
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ภาพที ่3   E-R Diagram ระบบสั่งอาหาร ร้านกังหัน 

4.1.1  ระบบสั่งอาหารร้านกังหัน 
การกำหนด Entity ของฐานข้อมูลระบบ

เว็บไซต์การสั่งอาหาร ร้านกังหัน ประกอบด้วย 4 Entity ดังนี้ 
 - Entity สินค้า ประกอบด้วย Attibute 

รหัสสินค้า ชื ่อสินค้า ราคาสินค้า ประเภทสินค้า โดยมี 
รหัสสินค้า เป็นคีย์หลัก (Primary Key) 

 - Entity สมาชิก ประกอบด้วย Attibute 
รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โดยมีรหัส
สมาชิก เป็นคีย์หลัก (Primary Key) 

- Entity การสั่งซ้ือสินค้า ประกอบด้วย 
Attibute รหัสคำสั่งซื้อ ชื่อสมาชิก จำนวนที่สั่ง วันที่สั่ง 
โดยมีรหัสคำสั่งซื้อ เป็นคีย์หลัก (Primary Key) 

 - Entity รายการส่งสินค้า ประกอบด้วย 
Attibute รหัสสินค้า ชื ่อสินค้า ชื ่อผู ้ร ับสินค้า จำนวน
สินค้าที ่จ ัดส่ง วันที่จัดส่งสินค้า วันที ่ร ับสินค้า โดยมี 
รหัสสินค้า เป็นคีย์หลัก (Primary Key) 

ภาพที่ 4  หน้าแรกเว็บไซต ์

ภาพที่ 5  รายการอาหาร 

ภาพที่ 6  รายละเอียดสินค้า 

    4.2  ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ร้านกังหัน 
สรุปผลการวิจัยพบว่าประชาชนทั่วไปมีความ  

พึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านกังหัน ในภาพรวม

อยู ่ที ่ระดับมาก (�̅�= 4.33, .D.S = 0.77) เป็นเพศชาย
จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เพศหญิง จำนวน 66 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่ อายุ 31 ถึง 40 ปี จำนวน 
67 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตามอาชีพ เป็นผู้ที่ทำธุรกิจ
ส่วนตัว จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 50.10 เมื่อพิจารณา
เป็นด้าน สรุปได้ว่า มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากทุกด้าน 
เรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ 

(�̅�= 4.47, .D.S = 0 .65) ด ้านการออกแบบและการ

จัดการเว็บไซต์ (�̅�= 4.31, .D.S = 0.78) ด้านความง่ายใน

การเข้าถึงข้อมูล (�̅�= 4.28, .D.S = 0.80) ด้านเนื้อหาของ

เว็บไซต์ (�̅�= 4.26, .D.S = 0.86) นำเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบการบรรยายปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 4.2.1  ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ แสดงดังตารางที่ 1-3 
 
ตารางที่ 1 จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม เพศ 
 

เพศ จำนวนตัวอย่าง(คน) ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

66 
66 

50.00 
50.00 

รวม 132 100.00 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์เป็น
เพศหญิง จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเป็น
เพศชาย จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 
ตารางที่ 2  จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม อายุ 
 

อาย ุ(ปี) จำนวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 

20-30 
31-40 
41-50 

64 
67 
1 

48.50 
50.80 
00.70 

รวม 132 100.00 

         
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ส่วนใหญ่
เป็นอายุ 31 ถึง 40 ปี จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 

และเป็นอายุ 20 ถึง 30 ปี จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.50 และ 41 ถึง 50 ปีจำนวนเป็นจำนวน 1 คนคิดเป็น
ร้อยละ 0.70 
 
ตารางที่ 3   แสดงจำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนก 
 ตามอาชีพ 
 
 

อาชีพ จำนวนตัวอย่าง(คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ 
ธุรกิจส่วนตวั 
รับจ้างทั่วไป 

อื่น ๆ 

32 
66 
28 
6 

24.20 
50.10 
21.20 
4.50 

รวม 132 100.00 

 
  จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู ้ที ่เข้ามาใช้บริการ
เว็บไซต์ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว จำนวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.10 และเป็นข้าราชการ จำนวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.20  และ รับจ้างทั่วไป เป็นจำนวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.20 และอื่น ๆ  จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 
             4.2.2 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ต่อการใช้เว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านกังหัน แสดงผลดังตารางที่ 4-8 
 
ตารางที่ 4  แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้ 
               เว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านกังหัน โดยรวม 

 

ลำดับ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(�̅�) ( .D.S )  แปลผล 

1. 
2. 
 

3. 
4. 

ด้านเน้ือหาของเว็บไซต์ 
ด้านการออกแบบและการจัดการ
เว็บไซต์ 
ด้านความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล 
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ 

4.26 
4.31 

 
4.28 
4.47 

0.86 
0.78 

 
0.80 
0.65 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 รวม 4.33 0.77 มาก 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ประชาชนท่ัวไปมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้เว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านกังหัน ในภาพรวมอยู่ที่

ระดับมาก (�̅�= 4.33, .D.S = 0. 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นด้าน 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับ

จากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ (�̅�= 4.47, 
.D.S = 0.65) ด้านการออกแบบและการจัดการเว็บไซต์ 

(�̅�= 4.31, .D.S = 0.78) ด้านความง่ายในการเข้าถึง

ข้อมูล (�̅�= 4.28, .D.S = 0.80) ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ 

(�̅�= 4.26, .D.S = 0.86)  

ตารางที่ 5   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความ 
พึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สัง่อาหาร ร้านอาหาร 
กังหันของประชาชนท่ัวไปที่เข้ามาใช้บริการ 
ร้านอาหารกังหัน ในอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ 

  จากตารางที ่5 พบว่า ประชาชนท่ัวไปมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้เว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านอาหารกังหันในด้านเนื้อหา

อยู่ที่ระดับ มาก (�̅�= 4.26, .D.S = 0.86) เมื่อพิจารณา
เป็นข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ที ่ระดับ มาก ทุกด้าน 
เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี ้ เนื ้อหาของเว็บไซต์มี

ความเหมาะสมน่าสนใจ (�̅�= 4.37, .D.S = 0.70) ปริมาณ

เนื ้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บไซต์ (�̅�= 4.36, 

.D.S = 0.72) เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน (�̅�= 4.33, 

.D.S = 0.81) เนื้อหามีความถูกต้องและชัดเจน (�̅�= 4.13, 

.D.S = 1.10) มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและ

เข้าใจง่าย (�̅�= 4.11, .D.S = 1.01)  

ตารางที่ 6   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ      
พึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สั่งอาหารร้านอาหาร 
กังหันของประชาชนท่ัวไปที่เข้ามาใช้บริการ 
ร้านอาหารกังหัน ในอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
ด้านการออกแบบและการจัดการเว็บไซต์ 

ลำดับ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(�̅�) ( .D.S )  แปลผล 

1. 

2. 

หน้าเว็บไซต์มีรูปแบบสวยงาม
น่าสนใจ และทันสมยั 
หน้าโฮมเพจมีความน่าสนใจ 
เมนูต่าง ๆ ใช้งานได้ง่าย 
การออกแบบเวบ็ไซต์ใช้สีที่มี
ความเหมาะสมและอ่านง่าย 

3.97 

4.38 
4.36 

4.54 

1.11 

0.70 
0.70 

0.62 

มาก 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 

3. 

4. 

รวม 4.31 0.78 มาก 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ประชาชนท่ัวไปมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้เว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านกังหันในด้านการออกแบบ

และการจัดการเว็บไซต์อยู่ที่ระดับมาก (�̅�= 4.31, .D.S = 0.78) 
เมื่อพิจารณาเป็นข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ มาก
และมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การออกแบบ

เว็บไซต์ใช้สีที่มีความเหมาะสมและอ่านง่าย (�̅�= 4.54, 

.D.S = 0.62) หน้าโฮมเพจมีความน่าสนใจ (�̅�= 4.38, 

.D.S = 0.70) เมนูต่าง ๆ  ใช้งานได้ง่าย (�̅�= 4.36, .D.S = 0.70) 
หน้าเว็บไซต์มีรูปแบบสวยงานน่าสนใจ และทันสมัย 

(�̅�= 3.97, .D.S = 1.11) 

ลำดับ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(�̅�) ( .D.S ) แปลผล 

1 เนื้อหาของเว็บไซต์มีความ
เหมาะสมน่าสนใจ 
มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายตอ่
การค้นหาและเขา้ใจง่าย 
เนื้อหากับภาพมีความ
สอดคล้องกัน 
เนื้อหามีความถกูต้องและชัดเจน 
ปริมาณเนื้อหามีความ
เหมาะสมกับหนา้เว็บไซต์ 

4.37 

4.11 

4.33 

4.13 

4.36 

0.70 

1.01 

0.81 

1.10 

0.72 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

2 

3 

4 

5 
รวม 4.26 0.86 มาก 
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ตารางที่ 7   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความ 
พึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านอาหาร 
กังหัน ของประชาชนท่ัวไปที่เข้ามาใช้บริการ        
ร้านอาหารกังหัน  ในอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
ด้านความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล 

ลำดับ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(�̅�) ( .D.S )  แปลผล 

1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่าย
ต่อการอ่านและการใช้งาน 
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
ได้หลากหลายช่องทาง 

4.33 

4.23 

0.81 

0.80 

มาก 

มาก 2. 

รวม 4.28 0.80 มาก 

   จากตารางที่ 7 พบว่า ประชาชนท่ัวไปมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้เว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านกังหันในด้านความง่ายใน

การเข้าถึงข้อมูลอยู่ที่ระดับมาก (�̅�= 4.28, .D.S = 0.80) 
เมื่อพิจารณาเป็นข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก 
เรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์

ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน (�̅�= 4.33, .D.S = 0.81) 
ช ่องทางการติดต ่อสอบถามได้หลากหลายช่องทาง  

(�̅�= 4.23, .D.S = 0.80) 

ตารางที่ 8   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ        
พึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สั่งอาหาร รา้นอาหาร 
กังหัน ของประชาชนท่ัวไปที่เข้ามาใช้บริการ 
ร้านอาหารกังหัน ในอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย  
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ 

ลำดับ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

(�̅�) ( .D.S )
แปล
ผล 

1 ช่วยเพิ่มยอดขายด้านธุรกิจ
ร้านอาหาร 
เป็นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เกีย่วกับ
ร้านอาหาร 
ช่วยให้ได้แนวทางการตัดสินใจ
ในการเลือกซ้ือได้ง่าย 
เป็นแหล่งขายสินค้าร้านอาหาร
ออนไลน์ที่ใช้งานได้จริง 

4.48 

4.42 

4.48 

4.42 

0.68 

0.66 

0.68 

0.66 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

2 

3 

4 

รวม 4.47 0.65 มาก 

 จากตารางที ่ 8  พบว่า ประชาชนทั ่วไปมีความพึง
พอใจต่อการใช้เว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านอาหารกังหันในด้าน

การนำไปใช้ประโยชน์อยู่ที่ระดับมาก (�̅�= 4.47, .D.S = 0.65) 
เมื่อพิจารณาเป็นข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก
และมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ เป็นแหล่ง

ขายสินค้าร้านอาหารออนไลน์ที่ใช้งานได้จริง (�̅�= 4.52, 

.D.S = 0.64) ช่วยเพิ่มยอดขายด้านธุรกิจร้านอาหาร (�̅�= 4.48, 

.D.S = 0.68) ช่วยให้ได้แนวทางการตัดสินใจในการเลือก

ซื้อได้ง่าย (�̅�=4.46, .D.S = 0.62) เป็นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่

และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านอาหาร (�̅�= 4.42, .D.S = 0.66) 

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ด้านส่วนประกอบของเว็บไซต์ ควรเพิ่มรายละเอียด

ของข้อมูลที่ทันสมัยและเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น 
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    5.2  ด้านรูปภาพภายในเว็บไซต์ ควรปรับเปลี ่ยน
รูปภาพ ให้มีความคมชัด และชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
    5.3  ด้านการใช้สีและตัวอักษรการออกแบบเว็บไซต์ 
ควรปรับเลือกสีอักษรให้มีความสบายตาและตัวอักษรให้มี
ความชัดเจนในการมองเห็น 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

Development of a New Generation Online Learning Management Platform to 
Support Vocational Education Learning During Covid 19 Pandemic 

สมัย  สีลาดเลา1* กนกกาญจน์ แสนสุวรรณ2  ดวงเนตร  ยศคำลือ3 สมปรารถนา ศรีรัมย์ 4   
Samai Seeladlao1* kanokkarn Seansuwan2 Duangnet Yotkamlue3 Sompattana Sriram4 

*1 2 3 4สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3
*1 2 3 4 Department of Business Computer, Mahasarakham Vocational College, Institutes of vocational

Eucation: Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่
ด้วยเทคโนโลยีออนไลน์เพื ่อสนับสนุนการเรียนรู ้ระดับ
อาชีวศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน ์ เพ ื ่อสน ับสน ุนการเร ียนร ู ้ระดับ
อาชีวศึกษา 2) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยผู้วิจัยทำ
การออกแบบการเรียนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ
สร้างห้องเรียนเสมือนจริง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผ ู ้ เร ียนที ่ม ีต ่อการจัดรูปแบบการเร ียนการสอน
ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนที่เรียนโดยรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับอาชีวศึกษา สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีกออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับอาชีวศึกษา มีความหลากหลายของกิจกรรมการเรียน
ทำให้ผู้เรียนมีความสนุกกับการเรียนโดยไม่มีขอบเขตของ
เวลา ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้เรียนที ่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พบว่า ด้าน
ความหลากหลายของสื ่อการสอนมีความพึงพอใจใน 

ระดับ มาก คะแนนเฉลี่ย = 4.33 รองลงมาคือด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีความพึงพอใจระดับ  มาก
คะแนนเฉลี่ย = 4.25 และด้านห้องเรียนออนไลน์มีความ
พึงพอใจในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย = 4.21 ตามลำดับ 
ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มาก คะแนน
เฉลี่ย = 4.22   

คำสำคัญ : การสอนออนไลน์, การจัดการเรียนการสอน 

Abstract 
 The purpose of this research were 1) to develop 
online education platforms for supporting vocational 
education and 2) to evaluate the satisfaction of 
students for online education platforms. The 
researcher designed learning by using a virtual 
classroom program. The instrument used in the 
research was a satisfaction survey for online 
education platforms. The statistics used for data 
analysis were mean and standard deviation. 
 The results of this research indicated that 
online education platforms for supporting vocational 
education had various learning activities, which 
lead the students to enjoy for unlimited time. The 
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satisfaction result showed that various instruction 
media was the high level with an average score 
of 4.33, education management was the high 
level with an average score of 4.25, and the 
online classroom was the high level with an 
average score of 4.21. The overall satisfaction was 
a high level with an average score of 4.22  

Keyword: Online Learning, Education Management 

1. บทนำ
จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งเริ่ม

มีการระบาดในช่วงปลายปี 2562 ในประเทศจีนแล้วมีการ
แพร่ระบาดไปทั่วโลกในเวลาต่อมา องค์กรอนามัยโลก 
(World Health Organization : WHO) ได ้ประกาศให้
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ การแพร่ระบาดยังคงมี
อย่างต่อเนื ่องและรุนแรงสร้างผลกระทบต่อมนุษยชาติ
เป็นวงกว้างในทุกๆ มิติ ทั ้งความสูญเสียต่อชีวิต สังคม 
เศรษฐกิจ และรวมทั้งวงการศึกษา หลายหน่วยงานต้องมี
การปร ับเปล ี ่ยนพฤต ิกรรมการดำเน ินช ีว ิตรวมทั้ ง
พฤติกรรมการทำงานให้มีความยืดหยุ่นในภาวะการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การป้องกันการแพร่
ระบาดค ือการเว ้นระยะห่ างทางส ังคม ด ้วยเหต ุนี้
เทคโนโลยีและการสื่อสารจึงเข้ามามีบทบาทในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันและได้มีการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ
ออนไลน์ออกมาอย่างหลากหลาย เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว บุคลากรของ
สถาบัน องค์กร ให้มีการทำงานจากที่บ้านหรือที่ต่าง ๆ 
โดยคำนึงถึงการรักษาระยะห่างทางสังคมสถาบันการศึกษา 
ในประเทศไทยที่นักเรียนนักศึกษาต้องหยุดการเรียนที่
สถาบันในรูปแบบการเรียนทั่วไป ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเรียนเป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารจัดการเรียน 
การสอนในร ูปแบบออนไลน์มากข ึ ้น คร ูผ ู ้สอนต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังเกิดขึ้น

ต่อเนื่องจากปี 2562-2564 จึงส่งผลให้แวดวงการศึกษาใน
ประเทศไทยมีการปรับตัวและมีการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึนตามไปด้วย 
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนำมาซึ่งกระบวนการทัศน์
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังคำกล่าวของ 
ดร.สุว ิทย์ เฆษินทรีย ์ ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563) 
ที่ให้มุมมองเกี ่ยวกับรูปแบบแพลตฟอร์มการเรียนรู ้ว่า 
“การเรียนรู้จากนี้ไปสามารถเกิดขึ้นจากใคร ที่ไหน และ
เมื่อไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับห้องเรียนหรือระบบ
การศึกษาอีกต่อไป เพราะการศึกษาออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ 
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะมีบทบาทมากขึ้นในโลกหลัง
โควิด” ด้วยเหตุนี้ครูผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสอนและบทบาทของตนเอง ด้วยการนำสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดและ
ประเมินผล ได้แก่ โปรแกรม zoom google application 
youtube Cisco Webex meeting Edmodo เ ป ็ นต้ น 
มาสร้างรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นวิธีสอนใน
ลักษณะผสมผสานในหลายลักษณะตามแนวคิดและ
ประสบการณ์ของผู้สอนและความสามารถของผู้เรียน 
 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีการพัฒนามา
ตั้งแต่ ค.ศ. 1970 เพื ่อรองรับระบบการสอนทางไกลที่
ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน ต่อมารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนทางไกลได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
นำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
เสม ือนจร ิงในช ั ้นเร ียน ได ้แก ่  Google meet Cisco 
Webex meeting เป็นต้น 
 ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์เพื ่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา โดยการนำสื่อเทคโนโลยีและการ
สื ่อสารในรูปแบบต่างๆ มาผนวกเข้าด้วยกัน  โดยการ
ผสมผสานระหว่างวิธีการสอนและเทคโนโลยีตามกรอบ
แนวคิดธีแพค (Technological Pedagogical Content 
Knowledge: TPACK or TPCK) (จุฬารัตน์ ธรรมประทีป, 
2559) เป็นกรอบแนวคิดที ่สำคัญต่อการพัฒนาครูมือ
อาช ีพ โดยการนำความร ู ้ทางด ้านเทคโนโลย ีและ

1116



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับความรู้
ด้านการสอนในเนื้อหาวิชาเฉพาะในการปฏิบัติงานของครู 
ถือเป็นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ
ใหม่ (New normal) และเป็นความท้าทายของครูผู้สอน
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา 
2. เพื ่อประเมินความพึงพอใจของผู ้ เร ียนที ่ม ีต่อ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา 

3. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาการจัดการเร ียนการสอนยุคใหม่ด ้วย

เทคโนโลยีออนไลน์ในครั้ง ได้กำหนดกลุ่มประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างดังนี ้
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั ้นปีที ่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั ้นปีที ่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจและสาขาการบัญชี จำนวน 103 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ห้องเรียน แบ่งเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 
33 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 37 คน รวม 70 คน 

4. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจ ัยเรื ่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

การสอนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีออนไลน์เพื ่อสนับสนุน 
การเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่  
 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ โดยผู้สอนทำการวิเคราะห์แผนการสอน
ตามสมรรถนะรายวิชา เพื่อเตรียมการออกแบบหน่วยการเรยีน
ในรูปแบบออนไลน์ (สุวัฒน์ บันลือ, 2560) การจัดเป็น

รูปแบบการเรียนการสอนที่ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ มีการ
กำหนดวัตถุประสงค์การเร ียนรู ้ไว ้อย่างชัดเจน และ
กำหนดสื ่อการสอนโดยใช้โปรแกรมสำเร ็จรูป ได้แก่ 
YouTube สำหรับการอัพโหลดวีดีโอการสอน Google 
application สำหรับสร้างห้องเรียนออนไลน์และรูปแบบ
การวัดและประเมินผล เป็นต้น โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
อาศัยรูปแบบของธีแพค คือ ความรู้ด้านเนื้อหา ความรู้
ด้านเทคโนโลยี และความรู้ศาสตร์และศิลป์ในการสอน 
(บุญทิพย์ สิริธรังศรีม 2563) 

1. ความรู้ด้านเนื้อหา (Content Knowledge) ผู้สอน
จะต้องมีความรู้ในเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี โดยมีการ
วิเคราะห์ว่าเนื้อหาใดที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ความรู้หรอืเกดิ
ทักษะตามที่กำหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ (Expected 
learning outcomes) ความร ู ้หร ือท ักษะใดที ่ผ ู ้ เร ียน
สามารถเรียนรู้หรือทำได้ด้วยตนเอง หรือต้องมีผู้อื่นมาช่วย
จึงจะเกิดความกระจ่างและทำให้ผู้เรียนสัมฤทธิ์ผลได้ การ
ออกแบบความรู้ในการสอนออนไลน์จึงเป็นเรื ่องสำคัญ
และต้องการการออกแบบที่รองรับผลลัพธ์การเรียนรู้ใน 
แต่ละระดับ มิใช่เป็นการนำเนื้อหาวิชาไปวางบนระบบ
ออนไลน์หรือบนอีเล ิร ์นนิ ่งและปล่อยให้ผ ู ้ เร ียนต้อง
รับภาระเรียนรู้ด้วยตนเองเพียงฝ่ายเดียว 

2. ความร ู ้ ด ้ านเทคโนโลยี  (Technological
knowledge) ผู้สอนควรเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การถ่ายทอดเนื ้อหาปัจจุบันมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้
สมบูรณ์แบบให้เลือกมากมาย และสามารถรองรับการเรียน
การสอนแบบปฏิสัมพันธ์ เสมือนเรียนอยู่ในห้องเรียนจริง 
โดยสามารถปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้เรียนและผู้เรียนกับสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ  

3. ความรู้ศาสตร์และศิลป์ในการสอน เนื่องจากการสอน
ออนไลน์เป็นการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ห่างไกลกัน
ทางกายภาพ ผู ้สอนจะทำอย่างไรให้สามารถถ่ายทอด
เนื้อหาไปยังผู้เรียนหรือทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันให้
บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ท่ีประสบความสำเร็จนั้นต้องมุ่งให้ผู้เรยีน
เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีและประสบความสำเร็จในการเรยีน 
ต้องมีหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) การยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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2) การสอนแบบปฏิสัมพันธ์ ผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจกัน
และกัน 3) มีสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศการเรียนการ
สอนที่ดี 
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ผู้สอนพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้แอพพลิเคชัน
ของกูเกิลเพื ่อการศึกษา เป็นเครื ่องมือในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งได้แก่ 
 Google classroom ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อชว่ย
ให ้ผ ู ้สอนสามารถสร ้างและเก ็บงานได ้โดยไม ่ต ้อง 
สิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น 
สามารถทำสำเนาของเอกสารสำหรับนักศึกษา แต่ละคนได้
โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดร์ฟสำหรับ
แต่ละงานและนักศึกษาแต่ละคนเพื่อช่วยจัดระเบียบให้ทุกคน 
นักศึกษาสามารถติดตามว่ามีอะไรครบกำหนดบ้างในหน้างาน 
และเริ ่มทำงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั ้งเดียว ผู ้สอน
สามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครทำงานเสร็จหรือไม่เสร็จ
บ้าง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนน
ผ่านห้องเรียนได้ 
 Google Drive เป ็นเคร ื ่องม ือสำหร ับการจ ัดการ
เอกสารออนไลน์ของทางกูเกิ้ลหรือเป็นพื้นที่เก็บขอ้มูลบน
ระบบระบบคลาวด์ หลักการทำงานจะคล้ายกับโปรแกรม
เอกสาร  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารแบบออนไลน์ได้ โดย
ผ่านการใช้บนเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้การใช้งาน
ของเอกสารมีความสะดวกมากขึ้น สามารถใช้งานหรือ
แก้ไขข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา 
 Google Docs เป็นบริการออนไลน์ที่สามารถจัดการ
เอกสารได้แบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์รายงาน
สร้าง แก้ไข หรือเปิดอ่านเอกสารได้เลย โดยผู้สอนนำมา
ประยุกต์ในการสร้างเอกสารการสอนหรือใบงานสำหรับ
ให้ผู้เรียนได้จัดทำ 
 Google Sheets เป็นอีกแอพพลิเคชั่นท่ีผู้สอนเลือกใช้
ในการสร้างเอกสารตารางงาน มีลักษณะเป็นตารางงาน 
ซึ่งผู้สอนสามารถนำมาประยุกต์ในการเรียนการสอน  
 Google Slide เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้สอนสร้าง
สไลด์สำหรับการบรรยาย โดยผู้สอนสามารถนำเสนอแบบ
ออนไลน์ให้กับผู้เรียนผ่านห้องเรียนในคลาสรูมได้ 

 Google Form ผู้สอนสามารถออกแบบแบบสำรวจ 
แบบสอบถาม หรือแบบทดสอบ ผ่านแอพพลิเคชั่นฟอร์ม
ได้อย่างสะดวก ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้แบบสำรวจ 
แบบสอบถาม หรือแบบทดสอบผ่านทางระบบออนไลน์ 
เป็นแอพพลิเคชั่นที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สอนได้
เป็นอย่างดี 
 Youtube สำหรับให้ผู ้สอนสร้างและอัพโหลดวีดีโอ
การสอน โดยผู้สอนบันทึกการสอนในรูปแบบ Live หรือ
จะอัพโหลดเป็นวีดีโอการสอนของผู้สอน และผู้สอนนำ
วีดีโอการสอนเข้าไปเก็บในห้องเรียนคลาสรูมเพื่อให้ผู้เรยีน
ได้ทำการศึกษาจากวีดีโอได้ตลอดเวลา 
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้วิจัยได้พัฒนา
ห้องเรียนออนไลน์ นำเสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนที่
มีประสบการสอนไม่น้อยกว่า 10 ปีและมีความรู้ความ
ชำนาญทางด้านเทคโนโลยี จำนวน 7 ท่าน เพื่อทำการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินผลความคิดเห็น ดังนี้  

4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด  
3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

5. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผู ้เร ียนที ่มีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับอาชีวศึกษา ประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยี จำนวน 7 ท่าน 
และนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มาหาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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6. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับอาชีวศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
ผู ้ว ิจัยได้สร้างรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย 
แอพพลิเคชันคลาสรูม ผลิตสื่อการสอนด้วยสไลด์ วีดีโอ
การสอน และแอพพลิเคชันในการสร ้างกิจกรรมใน
ห้องเรียนที่หลากหลาย รวมถึงเกมออนไลน์สำหรับกระตุ้น
ผู้เรียนให้เกิดความสนุกในการเรียน ผู้วิจัยได้รวบรวมแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู ้เร ียนที ่มีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ 
ผลการศึกษาสรุปดังน้ี 

ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 

ชาย 18 25.71 
หญิง 52 74.29 

รวม 70 100 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 70 คน 
แบ่งเป็นเพศหญิง จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 74.29 
และเพศชาย จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71 

ตารางที่ 2  ข้อมูลความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการจัด 
 การเรียนการสอนออนไลน์ 

ด้านการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ด้านห้องเรียน
ออนไลน ์

4.21 0.85 มาก 

ด้านความ
หลากหลายของ
สื่อการสอน 

4.33 0.80 มาก 

ด้านการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ด้านกิจกรรมการ
สอน 

4.25 0.82 มาก 

ด้านการวัดและ
ประเมินผล 

4.18 0.70 มาก 

ด้านเวลาการ
จัดการเรียน 

4.15 0.92 มาก 

รวม 4.22 0.81 มาก 

 จากตารางที ่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  พบว่า 
ด้านความหลากหลายของสื่อการสอนผู้เรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย = 4.33 รองลงมา คือ ด้านกิจกรรม
การสอน อยู ่ในระดับ มาก ค่าเฉลี ่ย = 4.25 และด้าน
ห้องเรียนออนไลน์ อยู ่ในระดับมาก ค่าเฉลี ่ย = 4.21 
ตามลำดับ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้เร ียน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.22   

7. สรุปผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่

ด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ นั้น ผู้สอนต้องทำความเข้าใจใน
การออกแบบและคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญในการสร้าง
เนื้อหาการสอนมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบัน
ได้มีการพัฒนาโปรแกรมออนไลน์มากขึ้น ตอบสนองความ
ต้องการได้มากขึ้นช่วยให้ผู้สอนได้เรียนรู้พฤติกรรมของ
ผู้เรียนได้ โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้คลาสรูมของกูเกิล ซึ่งเป็น
แอพพลิเคชันสำหรับการศึกษา มาประยุกต์ใช้ รวมถึงการ
สร้างสื่อในรูปแบบต่าง ๆ มาประยุกต์เข้าด้วยกัน ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ด้วย

เทคโนโลยีออนไลน์เพื ่อสนับสนุนการเร ียนร ู ้ระดับ
อาชีวศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน
ครั้งนี้มีประเด็นท่ีสามารถนำมาอภิปรายผลดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบการรเรียนการสอนออนไลน์ได้
นำเอาเครื ่องมือแอพพลิเคชันออนไลน์ที่หลากหลายมา
ผสมผสานในการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
เกิดความอยากเรียน ซึ่งการพัฒนารูปแบบในแต่ละหน่วย
คำนึงถึงกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมการ 
ขั ้นตอนการฝึกปฏิบัติ และขั้นตอนการประเมินผล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิดา ทาระหอม (2562) 
ที่พัฒนารูปแบบกรารจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้
เทคนิค 6Ts เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยการจัดโมเดล 
การเรียนการสอน โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติ และขั้นประเมินผล การออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามหลักแนวคิดและ
ทฤษฎีการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาส
ให้ผ ู ้ เร ียนมีส ่วนร่วมในการจัดการเร ียนการสอนซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ กาญจนา ใจจ้อย (2560) 
ทำการศึกษาการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในหลายรูปแบบ ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนและมี
ส่วนร่วมในการเรียน มีความรับผิดชอบต่อการเรียนมากขึ้น 

2. การประเม ินความพึงพอใจของผ ู ้ เร ียนที ่ม ีต่อ
ร ูปแบบการจัดการเร ียนการสอนออนไลน์ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้ เนื ่องจากผู้เรียนมีความ
สนุกสนานในการจัดกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ใจจ้อย 
(2560) ทำการศึกษาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง มีการจัดกิจกรรมเรยีนรู้ในหลายรปูแบบ ผู้เรียน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานกับการ
เรียนและมีส่วนร่วมในการเรียน มีความรับผิดชอบต่อ 

การเรียนมากขึ้น รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย
ของสื่อการเรียนการสอน โดยการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์
ต่าง ๆ เข้ามาร่วมในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

9. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้งาน

รูปแบบการจัดการเร ียนการสอนออนไลน์ด้วย
เทคโนโลยีออนไลน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชา
อื ่นๆ โดยการประยุกต์สื ่อการสอนที ่หลากหลาย โดย
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านทางสื่อออนไลน์ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้สอนควรออกแบบการนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย

เพื่อเพ่ิมแรงเสริมใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
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การสร้างสื่อ Animation เร่ืองการท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 
Creating of an Animation Media for Hotel Room Cleaning 

ทิพวรรณ บัวอินทร์1*  ชลาทิพย์ คงเทพ2 
Tippawan Bouin1* Chalathip Kongthep2

*1 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องสร้างสื่อการเรียนรู้ขั้นตอนการท าความ
สะอาดห้องพัก โดยใช้สื่อ Animation ของพนักงานแผนก
แม่บ้าน มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างสื่อ Animation เรื่อง
การท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 2) เพื่อหาคุณภาพ
และผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ Animation 
การท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 3) เพื่อศึกษาความ
พึ งพอใจของผู้ ที่ ใช้สื่ อการ เรียนรู้  Animation กลุ่ ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  เครื่องมือที่
ใช้วิจัย ได้แก่ สื่อ Animation ของพนักงานแผนกแม่บ้าน 
และแบบสอบถาม (Questionnaire)  ผลการวิจัยพบว่า 
สื่อ Animation การท าความสะอาดห้องพัก มีภาพ เสียง
ที่ชัดเจนในการน าเสนอ มีคุณภาพมากที่สุด สื่อการเรียนรู้
มีความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา ความน่าสนใจและ
เทคนิคที่ใช้ในการน าเสนอสื่อการเรียนรู้ ความสะดวกใน
การใช้สื่อการเรียนรู้ เนื้อหามีประโยชน์และสามารถน าไป
ประยุ กต์ ใช้ ได้ ใน ชี วิตประจ าวัน เนื้ อห าเข้ า ใจ ง่าย 
ระยะเวลาในการน าเสนอมีความเหมาะสม และทันสมัย 
สามารถน าไปใช้กับนักศึกษาและผู้สนใจด้านงานแม่บ้าน
ได้ ในด้านการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน พบว่า โดยรวมมีความ
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ค าส าคั    สื่อแอนนิเมชั่น, การท าความสะอาดห้องพัก 

Abstract 
      Media to learn the process of cleaning the 
room by using the animation media of the 
housekeeping staff. The objectives were 1) To 
create animation media about cleaning hotel 
rooms 2) To find the efficiency of learning 
management using Animation media, cleaning 
hotel rooms. 3) to study user satisfaction 
Animation learning media The sample group is 
professionals and undergraduate students. hotel 
management branch Phuket Vocational College 
by using a questionnaire (Questionnaire) The 
results of the research showed that “animation 
media, room cleaning” had clear images and 
sound in the presentation. with the highest 
quality The learning materials are clear in 
explaining the content. Attractiveness and 
techniques used in presenting learning materials 
ease of use of learning materials The content is 
useful and can be applied in daily life. The 
content is easy to understand. The timing of the 
presentation is appropriate and up-to-date.

Keyword :  Animation media, room cleaning 
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1. บทน า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ท าให้

เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าขึ้นได้อย่างมาก 
เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็น
ที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่เลือกเข้ามาพักอาศัยในประเทศ 
จึงก่อให้เกิดรายได้โดยตรงต่อเจ้าของธุรกิจ ซึ่งการบริการ 
(Service Mind) ถือ เป็นสิ่ งที่ ส าคัญต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรทางด้านแผนกแม่บ้าน ที่เป็นฝ่าย
ให้บริการด้านห้องพักโดยตรงเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น ประโยชน์และ
สามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริ ง แต่ เนื่องจากจ านวน
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตมีจ านวนมากท า
ให้สื่อการเรียนการสอนมีจ านวนไม่เพียงพอจึงท าให้มีการ
พัฒนาสื่อการเรียนสอน Animation ขึ้นมาเพื่อที่จะให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพัก
ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะจัดท า
สื่อ Animation เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ขั้นตอนการท า
ความสะอาดห้องพักของนักศึกษาแผนกการโรงแรม 

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสื่อAnimation ขั้นตอนการท าความ

สะอาดห้องพักในโรงแรม 
2. เพื่อหาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ภาพการจัดการ

เรียนรู้ โดยใช้ Animation เรื่องการท าความสะอาด
ห้องพักในโรงแรม  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ Animation เรื่องการท าความสะอาด
ห้องพักในโรงแรม  

3. วิธีด าเนินการวิจัย
      ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม 

 

 ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

4. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างถูกต้องตามระเบียบ
วิธีวิจัย 

1. ประชากร ได้แก่ ผู้ประเมินคุณภาพสื่อ Animation
เป็นครูผู้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ สื่อ Animation และ 
ผู้เชียวชาญในสถานประกอบการด้านโรงแรม สอนใน
สถาบันการอาชีวภาคใต้ 2   

2. นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ปวส. 1
ภาคปกติ จ านวน 28 คน และ ภาคทวิภาคี จ านวน 64 
รวม  92 คน แผนกวิชาการโรงแรม  ของวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาภูเก็ต 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้ เช่ียวชาญในการประเมิน
คุณภาพเป็น ครูผู้ สอนในรายวิชาคอมพิ วเตอร์สื่ อ 
Animation และ ผู้เชียวชาญในสถานประกอบการด้าน
โรงแรม สอนในสถาบันการอาชีวภาคใต้ 2 จ านวน 4 คน   

ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกแบบ เฉพาะเจาะจง 
4.1 ด้านคุณภาพ 

     4.1.1 ประชากร ได้แก่ ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 4 คน 
     คุณนรีกานต์  จันทร์ทองอ่อน  ผู้เช่ียวชาญด้าน คอมพิวเตอร์

   สื่อ Animation 
คุณ กันตภพ   สุดวไิล           ผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร ์

       สื่อ Animation 
คุณ นิลุบล ตันติชูพันธ์       ผู้เชี่ยวชาญด้านโรงแรม 
คุณ ธรรมนูญ ชูจางวา       ผู้เชี่ยวชาญด้านโรงแรม 

4.2 ด้านประสิทธิภาพและความพึงพอใจ 
 4.2.2  ประชากร ได้แก่ นักศึกษาวิชาแผนกการ

โร ง แ ร ม  ห้ อ ง  ป ว ส . 1  ป ก ติ  จ า น ว น  2 8  ค น 
ห้อง ปวส. 1/1 ทวิ จ านวน 33 คน ห้องปวส. 1/2 ทวิ 

การสร้างสื่อAnimation 
ขั้นตอนการท าความ
สะอาดห้องพกัในโรงแรม 

1. คุณภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ภาพการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ Animation เรื่องการท า
ความสะอาดห้องพักในโรงแรม 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 
Animation เรื่อ งการท าความ
สะอาดห้องพักในโรงแรม 
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จ านวน 31 คน รวม 92 คน เพื่อศึกษาความพึงพอใจ 
ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
 4.3 ระบุเคร่ืองมือวิจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยอย่าง
ครบถ้วน 

1) แบบประเมินของผู้เชยีวชาญในการใช่สื่อ
Animation 

2) แบบทดสอบภาคทฤษฎี 
3) แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจ

 4.4 ระบุขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือวิจัยตามหลักวิชาการ 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  เป็น  แบบสอบถามเป็นการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพัก
ของแผนก แม่บ้าน โดย ใช้สื่อ Animation ซึ่งผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นโดยมีขั้นตอน ในการสร้าง ดังนี้ 

4.4.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา
ต่าง ๆ ทั้งที่เป็น ทฤษฎี แนวคิด และผลงานที่เกี่ยวกับ
ทฤษฎีของความคาดหวัง ทฤษฎีการเลือกงาน แนวคิด
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

4.4.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ ไลเคิร์ท 
(Likert, 1932)  

4.4.3 น าข้อมูลจากข้อ 1 และข้อ 2 มาสร้าง
แบบสอบถาม เพื่อถามความคาดหวังต่อการ“การพัฒนา
สื่อ Animation ขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพักของ
ในโรงแรม”แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ร ะ ดั บ  ( rating scale) ต า ม วิ ธี ข อ ง   ไ ล เคิ ร์ ท 
(Likert’s scale) แบบสอบถามมีข้อค าถามทั้งสิ้น 9 ข้อ 
ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ ได้แก่ เนื้อหามีความ
ละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่ายความสอดคล้องกับเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์สื่อการเรียนรู้ Animation เนื้อหามีความ
สัมพันธต่อเนื่องล าดับขั้นในการน าเสนอมีความน่าสนใจ
การสื่อสารผ่านตัวละครมีความคิดสร้างสรรค์เสียงที่ใช้
ประกอบเนื้อหามีความเหมาะสมความเหมาะสมของเวลา
ที่ใช้ในการน าเสนอความสอดคล้องระหว่างภาพกับบท
ด าเนินเรื่องAnimation มีคุณภาพที่          

4.4.4. น าแบบสอบถามน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขและเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา ความครอบคลุมเนื้อหา และความชัดเจนของ
ภาษาที่ใช้ใน ข้อค าถาม และหลังจากนั้นน าแบบสอบถาม

ที่ผ่านการตรวจสอบ จากผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อ
ด าเนินการขั้นต่อไป  

4.4 .5  การหาค่ าความ เช่ือมั่ น  (reliability) 
ผู้วิจัยน า แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปท าการ
ทดสอบ (try out) กับเป้าหมายที่ ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 92 ฉบับ 

จากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความ
เชื่อมั่นของมาตรวัด แบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 
1970) ได้ค่าความเช่ือมั่น  ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ .916 
 4.4 ระบุรายละเอียดในการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูลชัดเจน 

1) แบบทดสอบภาคทฤษฎี ใช้วิธีการออกแบบ
ทดสอบ โดยมีการตั้งเกณฑ์การประเมินจะต้องไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 80%  

2) แบบทดสอบภาคปฏิบตัิ ใช้วิธีการออกแบบชุด
การประเมิน โดยมีการตั้งเกณฑ์การประเมินจะต้อง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75%   

4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา(Descriptive

Statistics) 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ โดย
แจกแจงเป็นค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพในด้านเนื้อหาของ“การพัฒนาสื่อ 
Animation ขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพักของใน
โรงแรม” โดยแบ่งเป็นแต่ละด้าน ได้แก่ เนื้อหามีความ
ละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่ายความสอดคล้องกับเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์สื่อการเรียนรู้ Animation เนื้อหามีความ
สัมพันธต่อเนื่องล าดับขั้นในการน าเสนอมีความน่าสนใจ
การสื่อสารผ่านตัวละครมีความคิดสร้างสรรค์เสียงที่ใช้
ประกอบเนื้อหามีความเหมาะสมความเหมาะสมของเวลา
ที่ใช้ในการน าเสนอความสอดคล้องระหว่างภาพกับบท
ด าเนินเรื่องAnimation มีคุณภาพที่สามารถเผยแพร่
ให้กับผู้สนใจโดยแจกแจงเป็นค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1  ผลการประเมิน การสร้างสื่อ Animation 
เร่ืองการท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 

รายการประเมิน S.D. ระดับคุณภาพ 

เนื้อหามีความละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.05 5.05 มากท่ีสุด 

ความสอดคล้องกับเนื้อหากับวัตถุประสงค์ 3.50 5.05 มาก 

สื่อการเรียนรู้ Animation เนื้อหามีความสมัพันธต่อเนื่อง 4.00 5.55 มาก 

ล าดับข้ันในการน าเสนอมีความน่าสนใจ 4.00 5.55 มาก 

การสือ่สารผ่านตัวละครมีความคิดสร้างสรรค์ 4.75 5.05 มากท่ีสุด 

เสียงที่ใช้ประกอบเนื้อหามีความเหมาะสม 3.50 5.05 มาก 

ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการน าเสนอ 4.00 5.11 มาก 

ความสอดคล้องระหว่างภาพกับบทด าเนินเรือ่ง 4.25 5.05 มาก 

Animation มีคุณภาพที่สามารถเผยแพร่ให้กบัผูส้นใจ 4.25 5.05 มาก 

รวม
4.11 5.10 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน การสร้างสื่อ 
Animation ขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพักของใน
โรงแรม ในด้านการสื่อสารผ่านตัวละครมีความคิด
สร้างสรรค์มีความคุณภาพมากที่สุด  (= 4.75) เนื้อหามี
ความละ เอี ยด  ชัด เจน  เข้ า ใจ ง่าย  (=  4.50) ความ
สอดคล้องระหว่างภาพกับบทด าเนินเรื่อง (= 4.25) 
Animation มีคุณภาพที่สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ(=
4.25) สื่อการเรียนรู้ Animation เนื้อหามีความสัมพันธ
ต่อเนื่อง (=4.00) ล าดับขั้นในการน าเสนอมีความน่าสนใจ 
(= 4.00) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการน าเสนอ (= 
4.00) ความสอดคล้องกับเนื้อหากับวัตถุประสงค์  (= 
3.75) และเสียงที่ใช้ประกอบเนื้อหามีความเหมาะสม (= 
3.50) ตามล าดับ 

ตารางที่  2 แสดงผลสัมฤทธิ์  การท าแบบทดสอบ
ภาคทฤษฎี การสร้างสื่อ Animation เร่ืองการท าความ
สะอาดห้องพักในโรงแรม 

 จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาท าแบบทดสอบ สอบ
ผ่านภาคทฤษฎี ห้อง 1 จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.14 ห้อง 1/1 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90
และห้อง 1/2 จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32 

ตารางที่  3. แสดงผลสัมฤทธิ์  การท าแบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติ การสร้างสื่อ Animation เร่ืองการท าความ
สะอาดห้องพักในโรงแรม 

 จากตารางที่ 3 พบว่านักศึกษาท าแบบทดสอบ สอบ
ผ่านภาคปฏิบัติ ห้อง 1 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.42 ห้อง 1/1 จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 96.96 
และห้อง 1/2 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 96.77 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินคุณภาพ 
และผลสัมฤทธิ์คุณภาพการจัดการเรียน รู้โดยใช้ 
Animation เร่ืองการท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 

รายการประเมิน จ านวน ร้อยละ 

     ห้อง 
      1 27 96.42 
     1/1 32 96.96 
     1/2 30 96.77 
รวม 89 96.73 

รายการประเมิน จ านวน ร้อยละ 
 ห้อง 
 1 27 96.42 
 1/1 32 96.96 
 1/2 30 96.77 

รวม 89 96.73 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
คณุภาพ 

สื่อการเรียนรู้มีความทันสมัย 4.53 0.68 มาก
ที่สุด 

สื่อการเรียนรู้มีความชัดเจนในการอธิบาย
เน้ือหา 

4.63 0.55 มาก
ที่สุด 

การเรียบเรียงเน้ือหาท่ีเข้าใจง่ายต่อการศึกษา 4.55 0.56 มาก
ที่สุด 

สื่อAnimationมีภาพ เสียงท่ีชัดเจนในการ
น าเสนอ 

4.57 0.52 มาก
ที่สุด 

ความน่าสนใจและเทคนิคท่ีใช้ในการน าเสนอ
สื่อการเรียนรู้ 

4.63 0.61 มาก
ที่สุด 

ระยะเวลาในการน าเสนอมีความเหมาะสม 4.57 0.62 มาก
ที่สุด 

ความสะดวกในการใช้สื่อการเรียนรู้ 4.63 0.61 มาก
ที่สุด 

สื่อการเรียนรู้น้ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษา 

4.57 0.67 มาก
ที่สุด 

เน้ือหามีประโยชน์และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

4.60 0.62 มาก
ที่สุด 

รวม 
4.03 5.61 มาก

ที่สุด 
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จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบแบบประเมิน
คุณภาพ และผลสัมฤทธิ์คุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
Animation เรื่องการท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม
ในด้ านสื่ อ  Animationมี ภ าพ  เสี ยงที่ ชัด เจน ในการ
น าเสนอ มีความคุณภาพมากที่สุด (= 4.73)  สื่อการ
เรียนรู้มีความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา (= 4.63) ความ
น่าสนใจและเทคนิคที่ใช้ใน การน าเสนอสื่อการเรียนรู้ (= 
4.63) ความสะดวกในการใช้สื่อการเรียนรู้  (= 4.63) 
เนื้อหามีประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน (=4.60) การเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
ต่อการศึกษา (=4.57) ระยะเวลาในการน าเสนอมีความ
เหมาะสม(=4.57) สื่อการเรียนรู้นี้ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษา (= 4.57) และสื่อการเรียนรู้มีความ
ทันสมัย (=4.53) ตามล าดับ 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบความพึงพอใจ
ข อ งนั ก ศึ ก ษ าที่ มี ต่ อ ก ารจั ด ก าร เรี ยน รู้ โด ย ใช้ 
Animation เร่ืองการท าความสะอาดห้องพักในโรงแรม 

จากตารางที่ 0 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจโครงการ “การพัฒนาสื่อ Animation ขั้นตอน
การท าความสะอาดห้องพัก” ในด้านสื่อ Animationมี
ภาพ เสียงที่ชัดเจนในการน าเสนอ มีความคุณภาพมาก

ที่สุด ( = 4.63) สื่อการเรียนรู้มีความชัดเจนในการ

อธิบายเนื้อหา( = 4.63)ความน่าสนใจและเทคนิคที่ใช้

ในการน าเสนอสื่อการเรียนรู้ ( = 4.63) ความสะดวกใน

การใช้สื่อการเรียนรู้ ( = 4.63) เนื้อหามีประโยชน์และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน( = 4.60) 

การเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่ายต่อการศึกษา ( = 4.55) 

ระยะเวลาในการน าเสนอมีความเหมาะสม ( = 4.57) 
สื่อการเรียนรู้นี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา 
( = 4.57)  แ ล ะ สื่ อ ก า ร เรี ย น รู้ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย 

( = 4.53) ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องการสร้างสื่อการเรียนรู้ขั้นตอนการ
ท าความสะอาดห้องพักของแผนกแม่บ้านในโรงแรมโดยใช้
สื่อ Animation เป็นการสร้างสื่อการเรียนรูข้ั้นตอนการท า
ความสะอาดห้องพักของแผนกแม่บ้านในโรงแรม โดยใช้
สื่อ  Animation  ในด้ านการสื่ อสารผ่ านตั วละคร  มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีเนื้อหาความละเอียด ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย เนื้อหามีความสัมพันธต่อเนื่อง และความสอดคล้อง
ระหว่างภาพกับบทด าเนินเรื่องโดยใช้เสียงและเวลา ใน
การน าเสนอเหมาะสม และเป็นท่ีเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ สื่อ
การเรียนรู้ Animation 
 จากการวิจัยในด้านคุณภาพและผลสัมฤทธิ์  พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินด้านคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ “การ
สร้างสื่อ Animation ขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพัก
ในโรงแรม” ในด้านสื่อ Animation มีภาพ เสียง มีความ
ชัดเจนและระยะเวลาในการน าเสนอ มีคุณภาพสูง ซึ่งสื่อ
การเรียนรู้มีความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา มีการเรียบ
เรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่ายต่อการศึกษา และเทคนิคที่ใช้ใน
การน าเสนอสื่อการเรียนรู้ มีความน่าสนใจ สะดวกต่อการ
ใช้สื่อการเรียนรู้ซึ่ง เนื้อหามีประโยชน์และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในการศึกษาและสื่อการเรียนรู้ที่มีความ
ทันสมัย 
 จากการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจการสร้างสื่อการ
เรียนรู้ขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพักของแผนก
แม่บ้านในโรงแรมโดยใช้สื่อ Animation ซึ่งมีความพึง
พอใจในด้านสื่อ Animation มีภาพ เสียง มีความชัดเจน
และระยะเวลาในการน าเสนอ มีคุณภาพสูง สื่อการเรียนรู้
มีความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา มีการเรียบเรียงเนื้อหา

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

สื่อการเรียนรู้มีความทันสมัย 4.53 0.68 มาก
ท่ีสุด 

สื่อการเรียนรู้มีความชัดเจนในการ
อธิบายเนื้อหา 

4.63 0.55 มาก
ท่ีสุด 

การเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่ายต่อ
การศึกษา 

4.57 0.56 มาก
ท่ีสุด 

สื่อAnimationมีภาพ เสียงที่ชัดเจนใน
การน าเสนอ 

4.73 0.52 มาก
ท่ีสุด 

ความน่าสนใจและเทคนิคที่ใช้ในการ
น าเสนอสื่อการเรียนรู้ 

4.63 0.61 มาก
ท่ีสุด 

ระยะเวลาในการน าเสนอมีความ
เหมาะสม 

4.57 0.62 มาก
ท่ีสุด 

ความสะดวกในการใช้สื่อการเรียนรู้ 4.63 0.61 มาก
ท่ีสุด 

สื่อการเรียนรู้นี้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษา 

4.57 0.67 มาก
ท่ีสุด 

เนื้อหามีประโยชน์และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

4.60 0.62 มาก
ท่ีสุด 

รวม 
4.03 5.61 มาก

ท่ีสุด 
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ที่เข้าใจง่ายต่อการศึกษา และเทคนิคที่ใช้ในการน าเสนอ
สื่อการเรียนรู้ มีความน่าสนใจ สะดวกต่อการใช้สื่อการ
เรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จัตุรงค์ ไชยปัน ภัทร์
ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ และชรินทร์ญา หวังวัชรกุล (2560) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมช่ัน 3 
มิติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
การ์ตูนแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ชม
สื่อการ์ตูนแอนิเมช่ัน 3 มิติ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
สถิติที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่  ค่ าเฉลี่ย  ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การ์ตูนแอนิเมช่ัน 3 มิติ 
ประกอบด้วยเนื้อหาหลักท่ีส าคัญ คือ การแนะน าอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น มีความยาว
ประมาณ 10-12 นาที 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจ 
พบว่า ผู้ชมให้ความสนใจด้านการน าไปใช้เป็นอันดับแรก 
รองลงมาเป็น ด้านการออกแบบตัวละคร/ฉาก/เสียง ด้าน
การใช้สีและด้านเนื้อหา/ระยะเวลาเป็นล าดับสุดท้าย ส่วน
ความพึ งพอใจภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  และจาก
ข้อเสนอแนะสื่อ Animation การท าความสะอาดห้องพัก
ในโรงแรม มีความน่าสนใจและจะมีการพัฒนาไปยังสื่อ
Animation ของ Food & Beverage โดยมีการใส่ซับ
เสียงเป็นภาษาอังกฤษ 
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ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโฟนิกส์ผสมผสานการสอนแบบท่องจ าค าศัพท์ที่มีต่อทกัษะ        
การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

The Effects of Phonics Learning with Rote Memorization on Grade 0 Students’ 
English Pronunciation Skills 

ชวัาาัาษณผ  พนทัาษผ1* ป่ลงทนพยผ ่คข่ะืลด2 ่ควนตา ลดสน่คนท่0 
Chawanlak Pitak1* Prangtip Suksaard2 Suwimol Densoontorn0 

*1 2่ลขลวนชลชีพุู่ ุณะศนาปศล่ม่ผ ตหลวนทยลาัยมลปี
3 ตหลวนทยลาัยมลป ี

*1 2 Teaching Profession Faculty of Liberal Arts TAPEE University
3 TAPEE University 

บทคัดย่อ  
 าล่วนจัยนี้ตีวัมถคป่ะ่งุผลพอ่ื  1)  ่่้ลงชคดานจา่่ต
าล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ์่ต์่ลนาล่่ืนแบบ
ทสืงจ ลุ ลศัพทผ  ขืงนัาล่ียน่ะดับช้ันป่ะถตศึาษลปีท่ี  0  
ให้ตีป่ะ่นทธนภลพมลตลาณฑผ  (E1/E9)  ลทสลาับ  83/83  
9) ลพอ่ืลป่ียบลทียบทัาษะาล่ืสลนืืาล่ียงาสืนแาะหาัง
าล่ล่ียนด้วยานจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ
์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผ ใน่ลยวนชล
ภลษลืั งาฤษขืงนัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีที่   0  
0) ศึาษลุวลตพึงพืใจขืงนัาล่ียนที่ตีมสืาล่ฝึาทัาษะ
าล่ืสลนืืาล่ียงุ ลศัพทผภลษลืังาฤษด้วย่อ่ืโฟนนา่ผ
์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผ  าาคสตมัวืยสลงที่ใช้
ในาล่วนจัยุอื  นัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีที่   0/1  
โ่งล่ี ยนลทศบลา  1 วัดาะไต  ื ล ลภืลาละ่ตคย  
จังหวัด่ค่ลษฎ่ผธลนี  ภลุล่ียนที่  1 ปี าล่ศึาษล  9652  
จ ลนวนนัาล่ียนทั้ง่น้น 08 ุน  โดยใช้วนธีาล่ลาอืาแบบ
ลจละจง (Purposive  Sampling)  ลุ่อ่ืงตอืที่ใช้ในาล่
วนจัยป่ะาืบด้วย  1) แ์นาล่จัดาล่ล่ียนู่้ล่อ่ืง โฟนนา่ผ 
ซึ่งตีป่ะ่นทธนภลพมลตลาณฑผตลม่ฐลน 83/83  2) แบบวัด
ทัาษะาล่ืืาล่ียงภลษลืั งาฤษซึ่ งได้   ์สลนาล่
ม่วจ่ืบุคณภลพลุ่อ่ืงตอื โดย์ู้ลชี่ยวชลญ (IOC= 3.89)  
ตีุสลุวลตลชอ่ืตั่น 3.21  0)  แบบป่ะลตนนุวลตพึงพืใจ
ในาล่จัดานจา่่ตาล่ล่ี ยนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ
์่ต์่ลนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผ  ่ถนมนที่ใช้ในาล่วนลุ่ละหผ
ข้ ืตู า  ไ ด้ แาส  ุส ล ล ฉาี่ ย  ่ส วน ลบี่ ย ง ลบนตลม่ฐลน 

แาะ ุสล t-test  ์าาล่วนจัยพบวสล  1)  ชคดานจา่่ตาล่
ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ล
ุ ลศัพทผขืงนัา ล่ี ยน่ะดับ ช้ันป่ะถตศึาษลปีที่  0 
โ่งล่ียนลทศบลา 1 วัดาะไต ตีป่ะ่นทธนภลพ  (E1/E9) 
ลทสลาับ 89.25 /85.09 ทัาษะาล่ืืาล่ียงภลษลืังาฤษ
าสืนล่ียนแาะหาังล่ียน โดยใช้ชคดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่
่ืนแบบโฟนนา่ผ์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผ  
แมามส ล งื ยส ล งตี นั ย ่ ล ุั ญทล ง ่ถน มน ที่ ่ ะ ดั บ  . 3 1  
โ ด ย ที่ ุ ะ แน น ล ฉ าี่ ย ห าั ง ล ่ี ย น ู่ ง า วส ล าส ื น ล ่ี ย น  
0) นัาล่ียนตีุวลตพึงพืใจมสืาล่ฝึาทัาษะาล่ืสลนืืา
ล่ียงุ ลศัพทผภลษลืังาฤษด้วย่อ่ืโฟนนา่ผ์่ต์่ลน 
าล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผโดยภลพ่วตืยูสใน่ะดับตลาที่่คด 
(x̅ = 4.53, SD = 0.62) 

ค าส าคัญ : โฟนนา่ผ, าล่ืสลนืืาล่ียง, ชคดานจา่่ตาล่
ล่ียนาล่่ืน 

Abstract 
 The objectives of this study  were  1) to create 
the  phonics  learning lesson with  rote memoriza-
tion in order to have  the  efficiency  criterion  of 
80/80  for grade 3  students 2) to compare  the 
students’  English  pronunciation  skills before  and 
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after  learning by phonics  with  rote   memoriza-
tion  for  grade  3  students and  3) to study the 
students’ satisfaction to English  pronunciation 
skills  by using phonics learning lesson with  rote 
memorization . The samples were 38 students in 
grades 3 class1 of Wat Lamai Municipality 1 School, 
Koh Samui district, Surat Thani province, in first se-
mester of academic year 2021 by using purposive 
sampling method. The research instruments con-
sisted of 1) a teaching plan on phonics, which was 
effective according to the 80/80 standard 2) English 
pronunciation skill  test which was checked by ex-
perts with IOC  0.82 , reliability 0.91  3) the satis-
faction questionnaires of the  phonics  learning 
lesson  with  rote  memorization.  The analysis sta-
tistics were mean, standard deviation, and t-test. 
The results showed that 1) the  efficiency  of 
phonics  learning  lesson  with  rote  memorization 
for  grade  3  students  (E1/E2)  was at  82.46/86.32 
which  was  relevant to  the  criterion at 80/80.  2) 
English pronunciation skills after  the  phonics 
learning  lesson  with  rote  memorization useing 
was higher than  before at the .01 of  statistically 
significant difference level  3) the students' overall 
satisfaction to English  pronunciation  skills by using 
phonics  learning  lesson  with  rote  memorization 
was at the highest level (x ̅ = 4.53, SD = 0.62). 

Keywords: Phonics, Pronunciation 

1. บทน า
 ทัาษะาล่ืสลนแาะาลู่่้หนัง่อื  (Reading  and 
Literacy)  ถอืลป็นทัาษะพอ้นฐลนซึ่งลป็นาคญแจ่ ลุัญที่
ชสวยในาล่ล่ียนู่้   าลู่่้หนัง่อืจ ล ลป็นที่จะม้ืง
พัฒนลขึ้นในแมสาะชสวงชีวนม  ให้่ลตล่ถืสลน ลขียน 
แาะพัฒนลุวลตุนด  ลพอ่ืุวลต่ ลล่ิจทลงด้ลนวนชลาล่

แาะาล่ท ลงลนในืนลุม  (American Institute for 
Research,  9391, para. 1)  ดังจะลหินได้จลาหาัาู่ม่
แานาาลงาล่ศึาษลขั้นพอ้นฐลน  พคทธศัา่ลช  9661 
า ลหนดใหุ้วลต่ลตล่ถในาล่่อ่ื่ล่แาะาลู่่้หนัง่อื
ถอืลป็นหนึ่งใน่ต่่ถนะที่่ ลุัญโดยหาัาู่ม่ได้่ะบคไว้วสล 
ุวลต่ลตล่ถในาล่่อ่ื่ล่ลป็นุวลต่ลตล่ถใน  
าล่่ับแาะ่สง่ล่ ในาล่่สง่ล่จ ลลป็นที่จะม้ืง่ับ่ล่าสืน  
ซึ่งุอืาล่ืสลนแาะาล่ฟัง  จึง่ลตล่ถ่สง่ล่ืืาไป  
(า่ะท่วงศึาษลธนาล่,  9661, น. 5) จลาาล่ศึาษล
งลนวนจัยมสลง ๆ ลาี่ยวาับาล่ืสลนืืาล่ียงแาะลขียน
่ะาดุ ลภลษลืั งาฤษ ลชสน  ณัฐพา ่ค ่น ยตณฑา , 
นนธนดล ืดนภัท่นันทผ,  แาะนันทนยล  แ่ง่นน  (9651, น. 117) 
ศึาษลาล่่ืนแบบโฟนนา่ผลพอ่ื่สงล่่นตาล่ืืาล่ียงแาะ
ุ ว ล ต ู่้ ุ ล ศั พ ทผ ภ ล ษ ล ืั ง า ฤ ษ ข ื ง นั า ล ่ี ย น 
ช้ันป่ะถตศึาษล ปีที่   1  โ่งล่ียนบ้ลนแตสาะนล  
ื ลลภืบลงปะต้ล จังหวัดแตสฮสืง่ืน ที่ ล่ียนวนชล
ภลษลืังาฤษพอ้นฐลน จ ลนวน 19 ุน ได้ตลโดยาล่ลาอืา
แบบลจละจง ลุ่อ่ืงตอืที่ใช้ในาล่วนจัยป่ะาืบด้วย
แ์นาล่่ืนภลษลืังาฤษที่ใช้วนธีาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ 
แ บ บ ป ่ ะ ล ตน น า ล ่ ื ื า ล ่ี ย ง ภ ล ษ ล ืั ง า ฤ ษ 
แาะแบบทด่ืบุวลตู่้ ุ ล ศั พทผภ ลษลืั ง าฤษ 
์าาล่วนจัยพบวสล นัาล่ียนืืาล่ียงภลษลืังาฤษ 
แาะูุ่้ ลศัพทผภลษลืังาฤษ์สลนลาณฑผ่้ืยาะ   53 
ใน่ะดับดีลยี่ยตหาังได้่ับาล่่ืนด้วยวนธี่ืนแบบโฟนนา่ผ 
ในปีพ.ศ. 9668 ตลานนี  พคสตตลาัย  (9668 , น. 77) 
ท ลาล่วนจัยพัฒนลหนัง่อืืนลาิาท่ืนนา่ผ ล่อ่ืงาล่่ะาด
ุ ลศัพทผภลษลืังาฤษด้วยวนธีโฟนนา่ผ (Phonics) ่ ลห่ับ
นัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีที่  0  าาคสตมัวืยสลงลป็น
นัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีที่  0 โ่งล่ียน่หวนทยลุต 
ื ลลภืลตอืง จังหวัดา ลแพงลพช่ จ ลนวน  99  ุน ได้ตล
โดยาล่ลาอืาแบบลจละจง ลุ่อ่ืงตอืที่ใช้ในาล่วนจัย  
ุอื หนัง่อืืนลาิาท่ืนนา่ผ ล่อ่ืงาล่่ะาดุ ลศัพทผ
ภลษลืังาฤษด้วยวนธีโฟนนา่ผ แบบวัดุวลต่ลตล่ถ 
ในาล่่ะาดุ ลภลษืังาฤษด้วยวนธีโฟนนา่ผ แาะแบบ
ป่ะลตนนุวลตพึงพืใจขืงนัาล่ียน ์าาล่วนจัยพบวสล 
ุวลต่ลตล่ถในาล่่ะาดุ ลศัพทผภลษลืังาฤษหาัง
ล่ียนู่งาวสลาสืนล่ียน นัาล่ียนตีุวลตพึงพืใจมสืาล่
ล่ียนโดยใช้หนัง่อืืนลาิาท่ืนนา่ผ ืยูสใน่ะดับตลาที่่คด 
แาะ่อ่ืที่่่้ลงขึ้นตีป่ะ่นทธนภลพลป็นไปมลตลาณฑผที่วลงไว้ 
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นืาจลานี้ยังพบวสลปัจจัยที่าสืให้ลานดปัญหลาล่ืสลนแาะ
าล่ลขียน่ะาดุ ลภลษลืังาฤษขืง์ู้ล่ียนุอืุวลต
แมามสลง่ะหวสลง่ะบบล่ียงภลษลืังาฤษาับ่ะบบล่ียง
ภลษลไทย ดังนั้นาล่ที่จะให้นัาล่ียน่ลตล่ถืืาล่ียงได้
ถูาม้ืงใาา้ลุียงาับลจ้ลขืงภลษล แาะป้ืงาันตนให้
นัาล่ียนืืาล่ียง์นดจึงุว่่่้ลงพอ้นฐลนแาะปาูาฝัง
าัาษณะนน่ัยในาล่ืืาล่ียงให้ถูาม้ืงชัดลจนมั้งแมสลดิา
ใน่ะดับืนคบลาแาะป่ะถตศึาษล (จี่นันทผ ลตฆวงษผ, 
9627, น. 9)  ์ู้ ล่ียนไตสตีพอ้นฐลนาล่ืสลนืืาล่ียง
ภลษลืังาฤษตลาสืน ห่อื์ู้ล่ียนไตสตีุวลตา่ะมอื่อื่้น
แาะ่ัาาล่ืสลน จึงท ลให้์า่ัตฤทธน์ทลงาล่ล่ียน
ภลษลืังาฤษม่ ลาวสลลาณฑผาล่ป่ะลตนนขืง่ถลนศึาษล 
่น่งลหาสลนี้่ะท้ืนให้ลหินถึงาล่จัดาล่ล่ียนาล่่ืน
ภลษลืังาฤษในบ่นบทขืง่ังุตไทยยังไตสลป็นไปมลต
วัมถคป่ะ่งุผที่วลงไว้  แาะไตสได้มืบ่นืงมสืุวลต
ม้ืงาล่ขืง์ู้ล่ียนืยสลงแท้จ่นง โดยืลจป่ะลตนนลป็น
ด้ลนๆ ด้ลนุู่์ู้่ืน ในปัจจคบันพบวสลตีุู่่ืนไตสม่ง
ลืา ท ลให้ลดิาได้่ับาล่พัฒนลในด้ลนทัาษะไตสลมิต
ุวลต่ลตล่ถ ด้ลนาล่จัดาล่ล่ียนาล่่ืน ุู่์ู้่ืน
ขลดทัาษะาล่่ืนาล่ืสลน่ะาดุ ลห่อืาล่ืืาล่ียง
ืยสลงถูาวนธี ขลดลทุนนุที่จูงใจให้์ู้ล่ียนุา้ืยมลต แาะ
จลาป่ะ่บาล่ณผ่ืนขืง์ู้วนจัย พบวสลตีุู่จ ลนวนไตส
น้ืย   ขลดาล่ลม่ียตาล่่ืน ห่อืลม่ียต่อ่ืาล่่ืน
าสวงหน้ล ด้ลน์ู้ล่ียนขลดาล่ล่ียนู่้าล่ืืาล่ียงที่
ถูาม้ืงมั้งแมสล่น่ตม้น 
 Sue Lloyd (ซู าืยดผ) ไดุ้นดุ้นวนธีาล่่ืนที่ลน้น
าล่่ืน สืลนุวบุูสไปาับาล่่ืนลขียนแาะาล่่ะาดุ ล 
โดยใชุ้วลตู่้ทลงด้ลน่ัทศล่ม่ผในาล่ืืาล่ียงุ ลลป็น
พอ้นฐลนในาล่่ืน ซึ่งล่ียาวสลชคดาล่่ืนจืาาี โฟนนา่ผ  
่ืนให้์ู้ล่ียนใช้ล่ียงขืงมัวืัาษ่ในาล่ืสลนแาะลขียน
ุ ลศัพทผป่ะาืบไปด้วยขั้นมืนหาัา 5 ขั้นมืน ุอื ขั้น
า ล ่ ล ่ี ย น ู่้ ล ่ี ย งมั ว ืั าษ่  ( Learning the Letter 
Sounds) ขั้นาล่ล่ียนู่้วนธีาล่ลขียนมัวืัาษ่ (Learning 
Letter Formation) ขั้นาล่์่ตล่ียง (Blending) ขั้น
าล่่ะบค ล ่ี ย ง ในุ ลศั พทผ  ( Identifying Sounds in 
Words) แาะขั้นในาล่่ะาดุ ลศัพทผ (Spelling Tricky 
Words) (Sue Lloyd, 2021, para. 3) 
  าล่ใช้านจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผลป็น
วนธีาล่ที่ได้่ับาล่ยืต่ับจลางลนวนจัยมสลง ๆ ตลาตลย

พบวสล่ลตล่ถชสวยแา้ปัญหลาล่ืสลนืืาล่ียงแาะาล่
่ะาดุ ลขืง์ู้ล่ียนได้จ่นง แมสืยสลงไ่าิดีาาับพบวสลาล่
่ืนด้วยวนธีาล่โฟนนา่ผลพียงืยสลงลดียวนั้น์ายังไตสลป็นที่
นสลพึงพืใจนัา ลนอ่ืงด้วยข้ืจ ลาัดบลงป่ะาล่ขืงาล่
ืสลนืืาล่ียงุ ลศัพทผ (ุนึง่ัมนผ งลตลาีย่มนขจ่, 9653, 
น.28) ลชสนุ ลวสล one ซึ่ง ืืาล่ียงวสล /วัน/ โดยใช้ล่ียง
่่ะ /ืะ/ ในขณะที่ bone ห่อื tone าาับืืาล่ียง /
โบน/ แาะ /โทน/ มลตา ลดับ ซึ่งใช้ล่ียง่่ะ /โื/ ในาล่
ืืาล่ียง จลาาล่ที่์ู้วนจัยได้จัดาล่ล่ียนาล่่ืนวนชล
ภลษลืังาฤษพบวสลนัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีที่  0 
โ่งล่ียนลทศบลา 1 (วัดาะไต) ป่ะ่บปัญหลทัาษะาล่
ืสลนืืาล่ียงภลษลืังาฤษ ลนอ่ืงด้วยข้ืจ ลาัดด้ลนลวาล 
แาะจ ลนวนนัาล่ียนในห้ืงที่ตีตลาาวสล 93 ุนมสืหนึ่ง
ห้ืง ท ลให้าล่ดูแาชสวยลหาอืขืงุู่์ู้่ืนท ลได้ไตสลมิตที่ 
ป่ะาืบาับนัาล่ียน่สวนใหญสไตส่ลตล่ถ์่ตุ ลืืาตล
ลป็นล่ียงได้ถูาม้ืง ลนอ่ืงจลาไตส่ลตล่ถจ ลล่ียงขืง
มัวืัาษ่บลงมัวได้โดยลฉพละล่ียงพยัญชนะแบบทวนืัาษ่ 
( Consonant digraph) ล ชส น  ch /ʧ/ th/ð/ 
แาะล่ียงที่ลหตอืนาันแมสลขียนู่ป่่ะมสลงาัน ลชสน ล่ียง
ลืื่ผ /ɜː/ ตีู่ป่่ะที่ืืาล่ียงนี้ได้  0 ู่ป ุอื er ir 
แาะ ur  ่น่งลหาสลนี้ท ลให้นัาล่ียนขลดุวลตตั่นใจใน 
าล่ืสลน่สง์าา่ะทบมสืาล่ล่ียนู่้ใน่ะดับช้ันทีู่่ง 
ลพ่ละหนัง่อืป่ะาืบาล่ล่ียนาล่่ืนนั้นยลาขึ้น
มลตา ลดับ แาะ่สง์าให้ทัาษะาล่ืืาล่ียงในาล่ล่ียน
วนชลภลษลืังาฤษม่ ลาง  จึงลป็นาาคสตลป้ลหตลยที่่ ลุัญที่
ุว่ได้่ับาล่พัฒนลทัาษะาล่ืสลนขึ้น จลาุวลต่ ลุัญ
แาะุวลตจ ลลป็นดังาาสลว์ู้วนจัยจึงตีุวลต่นใจจะน ล
วนธีาล่่ืนทั้ง่ืงวนธีุอืาล่่ืนโดยใช้านจา่่ตโฟนนา่ผ
แาะาล่่ืนแบบทสืงจ ลุวบุูสาันไปลพอ่ืแา้ปัญหล
จคดืสืนขืงาันแาะาัน  ลพอ่ืให้์ู้ล่ียนตีทัาษะาล่ืสลน
ืืาล่ียงแาะาล่่ะาดุ ลที่ดีขึ้น  แาะตี์า่ัตฤทธน์
ทลงาล่ล่ียนท่ีู่งขึ้นมสืไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
 9.1 ลพอ่ื่่้ลงชคดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืนแบบ โฟนนา่ผ
์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผ  ขืงนัาล่ียน
่ะดับช้ันป่ะถตศึาษลปีที่ 0 ให้ตีป่ะ่นทธนภลพมลตลาณฑผ 
83/83 
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 2.2 ลพอ่ืลป่ียบลทียบทัาษะาล่ืสลนืืาล่ียงาสืนแาะ
หาังาล่ล่ียนด้วยานจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ
์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผ  ใน่ลยวนชล
ภลษลืังาฤษขืงนัาล่ียนช้ัน ป่ะถตศึาษลปีท่ี 0 
 2.3 ลพอ่ืศึาษลุวลตพึงพืใจขืงนัาล่ียนที่ตีมสื 
าล่ฝึาทัาษะาล่ืสลนืืาล่ียงุ ลศัพทผภลษลืังาฤษด้วย
่อ่ืโฟนนา่ผ์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผ 

3. สมมติฐานของการวิจัย
0.1 ชคดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ

์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผตีุคณภลพ์สลน
ลาณฑผ 83/83   
 0.9 นัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีที่  0 ตีุะแนนหาัง
ล่ียนู่งาวสลาสืนล่ียนืยสลงตีนัย่ ลุัญทลง่ถนมน 
 0.0 นัาล่ียนตีุวลตพึงพืใจมสืาล่จัดานจา่่ตาล่
ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ์่ต์่ลนแบบทสืงจ ลศัพทผ
โดย่วตืยูสใน่ะดับตลาท่ี่คด 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
าล่วนจัย ์าขืงาล่จัดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืน

แบบโฟนนา่ผ ์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผที่ตีมสื
ทัาษะาล่ืสลนืืาล่ียงภลษลืังาฤษ ขืงนัาล่ียน
่ะดับช้ันป่ะถตศึาษลปีท่ี 0 โ่งล่ียนลทศบลา 1 วัดาะไต 
ุ่ั้งนี้ ์ู้วนจัยได้ศึาษลแนวุนด ทฤษฎี จลาลืา่ล่ แาะ
งลนวนจัยที่ลาี่ยวข้ืง  แา้วน ลตล่่้ลงลป็นา่ืบแนวุนดาล่
วนจัยดังภลพท่ี 1 

 ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
าล่วนจัยล่อ่ืง ์าขืงาล่จัดาล่ล่ียนู่้แบบโฟนนา่ผ

์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผที่ตีมสืทัาษะาล่
ืืาล่ียงภลษลืังาฤษขืงนัาล่ียน่ะดับช้ันป่ะถตศึาษล
ปีท่ี 0 ์ู้วนจัยตีวนธีด ลลนนนาล่ดังมสืไปนี้ 

5.1 แบบแ์นาล่วนจัย 
  แบบแ์นาล่วนจัยุ่ั้งนี้ลป็นแบบาึ่งทดาืง (Pre-

Experimental Designs)  แ บ บ  One Group Pretest-
Posttest Design 

O1 หตลยถึง าล่ทด่ืบาสืนาล่จัดาล่ล่ียนู่้ (Pretest) 
X หตลยถึง าล่จัดานจา่่ตาล่ล่ยีนู่้โดยใช้านจา่่ตาล่
ล่ียนาล่่ืนโฟนนา่ผ 
O9 หตลยถึง าล่ทด่ืบหาังาล่จัดาล่ล่ียนู่้ 
(Posttest) 

5.2 ป่ะชลา่แาะาาคสตมัวืยสลง 
ป่ะชลา่ 

 ป่ะชลา่ ในาล่วน จั ยุ่ั้ งนี้  ุอ ื  นั า ล ่ี ยน 
ช้ันป่ะถตศึาษลปีที่ 0 โ่งล่ียนลทศบลา 1 วัดาะไต  
ื ลลภืลาละ่ตคย จังหวัด่ค่ลษฎ่ผธลนี ่ังาัด่ ลนัาาล่ศึาษล 
ล ท ศ บ ล า น ุ ่ ล า ล ะ ่ ตค ย  จั ง ห วั ด ่ค ่ ล ษ ฎ ่ผ ธ ล นี  
า่ะท่วงตหลดไทย ภลุล่ียนที่ 1 ปีาล่ศึาษล 9652 
จ ลนวน 9 ห้ืงล่ียน นัาล่ียนท้ัง่น้น 78 ุน 

าาคสตมัวืยสลง 
าาคสตมัวืยสลงที่ใช้ในาล่วนจัยุ่ั้งนี้  ุอื นัาล่ียน

ช้ันป่ะถตศึาษลปีที่  0 ห้ืง 1 โ่งล่ียนลทศบลา 1 
วัดาะไต ื ลลภืลาละ่ตคย จังหวัด่ค่ลษฎ่ผธลนี ภลุล่ียนที่ 1 
ปีาล่ศึาษล 9652 จ ลนวน 1 ห้ืงล่ียน นัาล่ียนทั้ง่น้น 08 ุน 
ซึ่งได้ตลโดยวนธีาล่ลาอืาแบบลจละจง (Purposive Sampling) 
ลนอ่ืงจลาลป็นห้ืงล่ียนที่์ ู้วนจัย่ับ์นดชืบ 

5.3 ลุ่อ่ืงตอืท่ีใช้ในาล่วนจัย 
 5.3.1 แ์นาล่จัดาล่ล่ียนู่้  ล่อ่ืง โฟนนา่ผ  

ขืงนัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีที่  0 จ ลนวน 5 แ์น ใช้
ลวาล 19 ช่ัวโตง 

าล่จัดานจา่่ต
าล่ล่ยีนาล่่ืน

แบบโฟนนา่ผ 
์่ต์่ลนาล่

่ืนแบบทสืงจ ล
ุ ลศัพทผ 

- ทัาษะาล่ืืาล่ียง
ภลษลืังาฤษ 
- ุวลตพึงพืใจขืง
นัาล่ียนมสืานจา่่ตาล่
ล่ียนาล่่ืนแบบโฟ
นนา่ผ 

O1 X O2 
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 5.3.2 แบบวัดทัาษะในาล่ืืาล่ียงภลษลืังาฤษ
ขืงนัาล่ี ยนช้ันป่ะถตศึาษลปีที่  0 จ ลนวน 1 ฉบับ 
ลป็นแบบป่นัย ชนนดลาอืามืบ 0 มัวลาอืา จ ลนวน 03 ข้ื  

 5.3.0. แบบป่ะลตนนุวลตพึงพืใจในาล่จัด
านจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ์่ต์่ลน 
แบบทสืงจ ลุ ลศัพทผ 

5.4 ขั้นมืนาล่่่้ลงลุ่อ่ืงตอื 
6.2.1 แ์นาล่จัดาล่ล่ียนู่้ 

 าล่่่้ลงแาะหลุคณภลพขืงแ์นาล่จัดาล่ล่ียนู่้ 
์ู้วนจัยได้ด ลลนนนาล่มลตขั้นมืนมสืไปนี้ 

1) ศึาษลหาัาู่ม่หาัาู่ม่แานาาลง
าล่ศึาษลขั้นพอ้นฐลน พคทธศัา่ลช 9661 แาะหาัาู่ม่
่ถลนศึาษลขืงโ่งล่ียนลทศบลา 1 วัดาะไต ุูสตอืาล่จัดาล่
ล่ ียนู่้าาคสต่ล่ะภลษลมสลงป่ะลทศมลตหาัาู่ม่าล่ศึาษล
ขั้นพอ้นฐลน พคทธศัา่ลช 9661 ช้ันป่ะถตศึาษลปีท่ี 0 

9) วนลุ่ละหผหาัาู่ม่ ตลม่ฐลนาล่ล่ียนู่้
่ล่ะาล่ล่ียนู่้  ุ ลืธนบลย่ลยวนชล มัวช้ีวัด แาะ่่้ลง
แ์นาล่จัดาล่ล่ียนู่้ จ ลนวน 5 แ์น 

0) ศึาษลแนวุนดาล่จัดานจา่่ตาล่ล่ียน
าล่ ่ืนโดยใช้่อ่ โืฟนนา่ ผ จลาลื า่ ล่ ขื งนัาวนชลาล่ หาลย ๆ  ทสลน 
่วตไปถึงงลนวนจัยท่ีลาี่ยวข้ืงทั้งในแาะมสลงป่ะลทศ 

4) ่สงแ์นาล่จัดาล่ล่ียนู่้ให้์ู้ลช่ียวชลญ
จ ลนวน 0 ทสลน ลพอ่ืป่ะลตนนุวลต่ืดุา้ืงขืงแ์น 
าล่จัดาล่ล่ียนู่้  ซึ่งในาล่ศึาษลุ่ั้ งนี้ ไดุ้สลุวลต
่ืดุา้ืงขืงแ์น ืยูส ่ ะหวส ลง  3 .89 ถอ ืวส ลแ์น 
าล่จัดาล่ล่ียนู่้ ตีุวลต่ืดุา้ืงในาล่น ลไปใช้ 

5) น ลแ์นาล่จัดาล่ล่ียนู่้ที่ป่ับป่คง
มลตข้ืล่นืแนะขืง์ู้ลช่ียวชลญไปทดาืงใช้าับนัาล่ียน
ช้ันป่ะถตศึาษลปีท่ี 0 ที่ไตสใชสาาคสตมัวืยสลง จ ลนวน 03 ุน 

6) น ลแ์นาล่จัดาล่ล่ียนู่้ที่ป่ับป่คง
แา้ไขแา้ว จัดพนตพผฉบับ่ตบู่ณผ น ลไปทดา งืใช้าับาาคสตมัวื ยสลง 

5.4.2 แบบวัดทัาษะในาล่ืืาล่ียภลษลืังาฤษ 
 าล่่่้ลงแาะหลุคณภลพขืงแบบวัดทัาษะในาล่

ืืาล่ียงภลษลืังาฤษขืงนัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีที่ 0  
์ู้วนจัยได้ด ลลนนนาล่มลตขั้นมืน ดังนี้ 

1) ศึาษลทฤษฎี หาัาาล่่่้ลงแบบทด่ืบ
วัด์า่ัตฤทธน์ทลงาล่ล่ียนขืง่ตนึา ภัททนยธนี แาะ 
ขวัญฤดี ไา่่ัาษผ (9627, น. 22-62) 

2) วนลุ่ละหผุวลต่ืดุา้ืงขืงลนอ้ืหล
แาะจคดป่ะ่งุผาล่ล่ียนู่้ ลพอ่ื่่้ลงข้ื่ืบให้ม่งาับ่น่งท่ี
ม้ืงาล่วัด 

0) ่่้ลงแบบวัดทัาษะในาล่ืืาล่ียง
ภลษลืังาฤษ ล่ อ่ืง โฟนนา่ผ ขืงนัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีท่ี 0 
ใหุ้่ืบุาคตลนอ้ืหลแาะจคดป่ะ่งุผที่า ลหนด 

2) น ลไปให้์ู้ลช่ียวชลญป่ะลตนนุวลต่ืดุา้ งื
6) น ล์าาล่พนจล่ณลุวลตุนดลหินขืง

์ู้ลช่ียวชลญไปหลุสลดัชนีุวลต่ืดุา้ืง แาะป่ับป่คงแา้ไข 
ซึ่งุว่ตีุสลดัชนีุวลต่ืดุา้ืงตลาาวสล ห่อืลทสลาับ .63 

5) น ลแบบวัดทัาษะในาล่ืืาล่ียง
ภลษลืังาฤษที่ป่ับป่คงแา้วไปทดาืงาับนัาล่ียนที่ไตสใชส
าาคสตมัวืยสลงที่ใช้ทดาืงจ่นง จ ลนวน 03 ุน 

7) น ลแบบวัดทัาษะในาล่ืืาล่ียง
ภลษลืังาฤษ ตลวนลุ ่ละหผหลุสลุวลตยลางสลย ุ สลื ลนลจ จ ลแนา 
แา้วุัดลฉพละข้ื่ืบที่ตีุวลตยลางสลยืยูส่ะหวสลง .93 - .83 
แาะุสลื ลนลจจ ลแนามั้งแมส .93 ขึ้นไป 

8) หลุสลุวลตลชอ่ืตั่นขืงแบบวัดทัาษะใน
าล่ืืาล่ี ย งภลษลืั งาฤษโดยน ลตลุ ลนวณุส ล
่ัตป่ะ่นทธน์แืาฟลขืงุ่ืนบลุ (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ไดุ้สลุวลตลชอ่ืตั่น 3.21 

2) น ลแบบวัดทัาษะในาล่ืืาล่ียง
ภลษลืังาฤษที่์สลนาล่ม่วจ่ืบุคณภลพแา้วไปจัดพนตพผ
ลป็นฉบับ่ตบู่ณผ แาะน ลแบบวัดทัาษะไปใช้าับาาคสต
มัวืยสลงมสืไป 

 5.4.3 แบบป่ะลตนนุวลตพึงพืใจในาล่จัด
านจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ์่ต์่ลนแบบ
ทสืงจ ลศัพทผ 

 าล่่่้ลงแบบป่ะลตนนุวลตพึงพืใจในาล่จัด
านจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ์่ต์่ลนแบบ
ทสืงจ ลศัพทผขืงนัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีที่ 0 ์ู้วนจัยได้
ด ลลนนนาล่มลตขั้นมืน ดังนี ้

1) ศึาษลทฤษฎีที่ลาี่ยวาับแบบวัดุวลตพึง
พืใจ แาะแบบป่ะลตนนแบบตลม่ล่สวนป่ะตลณุสล 

9) ่่้ลงแบบป่ะลตนนุวลตพึงพืใจในาล่
จัดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ์่ต์่ลนแบบ
ทสืงจ ลศัพทผขืงนัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีที่  0 โดยใช้
ตลม่ล่สวนป่ะตลณุสลขืงานลุน่ผท จ ลนวน 93 ข้ื 
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0) น ลแบบป่ะลตนนุวลตพึงพืใจใน
าล่จัดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ์่ต์่ลน
แบบทสืงจ ลศัพทผขืงนัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีที่  0 
ที่แา้ไขแา้วไปให้์ู้ลช่ียวชลญ 0 ทสลนม่วจหลุสลดัชนีุวลต
่ืดุา้ืงขืงข้ืุ ลถลต 

2) น ลแบบป่ะลตนนุวลตพึงพืใจไปหลุสล
ุวลตลชอ่ืตั่น  โดยุ ลนวณุสล่ัตป่ะ่นทธน์่ห่ัตพันธผ
ข ื ง ุ ่ ื น บ ล ุ  ( Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ไดุ้สลุวลตลชอ่ืตั่น 3.8 

6) น ลแบบป่ะลตนนุวลตพึงพืใจใน
าล่จัดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ์่ต์่ลน
แบบทสืงจ ลศัพทผฉบับ่ตบู่ณผตลใช้าับาาคสตมัวืยสลง
หาังจลาล่่ิจ่น้นา่ะบวนาล่จัดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืน
แบบโฟนนา่ผ 

5.5 าล่ลาิบ่วบ่วตข้ืตูา 
 ในาล่ลาิบ่วบ่วตข้ืตูา ์ู้วนจัยด ลลนนนาล่ลป็น

ขั้นมืนดังน้ี 
 5.5.1 ืธนบลย บทบลทหน้ลที่ขืงนัาล่ียนบทบลท

ขืง์ู้วนจัย แาะวนธีาล่จัดาล่ล่ียนู่้โดยใช้บทล่ียนโฟนนา่ผ 
ลพอ่ืใหนัาล่ียนลม่ียตมัว่ับาล่ทด่ืบาสืนล่ียน 

 5.5.9 ด ลลนนนาล่ทด่ืบาสืนล่ียน (Pre - test) 
โดยน ลแบบวัดทัาษะในาล่ืสลนืืาล่ียงภลษลืังาฤษ 
ล่อ่ืงโฟนนา่ผ ไปใช้าับนัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีที่  0 
โ่งล่ียนลทศบลา 1 วัดาะไต 

6.6.0 ์ู้วนจัยด ลลนนนาล่จัดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่
่ืนมลตแ์นาล่จัดาล่ล่ียนู่้ที่์ู้วนจัยได้่่้ลงขึ้น โดยตี
แบบฝึาทัาษะาล่ืสลนืืาล่ียง แาะ่ะาดุ ลลป็น่อ่ืใน
าล่จัดานจา่่ตาล่ล่ียนู่้ 

 6.6.2 ลตอ่ื่น้น่คดาล่จัดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่
่ืน ์ู้วนจัยด ลลนนนาล่ทด่ืบหาังล่ียน (Post-test) ด้วย
แบบทด่ืบวัดทัาษะในาล่ืสลนืืาล่ียงภลษลืังาฤษ
ล่อ่ืง โฟนนา่ผ 

 6.6.6 ์ู้วนจัยวัดุวลตพึงพืใจขืง์ู้ล่ียนที่ตีมสื
าล่จัดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ์่ต์่ลน
แบบทสืงจ ลศัพทผ 

5.6 าล่วนลุ่ละหผข้ืตูา 
 5.6.1 หลป่ะ่นทธนภลพขืงแ์นาล่จัดานจา่่ต

าล่ล่ียนู่้ ล่อ่ืงโฟนนา่ผ ขืงนัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีที่ 
0 ให้ตีป่ะ่นทธนภลพมลตลาณฑผ 83/83 

 5.6.2 ลป่ียบลทียบ์าาล่วัดทัาษะในาล่ืืา
ล่ียงภลษลืังาฤษ าสืนแาะหาังาล่จัดานจา่่ตาล่
ล่ียนู่้ ล่อ่ืงล่อ่ืง โฟนนา่ผ ขืงนัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีท่ี 
0 โดยาล่หลุสลที (t-test) 

 5.6.0 าล่วนลุ่ละหผข้ืตูาลาี่ยวาับุวลตพึงพืใจ
ขืง์ู้ล่ียนที่ตีมสืาล่จัดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟ
นนา่ผ์่ต์่ลนแบบทสืงจ ลศัพทผด้วยุสลลฉาี่ย 

6. ผลการวิจัย

ตารางที่  1   ป่ะ่นทธนภลพชคดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่  
     ่ืนแบบโฟนนา่ผ์่ต์่ลนาล่่ืนแบบ 

  ทสืงจ ลุ ลศัพทผ ขืงนัาล่ียน่ะดับชั้น 
  ป่ะถตศึาษลปีท่ี 0 

 จลามล่ลงที่ 1 พบวสล ป่ะ่นทธนภลพชคดานจา่่ตาล่
ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ล
ุ ลศัพทผขืงนัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีที่ 3 ป่ะาืบด้วย
ป่ะ่นทธนภลพขืงา่ะบวนาล่  (E1)  89.25 แาะ
ป่ะ่นทธนภลพขืง์าาัพธผ (E9) 86.32 ดังนั้นป่ะ่นทธนภลพ
ขืงชคดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ์่ต์่ลน
าล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผ จึงตีป่ะ่นทธนภลพ (E1/E9) 
ลทสลาับ 89.25/85.09 ซึ่งู่งาวสลลาณฑผตลม่ฐลน 80/80 
ถอืวสลตีุวลตลหตละ่ต่ลตล่ถน ลไปใช้ในาล่ทดาืงได้ 

ประสิทธิภาพด้าน 
คะแนน

เต็ม 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD ร้อยละ 

ป่ะ่นทธนภลพขืงา่ะบวนาล่ (E1) 53 22.27 2.64 82.46 
ป่ะวนทธนภลพขืง์าาพัธผ (E2) 03 25.89 2.31 86.32 
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ตารางที่  2   ลป่ียบลทียบุะแนนลฉาี่ยทัาษะาล่ืืา 
ล่ียงภลษลืังาฤษาสืนล่ียนแาะหาังล่ียน 
โดยใช้ใช้ชคดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืนแบบ 
โฟนนา่ผ์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ล 
ุ ลศัพทผขืงนัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีท่ี 0 

 จลามล่ลงที ่2 พบวสลุะแนนลฉาี่ยทัาษะาล่ืืาล่ียง
ภลษลืังาฤษาสืนล่ียนแาะหาังล่ียนโดยใช้ใช้ชคดานจา่่ต
าล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ์่ต์่ลนาล่่ืนแบบ
ทสืงจ ลุ ลศัพทผขืงนัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีที่  3 
แมามสลงาันืยสลงตีนัย่ ลุัญทลง่ถนมนที่่ะดับ .01  โดยที่
ุะแนนหาังล่ียนู่งาวสลาสืนล่ียน   

ตารางที่  3   ุะแนนลฉาียุ่วลตพึงพืใจขืงนัาล่ียนท่ีต ี
มสืาล่ฝึาทัาษะาล่ืสลนืืาล่ยีงุ ลศัพทผ 
ภลษลืังาฤษด้วย่อ่ืโฟนนา่ผ์่ต์่ลนาล่ 
่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

1. ุู่แจ้งจคดป่ะ่งุผาล่ล่ียนู่้ชัดลจน 2.72 0.41 ตลาที่่คด 
9. านจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืน่ืดุา้ืงาับ
จคดป่ะ่งุผาล่ล่ียนู่้ 

4.76 0.43 ตลาที่่คด 

0. ลนอ้ืหลล่ียงมลตา ลดับุวลตยลา งสลย ท ล
ให้ลข้ลใจงสลย 

4.39 0.79 ตลาที่่คด 

2. ุ ลศัพทผที่ล่ียนไตสยลาจนลานนไป 4.95 0.32 ตลาที่่คด 
6. านจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืน่นคาแาะ
นสล่นใจ 

3.92 1.05 ตลา 

5. ขนลดมัวืัาษ่ ู่ปแบบมัวืัาษ่ขืงบัม่
ุ ลแาะบัม่ภลพตีุวลตชัดลจน 

4.24 0.85 ตลาที่่คด 

7. ลนอ้ืหลที่่ืนทัน่ตัย น ลไปใช้ได้จ่นง 4.68 0.53 ตลาที่่คด 
8. ุู่ยืต่ับุวลตุนดลหินขืงนัาล่ียน 4.68 0.47 ตลาที่่คด 
2. ุู่ใหุ้วลต่นใจแาสนัาล่ียนืยสลงทั่วถึง
ขณะ่ืน 

4.47 0.69 ตลาที่่คด 

13. ุู่ืืาล่ียงชัดลจน น้ ลล่ียงฟังงสลย 4.55 0.65 ตลาที่่คด 

รายการประเมิน ุสลลฉาี่ย SD 
่ะดับ

ุวลตพึง
พืใจ 

11.่อ่ืที่ใช้ในาล่ล่ียนาล่่ืนตีุวลต
นสล่นใจ 

4.97 0.16 ตลาที่่คด 

19. นัาล่ียนชืบาล่ืสลนแบบโฟนนา่ผ 4.68 0.53 ตลาที่่คด 
10. วนธีาล่่ืนืสลนแบบโฟนนา่ผท ลให้ืสลน
ืืาล่ียงได้ตลาข้ึน 

4.42 0.79 ตลาที่่คด 

12. นัาล่ียนตีุวลตู่้ล่อ่ืงุ ลศัพทผตลาข้ึน 4.32 0.77 ตลาที่่คด 
16. นัาล่ียน่ลตล่ถน ลุวลตู่้ไปใช้าับาล่
ล่ียนวนชลภลษลืังาฤษใน่ะดับทีู่่งข้ึน 

4.82 0.39 ตลาที่่คด 

15. นัาล่ียนตีุวลตต่ันใจในาล่ืสลนตลาข้ึน 4.32 0.84 ตลาที่่คด 
17. นัาล่ียนตีุวลตาา้ลแ่ดงืืาตลาข้ึน 4.05 0.87 ตลา 
18. นัาล่ียนตีุวลตม้ังใจในาล่ล่ียน
ภลษลืังาฤษตลาข้ึน 

4.32 0.70 ตลาที่่คด 

12. นัาล่ียนืยลาล่ียนวนชลภลษลืังาฤษ
ตลาข้ึน 

4.74 0.45 ตลาที่่คด 

93. ุวลตลหตละ่ตขืงลนอ้ืหล แาะลวาลใน
าล่่ืน 

4.47 0.73 ตลาที่่คด 

เฉลี่ย 4.53 0.62 ตลาที่่คด 

  จลามล่ลงที่ 0 พบวสลนัาล่ียนตีุวลตพึงพืใจมสืาล่
ฝึาทัาษะาล่ืสลนืืาล่ียงุ ลศัพทผภลษลืังาฤษด้วย
่อ่ืโฟนนา่ผ์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผโดยภลพ
่ วต ืยูส ใ น ่ ะ ดั บ ต ล า ที่ ่ค ด  ( Mean 4.53, SD 0.62)  
ลตอ่ืพนจล่ณล่ลยข้ืพบวสลนัาล่ียนตีุวลตพึงพืใจตลา
ที่่คด 0 า ลดับแ่าดังนี้  ่อ่ืที่ใช้ในาล่ล่ียนาล่่ืนตี
ุวลตนสล่นใจ (Mean 4.97, SD 0.16) ุ ลศัพทผที่ล่ียนไตส
ยลาจนลานนไป (Mean 4.95,    SD 0.32) แาะนัาล่ียน
่ลตล่ถน ลุวลตู่้ไปใช้าับาล่ล่ียนวนชลภลษลืังาฤษใน
่ะดับทีู่่งขึ้น (Mean 4.82, SD 0.39)   มลตา ลดับ 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
7.1 ป่ะ่นทธนภลพขืงชคดานจา่่ตาล่ล่ียนู่้แบบโฟนนา่ผ

์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผขืงนัาล่ียน
่ะดับช้ันป่ะถตศึาษลปีท่ี 0 โ่งล่ียนลทศบลา 1 วัดาะไต 
ตีป่ะ่นทธนภลพ (E1/E9) โดยลฉาี่ยลทสลาับ 89.25 /85.09  
ซึ่งตีป่ะ่นทธนภลพมลตลาณฑผที่า ลหนดไวุ้อื 83/83  
 7 . 9  ุ ะ แ น น ล ฉ าี่ ย ทั า ษ ะ า ล ่ ืส ล น ืืา ล ่ี ย ง
ภลษลืังาฤษาสืนแาะหาังาล่จัดาล่ล่ียนู่้แบบโฟนนา่ผ 
์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผ  ขืงนัาล่ียน
่ะดับช้ันป่ะถตศึาษลปีที่ 0 แมามสลงาันืยสลงตีนัย่ ลุัญ
ทลง่ถนมนที่่ะดับ .31 โดยตีุะแนนลฉาี่ยหาังล่ียนู่งาวสล
าสืนล่ียน 
 7.0 ุวลตพึงพืใจขืงนัาล่ียนที่ตีมสืาล่ฝึาทัาษะ
าล่ืสลนืืาล่ียงุ ลศัพทผภลษลืังาฤษด้วย่อ่ืโฟนนา่ผ
์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผขืงนัาล่ียน

คะแนน N ค่าเฉลี่ย SD t Sig 
หาังล่ียน 08 25.89 2.31 

35.26 0.00**

าสืนล่ียน 08 17.18 2.92 
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่ะดับช้ันป่ะถตศึาษลปีท่ี 0 โ่งล่ียนลทศบลา 1 วัดาะไต 
ืยูสใน่ะดับตลาท่ี่คด (Mean 4.53, SD 0.62) 

7.2 ข้ืล่นืแนะที่ได้จลาาล่วนจัย 
 7.2.1 าล่จัดาล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผนั้น

ุสืนข้ลงให้ป่ะ่นทธน์าที่ดีในาล่ล่ียนาล่่ืนล่อ่ืงาล่
ืืาล่ียง ่ลตล่ถชสวยให้นัาล่ียน สืลนืืาล่ียงได้งสลยขึ้น
ลตอ่ืลข้ลใจหาัาาล่ขืงล่ียง ดังนั้นุว่ตีาล่จัดาล่ล่ียน
าล่่ืนในู่ปแบบดังาาสลวให้นัาล่ียนใน่ะยะล่น่ตม้น 
มั้งแมสใน่ะดับืนคบลาห่อืช้ันป่ะถตศึาษลมืนม้นืยสลง
แพ่สหาลย 

 7.2.9 ุว่ตีาล่บ่่จคหาัาาล่ วนธีาล่่ืน 
มัวช้ีวัดมสลงๆ ล่อ่ืงโฟนนา่ผางไปในหาัาู่ม่ืยสลงจ่นงจัง 
ลพอ่ืลป็นาล่่นับ่นคนให้นัาล่ียนได้ศึาษลแาะตีลวาล
ลพียงพืในาล่ท ลุวลตลข้ลใจแาะซึตซับาับธ่่ตชลมน
ขืงโฟนนา่ผืยสุลงุสืยลป็นุสืยไป จลาาล่วนจัยในุ่ั้งนี้
พบวสลป่ะ่บปัญหลด้ลนาล่บ่นหล่จัดาล่ลวาลทั้งในด้ลน
ขืงาล่ล่ียนในบทล่ียนปามนแาะบทล่ียนลาี่ยวาับโฟนนา่ผ 

7.6 ข้ืล่นืแนะในาล่ศึาษลุ้นุว้ลมสืไป 
 ุว่ตีาล่พัฒนลบทล่ียนโฟนนา่ผใน่ะดับที่

ซั บซ้ ืนแาะู่ งขึ้ น ไป  ลพ่ละาล่วน จั ย ในุ่ั้ งนี้ ไ ด้
ท ลาล่ศึาษลลพียงแุส่ะดับล่น่ตม้นขืงาล่ืืาล่ียง
ลทสลนั้น ยังตีุ ลศัพทผมสลงๆืีาตลาตลยที่ไตสลป็นไปมลตาฎ
ขืงาล่ืืาล่ียงแบบโฟนนา่ผ  ซึ่งจ ลลป็นที่จะม้ืงใช้ 
าล่ทสืงจ ลลข้ลชสวย 

8. อภิปรายผลการวิจัย
าล่วนจัยล่อ่ ืง  ์าขืงาล่จัดานจา่่ตาล่ล่ียน

าล่่ืนแบบโฟนนา่ผ ์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ล
ุ ลศัพทผ ที่ตีมสืทัาษะาล่ืสลนืืาล่ียงภลษลืังาฤษขืง
นัาล่ียน่ะดับช้ันป่ะถตศึาษลปีที่ 0 โ่งล่ียนลทศบลา 1 
วัดาะไต ่ลตล่ถืภนป่ลย์าาล่วนจัยได้ดังนี้ 
  8.1 ป่ะ่นทธนภลพขืงชคดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืน
แบบโฟนนา่ผ ์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผ  
ตีป่ะ่นทธนภลพ E1 ลทสลาับ 89.25 แาะตีป่ะ่นทธนภลพ E2 
ลทสลาับ 85.09 ซึ่งลป็นไปมลตลาณฑผ 83/83 ทั้งนี้ืลจ
ลนอ่ืงตลจลาาล่ าล่จัดาล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผนั้น 
ลป็นวนธี่ืนที่จัดา ลดับุวลตยลางสลยแาะตีุวลต่ตบู่ณผใน
มัวโดยุ ลนึงถึงุวลตแมามสลงขืง่ะบบล่ียงภลษลืังาฤษ
าับภลษลไทยแาะาล่น ลไปใช้ ดังนั้นถ้ลนัาล่ียนืืาล่ียง

ขืงมั วืั าษ่ ได้ ถู าม้ ืงจะ่ลตล่ถป่ะ่ตุ ล ได้  
แาะ่ลตล่ถืสลนุ ลได้ (Anderson & Dearborn, 1269, 
pp. 936-938 ื้ลงถึงใน ่คสงื่คณ โ่จนผ่ัมนลด ล่ง ไชยศ่ี, 
9653, น. 63)  ่ืดุา้ืงาับ์าาล่ศึาษลขืง่คชลดล ืนนตี 
(9665 , น .121-128)   พบวสล่อ่ ื โฟนนา่ผ โป่ลมื่ผ 
ตีป่ะ่นทธนภลพ E1/E9 ลทสลาับ 78.17/75.769 ลป็นไปมลต
ลาณฑผที่ า ลหนดไว้  นืาจลานี้์าาล่วนจัยุ่ั้ งนี้ยั ง
่ืดุา้ืงาับ์าาล่ศึาษลขืงป่ะ่นทธน์ ล์ยาาน่น (9650, 
น. 162-151) ์าาล่วนจัยพบวสล แบบฝึาทัาษะาล่ืสลน
แาะาล่ลขียน่ะาดุ ลพอ้นฐลน าาคสต่ล่ะาล่ล่ียนู่้
ภลษลมสลงป่ะลทศ (ภลษลืังาฤษ) ช้ันป่ะถตศึาษลปีที่ 6 
ตีป่ะ่นทธนภลพลทสลาับ 88.53/85.80  
  8.9 ์าขืงาล่จัดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ 
์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผที่ตีมสืทัาษะ 
าล่ืสลนืืาล่ียงภลษลืังาฤษขืงนัาล่ียน่ะดับช้ัน
ป่ะถตศึาษลปีที่ 0 โ่งล่ียนลทศบลา 1 วัดาะไต พบวสล
ุะแนนลฉาี่ยาสืนล่ียนแาะหาังล่ียนแมามสลงาันืยสลงตี
นัย่ ลุัญทลง่ถนมนที่่ะดับ .31 โดยุะแนนลฉาี่ยหาังล่ียนู่ง
าวสลาสืนล่ียน ทั้งนี้นสลจะลป็นลพ่ละาล่่ืนแบบโฟนนา่ผ 
ตีาล่่ืนให้์ู้ล่ียนใช้ล่ียงขืงมัวืัาษ่ในาล่ืสลนแาะ
ลขียนุ ลศัพทผป่ะาืบไปด้วย าล่่ืนตี 6 ขั้นมืน  
ุอื ขั้นาล่ล่ียนู่้ล่ียงมัวืัาษ่ (Learning the Letter 
Sounds) ขั้นาล่ล่ียนู่้วนธีาล่ลขียนมัวืัาษ่ (Learning 
Letter Formation) ขั้นาล่์่ตล่ียง (Blending) ขั้น
าล่่ะบคล่ียงในุ ลศัพทผ (Identifying Sounds in Words) 
แาะขั้นในาล่่ะาดุ ลศัพทผ (Spelling Tricky Words) 
(Sue Lloyd, 2021, para. 3)  ่ ลต ล ่ถพัฒนลทั าษะ 
าล่ืสลนืืาล่ียงขืงนัาล่ียนให้ดีขึ้น แาะนัาล่ียนตี
พัฒนลาล่ด้ลนาล่ืสลนืืาล่ียงแาะาล่่ะาดุ ลดีขึ้น
ืยสลงมสืลนอ่ืง  ่ืดุา้ืงาับ์าาล่ศึาษลขืง่คชลดล ืนนตี 
(9665, น. 121-128)  ที่พบวสลุวลต่ลตล่ถในาล่ืสลน
ืืาล่ียงุ ลศัพทผภลษลืังาฤษาสืนแาะหาังได้่ับาล่ฝึา
ทัาษะาล่ืสลนืืาล่ียงด้วย่อ่ืโฟนนา่ผโป่ลมื่ผแมามสลง
าันืยสลงตีนัย่ ลุัญทลง่ถนมนที่่ะดับ .31 แาะยัง่ืดุา้ืง
าับ์าาล่ศึาษลขืงจ่ีว่่ณ ชัยืล่ียผลานศ (9662, น. 11) 
ที่พบวสลทัาษะาล่ืสลน่ะาดุ ลภลษลืังาฤษ โดยาล่ฝึา
ป่ะ่ตุ ลด้วยล่ียงขืงพยัญชนะ (Phonics) ตีุะแนน
ลฉาี่ยหาังล่ียนู่งาวสลาสืนล่ียนทั้งนัาล่ียนชลยแาะ
นัาล่ียนหญนง ืีาทั้งยัง่ืดุา้ืงาับ์าาล่ศึาษลขืง
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ป่ะ่นทธน์ ล์ยาาน่น (9650, น. 162-151) ที่พบวสลนัาล่ียน
ตี์า่ัตฤทธน์ทลงาล่ล่ียนหาังล่ียนู่งาวสลาสืนล่ียนืยสลง
ตีนัย่ ลุัญทลง่ถนมนทลง่ถนมนที่่ะดับ .31 
  8.0 นัาล่ียน่ะดับช้ันป่ะถตศึาษลปีที่  0 โ่งล่ียน
ลทศบลา 1 วัดาะไต ตีุวลตพึงพืใจมสืาล่ฝึาทัาษะาล่
ืสลนืืาล่ียงุ ลศัพทผภลษลืังาฤษด้วย่อ่ืโฟนนา่ผ
์่ต์่ลนาล่่ืนแบบทสืงจ ลุ ลศัพทผ ตีุวลตพึงพืใจ
โดยภลพ่วตืยูสใน่ะดับตลาท่ี่คด (Mean 4.53, SD 0.62) 
่ลยาล่ป่ะลตนนท่ีนัาล่ียนตีุวลตพึงพืใจู่ง่คด ุอื ่อ่ืที่
ใช้ในาล่ล่ียนาล่่ืนตีุวลตนสล่นใจ (Mean 4.97, SD 
0.16) ่ืงางตลได้แาส ุ ลศัพทผที่ล่ียนไตสยลาจนลานนไป 
(Mean 4.95, SD 0.32)  แาะนัาล่ียน่ลตล่ถน ลุวลตู่้
ไปใช้าับาล่ล่ียนวนชลภลษลืังาฤษใน่ะดับทีู่่งขึ้น 
( Mean 4.82, SD 0.39)  ม ล ต า ล ดั บ  ่ ืด ุ า้ ื ง าั บ
่ตตมนฐลนาล่วนจัย นสลจะตี่ลลหมคตลจลาาล่จัดาล่ล่ียน
าล่่ืนแบบโฟนนา่ผ์่ต์่ลนาล่ทสืงจ ลุ ลศัพทผนั้นตี
ลนอ้ืหลใน่ะดับลบอ้ืงม้น ่ลตล่ถท ลให้นัาล่ียนลข้ลใจแาะ
ล่ียนู่้ได้งสลย ลหตละ่ตาับวัยแาะพัฒนลาล่ขืงนัาล่ียน 
์าาล่วนจัยุ่ั้งนี้่ืดุา้ืงาับ์าาล่ศึาษลขืง่คชลดล 
ืนนตี (9665, น. 121-128) ที่พบวสลนัาล่ียนตีุวลตพึง
พืใจมสืาล่ฝึาืสลนืืาล่ียงุ ลศัพทผภลษลืังาฤษด้วย
่อ่ืโฟนนา่ผโป่ลมื่ผืยูสใน่ะดับตลาโดยลฉพละในด้ลน
ภลพป่ะาืบตี่ี่ัน่วยงลตนสล่นใจ  แาะตีจ ลนวน
ุ ลศัพทผแมสาะชคดลหตละ่ต นืาจลานี้ยัง่ืดุา้ืงาับ์า
าล่ศึาษลขืงพนตพผพ่ พวงชอ่น แาะวนวัฒนผ ตี่คว่่ณผ 
(9659, น. 95-98) ที่พบวสลุวลตพึงพืใจขืงนัาล่ียนที่ตี
มสืาล่ล่ียนู่้โดยใช้ชคดานจา่่ตาล่ล่ียนาล่่ืนแบบโฟ
นนา่ผลพอ่ื่สงล่่นตทัาษะาล่ืสลนืืาล่ียงแาะ่ะาดุ ล  
่ ลห่ับนัาล่ียนช้ันป่ะถตศึาษลปีที่  1 ืยูสใน่ะดับพึง
พืใจตลา (Mean 2.60, SD 3.6) 
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การสร้างอุปกรณ์ช่วยขนย้ายสิ่งของเคลื่อนที่อัตโนมัติตามต าแหน่ง GPS 
ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด์ 

Creating of an Automatically Moving-Things Assistance  
based on GPS location through an application on the Android system 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

1) เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยขนย้ายสิ่งของด้วยการเคลื่อนที่
อัตโนมัติตามต าแหน่ง GPS 2) เพื่อศึกษาการท างาน
อุปกรณ์ช่วยขนย้ายสิ่งของด้วยการเคลื่อนที่อัตโนมัติตาม
ต าแหน่ง GPS โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะอยู่ใน
ฐานอุปกรณ์ การส่งสัญญาณหาต าแหน่งพิกัด GPS จะใช้ 
Parallax PAM-7Q GPS Module และส่งค่าไปแสดงใน 
Application พัฒนาโดยใช้ Blynk ผ่าน Bluetooth ซึ่งใช้ 

HC-05 Bluetooth Module การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ใช้
มอเตอร์ไฟตรง และหาทิศทางในการเคลื่อนที่ด้วย
เซ็นเซอร์ไจโร การเก็บข้อมูลโดยน าอุปกรณ์ให้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 10 คน ทดลองใช้ติดตั้งแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์ระบบ Android จากนั้นน าสิ่งของที่ต้องการ
เคลื่อนย้ายวางบนอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเดินไปยังต าแหน่งที่
ต้องการทั้งภายในและภายนอกอาคาร และบันทึกผลการ
ท างาน ผลการวิจัย พบว่า การเช่ือมต่อสัญญาณด้วย 
Bluetooth จะมีความเสถียรในระยะทางไม่เกิน 10 เมตร 
และท างานได้ดีในพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร การส่งสัญญาณ 
GPS มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย  และน้ าหนักที่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 

ค าส าคัญ : ระบบอัตโนมัติ, จีพีเอส, แอปพลิเคชัน 

Abstract 
 The objectives of this study were 1) to create 
an automatic moving device based on GPS 
location via Android application 2) to study the 
efficiency of an automatic moving thing device 
based on GPS location by all electronic devices 
placed on a device board. The GPS positioning 
signal was used Parallax PAM-7Q GPS Module and 
displayed in the application that developed by 
using Blynk through Bluetooth with HC-05 
Bluetooth Module. The Direct Current motor was 
used for the device movement and Gyro sensor 
used to find the direction. The data were 
collected by 10 samples who installed the 
application available on Android phone and 
placed the things on the moving device and 
move to inside  and outside building, and then 
recorded the operating result. The results 
showed that The signal connection with 
Bluetooth was stably at the distances of no more 
than  10 meters and the device worked 
effectively outside the building. There were a few 
deviation in signaling GPS. The weight that could 
be moved was not over 10 kilograms. 

PE022 
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Keywords : automation, GPS, application 

1. บทน า
ในการขนย้ายวัสดุหรือสัมภาระด้วยแรงงานคน จากจุด

หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ไม่ว่าภายในบ้าน ร้านอาหาร หรือใน
สถานท่ีท่องเที่ยวต่าง ๆ  มักก่อให้เกิดความล าบากเสียเวลา 
และ อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือบาดเจ็บได้ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทางด้านความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตใน
ประจ าวัน ที่มีการพัฒนาคุณสมบัติในการใช้งานให้
สามารถตอบสนองต่อการด าเนินชีวิตของคนยุคปัจจุบัน 
ท าให้การใช้ชีวิตประจ าวันสะดวกสบาย และรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยขนย้ายสิ่งของ โดยสามารถ
เคลื่อนที่อัตโนมัติ และ ใช้ต าแหน่ง GPS ในการน าทางได้ 
 ระบบส ารวจหาต าแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) 
เป็นระบบการค้นหาต าแหน่ง และน าทางด้วยดาวเทียมได้
พัฒนาเสร็จสมบูรณ์และน ามาใช้งานตั้งแต่กลางปี ค.ศ.1990 
ซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมจ านวน 24 ดวง ที่โคจรรอบโลกวันละ 2 รอบ 
ท าให้เครื่องรับสัญญาณมองเห็นดาวเทียมไม่น้อยกว่า  4 ดวง 
ด้วยบนท้องฟ้าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนพื้นผิวโลกเป็นผลท าให้
สามารถน าข้อมูลการรับสัญญาณ GPS  ไปค านวณหา
ต าแหน่งและความสูงได้ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง ในทุกสภาพ 
และทุกต าแหน่งบนพื้นผิวโลก ในระดับความถูกต้องเป็น
เซนติเมตรถึง 20 เมตร ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องรับ
สัญญาณและวิธีการวัด นับตั้งแต่ปี 1990 ที่ดาวเทียมระบบ
ก าหนดต าแหน่งบนโลกหรือ GPS ของกระทรวงกลาโหมแห่ง
สหรัฐอเมริกา   ได้เปิดให้ใช้งานสัญญาณเพื่อประโยชน์ใน
การหาพิกัดของ  สิ่งต่าง ๆ บนพื้นโลกนั้น ท าให้มีการพัฒนา
ระบบ GPS และเครื่อง GPS เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ในระยะแรกเป็นเพียงต้องการรู้ต าแหน่ง สถานท่ี 
ระดับความสูง ตลอดจนความเร็วในการเคลื่อนที ่แต่เมื่อมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก้าวหน้ามาก
ขึ้น รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย
และต้องการเทคโนโลยีที่เบ็ดเสร็จผสมผสานเทคโนโลยีที่
หลากหลายรวมเป็นหนึ่ งเดียว จึ งท าให้   GPS ได้ ถู ก
พัฒนาขึ้นในฐานะที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีและถูกใช้เป็น
นวัตกรรมกระบวนการในงานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
(อรพิมพ์  มงคลเคหา,  2550) 

 ผู้วจิัยจึงสนใจสร้างอุปกรณ์ช่วยขนย้ายสิ่งของด้วยการ
เคลื่อนที่อัตโนมัติตามต าแหน่ง GPS ผ่านแอปพลิเคชันบน
ระบบแอนดรอยด์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนย้าย
วัสดุหรือสัมภาระต่าง ๆ ให้กับกลุ่มผู้คนที่เดินทางหรือบุคคล
ทั่วไปและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
ได้อีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 2.1 เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยขนย้ายสิ่ งของด้วยการ
เคลื่อนทีอ่ัตโนมัติตามต าแหน่ง GPS   
 2.2 เพื่อศึกษาการท างานอุปกรณ์ช่วยขนย้ายสิ่งของ 
ด้วยการเคลื่อนที่อัตโนมัติตามต าแหน่ง GPS 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย   
 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง
อุปกรณ์ช่วยขนย้ายสิ่งของด้วยการเคลื่อนที่อัตโนมัติตาม
ต าแหน่ง GPS ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด์ 
และเพื่อให้การสร้างอุปกรณ์ช่วยขนย้ายสิ่งของด้วยการ
เคลื่อนที่อัตโนมัติตามต าแหน่ง GPS ด าเนินไปตาม
วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้    

3.1 ศึกษาปัญหา 
3.2 ออกแบบและพัฒนาระบบ 
3.3 ทดสอบและปรับปรุง 
3.4 น าไปทดลองใช้ 

3.1 ศึกษาปัญหา 
 ในการเดินทางนั้นยังมีกลุ่มผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนใน

ประเทศ หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยการถือ หรือขน
ภาชนะหรือสัมภาระ และว่าด้วยเรื่องของการเดินทางไปยัง
ที่ต่าง ๆ ด้วยการเดินเท้าเป็นเวลานาน ท าให้การถือสัมภาระ
ต่าง ๆ อาจท าให้ เกิดความเหนื่ อยล้ า และท า ให้ ไม่
สะดวกสบายในการเดินทาง ดังนั้น ผู้จัดท าจึงสนใจและ
คิดสร้างอุปกรณ์ช่วยขนย้ายสิ่งของด้วยการเคลื่อนที่
อัตโนมัติตามต าแหน่ง GPS เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
กลุ่มผู้คนที่ เดินทาง หรือบุคคลทั่วไป ให้ เกิดความ
สะดวกสบาย และความรวดเร็วในการเดินทางด้วยเท้า 
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3.2 ออกแบบและพัฒนาระบบ 
3.2.1 ออกแบบระบบการท างานของอุปกรณ์ขนย้าย

สิ่งของเคลื่อนที่อัตโนมัติ 

ภาพที่ 1 อุปกรณ์ช่วยขนย้ายสิ่งของเคลื่อนที่อัตโนมตัิฯ 
ไดอะแกรม 

3.2.2 สร้างอุปกรณ์ช่วยขนย้ายสิ่งของเคลื่อนที่
อัตโนมัตฯิ โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้ 
           3.2.2.1 เลื่อย 

ภาพที่ 2 เลื่อยไม้ที่ใช้ส าหรับสร้างฐานวางภาชนะ 

           3.2.2.2 ไขควง 

ภาพที่ 3 ไขควงใช้ส าหรับไขและตอ่วงจร 

3.2.2.3 ค้อน 

ภาพที่ 4 ค้อนใช้ปรับโครงสร้างของฐานวางภาชนะ 

 3.2.2.4 สว่าน 

ภาพที่ 5 สว่านใช้ส าหรับยึดชิ้นส่วนฐานวางภาชนะ         
เข้าด้วยกัน 

3.2.2.5 หัวแร้งบัดกรี 

ภาพที่ 6 หัวแร้งบัดกรีใช้ส าหรับบดักรีวงจร 

3.2.2.6 HC-05 Bluetooth Module 

ภาพที่ 7  โมดูลบลูทูธใช้ส าหรับเช่ือมต่อบอร์ด 
เข้ากับแอพพลิเคชัน 

Blynk Cloud/Server Blynk Libary satellite 
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3.2.2.7 Parallax PAM-7Q GPS Module 

ภาพที่ 8 โมดูลจีพีเอสใช้ส าหรับจบัต าแหน่งของอุปกรณ ์

3.2.2.8 Adafruit HMC5833l Compass   

ภาพที่ 9 เซนเซอร์ความเร่ง (ไจโร IMU) ใช้ส าหรับวัด
ความเคลื่อนที่ของฐานวางภาชนะ 

3.2.2.9 มอเตอร์ 12v dc 

ภาพที่ 10 มอเตอร์ใช้ขับเคลื่อนฐานวางภาชนะ 

3.2.3 สร้างอุปกรณ์ช่วยขนย้ายสิ่งของเคลื่อนที่อัตโนมัตฯิ 
โดยมีขั้นตอน ดังนี ้

        3.2.3.1 ประกอบช้ินส่วนไม้เข้าด้วยกันเป็นฐาน
วางภาชนะ 

ภาพที่ 11 รูปฐานวางภาชนะ 

3.2.3.2 พ่นสีฐานวางภาชนะ 

ภาพที่ 12 รูปการพ่นสีฐานวางภาชนะ 

3.2.3.3 ติดตั้งมอเตอร์และล้อ 

ภาพที่ 13 รูปการติดตั้งมอเตอร ์
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3.2.3.4 ยึดติดช้ินส่วนวงจรลงกับฐานวางภาชนะ 

ภาพที่ 14 รูปการยึดวงจรลงกับฐาน 

3.2.3.5 ต่อวงจรและท าการบัดกรี 

ภาพที่ 15 รูปการต่อวงจรและบัดกรี 

3.2.4 ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Blynk App 

ภาพที่ 16 หน้าต่างการออกแบบแอปพลิเคชัน 

3.2.5 เขียนโค้ดส าหรับการก าหนดการตั้งค่าต่าง ๆ 
ของบอร์ด Arduino 

ภาพที่ 17 แสดงการเขียนโคด้ก าหนดค่าบอรด์ Arduino 

3.3 ทดสอบและปรับปรุง 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทดสอบการท างานของ

อุปกรณ์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
3.3.1 ทดสอบผลการเช่ือมต่อบอร์ ดควบคุมด้ วย 

Bluetooth กับแอปพลิเคชัน Blynk  
3.3.2 ทดสอบการรับ-การส่งข้อมูลของโมดูล GPS 

ไปสู่แอปพลิเคชัน Blynk 
3.3.3 ทดสอบการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ตามต าแหน่ง 

GPS ด้วยมอเตอร์ไฟตรง (DC Motor) 
3.3.4 ทดสอบทิศทางการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ช่วย     

ขนย้ายสิ่งของด้วยการเคลื่อนที่อัตโนมัติตามต าแหน่ง 
GPS ด้วยเซนเซอร์จับความเร่งไจโร (IMU)  
3.4 น าไปทดลองใช้ 

 ผู้วิจัยได้น าอุปกรณ์ไปทดลองใช้โดยให้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 10 คน ทดลองติดตั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์
ระบบ Android จากนั้นน าสิ่งของที่ต้องการเคลื่อนย้าย
วางบนอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอัตโนมัติฯ และเดินไปยัง
ต าแหน่งที่ต้องการทั้งภายในและภายนอกอาคาร และ
บันทึกผลการท างานของอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน 
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4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการทดสอบการตอบสนองของการเช่ือมต่อ

บอร์ดควบคุมกับแอปพลิเคชัน Blynk ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ
การตอบสนองในการรับ-ส่งผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth 
จากแอปพลิเคชันไปยังบอร์ดควบคุมให้สามารถรับส่ง
ข้อมูลร่วมกันได้ ดังแสดงในตารางที่ 4.1 

ภาพที่ 18 การทดลองการเช่ือมตอ่บอร์ดควบคุมกับแอป
พลิเคชัน Blynk 

ตาราง 4.1 ตารางแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการเช่ือมต่อ 

ระยะทาง 1 ม. 3 ม. 5 ม. 7 ม. 10 ม. 
เวลา 0.5 s 0.7 s 0.9 s 1.2 s 1.5 s 

 4.2 ผลการทดสอบการส่งข้อมูลจากโมดูล GPS ไปสู่ 
แอปพลิเคชัน Blynk ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบรับ-ส่ง
สัญญาณต าแหน่งพิกัดบนพื้นโลก GPS จาก Parallax PAM-7Q 
GPS โมดูล ไปยังบอร์ดควบคุมและแสดงค่าพิกัดของฐานวาง
ภาชนะท่ีแอปพลิเคชัน Blynk ดังแสดงในตารางที่ 4.2 

ภาพที่ 19 การทดลองการส่งค่าพกิัดจาก GPS 
ไปยังแอปพลิเคชัน Blynk 

ตาราง 4.2 ตารางแสดงความคลาดเคลื่อนของพิกัด GPS 

คร้ังท่ี 1 2 3 4 5 
ลองติ
จูด 

-
0.000152 

-0.004102 -0.000355 -0.000599 
-

0.0000503 

ละติจูด 
-

0.003021 
-

0.0001521 
-

0.0000497 
-0.001869 

-
0.0002021 

 4.3 ผลการทดสอบการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ช่วยขน
ย้ายสิ่งของด้วยการเคลื่อนที่อัตโนมัติตามต าแหน่ง GPS 
ผู้วิจัย ท าการตรวจสอบรอบการหมุนของมอเตอร์ เพื่อตั้ง
ค่า      รอบหมุนของล้อ เพื่อให้มอเตอร์ขับเคลื่อนในรอบที่
เท่ากันโดยการใช้ค าสั่ง offset เพื่อหน่วงรอบให้สมมาตร 
ดังแสดงในตารางที่ 4.3  

ภาพที่ 20 การตั้งค่ารอบการหมุนของมอเตอร ์
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ตาราง 4.3  ตารางแสดงค่าความเร็วต่อน้ าหนักสิ่งของ 

น้ าหนัก 1 กก. 3 กก. 5 กก. 7 กก. 10 กก. 

ความเร็ว 
6 km/h 5 km/h 4 km/h 3 km/h 2.8 

m/h 

 4.4 ผลการทดสอบทิศทางการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์
ช่วยขนย้ายสิ่งของด้วยการเคลื่อนที่อัตโนมัติตามต าแหน่ง 
GPS ด้วยเซนเซอร์จับความเร่งไจโร ผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบทิศทาง ในการเคลื่อนท่ี และความเร่งของฐานวาง
ภาชนะโดยการใช้เซ็นเซอร์ความเร่งไจโร (IMU) วัดคา่โดยการ
ใช้คลื่นสนามแม่เหล็ก และท าการปรับค่าด้วยการอ้างอิงจาก
เ ว็ บ ไ ซ ต์ https://www.magneticdeclination.com 
เพื่อหาค่าความผิดพลาดของสนามแม่เหล็ก  

ภาพที่ 21 รูปการหาความผิดพลาดของสนามแม่เหล็ก 

5.  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วย

ขนย้ายสิ่งของด้วยการเคลื่อนที่อัตโนมัติตามต าแหน่ง 
GPS โดยการเช่ือมต่อ Application บนสมาร์ทโฟนผ่าน 
Bluetooth และใช้การส่งข้อมูลต าแหน่งพิกัดดาวเทียม 
GPS บนสมาร์ทโฟน จากนั้นส่งสัญญาณผ่าน  Blynk 
Application ไปยั ง  GPS Module เพื่อน าทางอุปกรณ์  
ท าให้อุปกรณ์เคลื่อนที่อัตโนมัติตามผู้ใช้งานที่ได้ติดตั้ง 
Application ไว้บนสมาร์ทโฟนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทั้ งหมดจะอยู่ ในฐานอุปกรณ์ การเ ช่ือมต่อ  Bluetooth 
จะใช้  HC-05 Bluetooth Module การส่ งสัญญาณหา
ต าแหน่งพิกัด GPS จะใช้ Parallax PAM-7Q GPS Module 
และส่งค่าไปแสดงใน Application ซึ่ งพัฒนาโดยใช้ 
Blynk การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ใ ช้มอเตอร์ ไฟตรง  

(DC motor) ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน
กล โดยเมื่อจ่ายไฟให้แก่มอเตอร์ จะท าให้แกนของ
มอเตอร์หมุน ช่วยในการขับเคลื่อนวัตถุให้ เกิดการ
เคลื่อนที่ ส าหรับเซ็นเซอร์ไจโร (IMU) ซึ่งใช้แรงโน้มถ่วง
ของโลกเพื่อตรวจสอบการวางแนว โดยตรวจจับความเร็ว
เชิงมุม ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามมุมการหมุนต่อเวลา ใช้ในการ
ควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ การหาทิศทางในการ
เดินทางของอุปกรณ์ และสามารถวัดค่าความเร่งได้ว่ามี
ความเสถียรหรือไม่ การเช่ือมต่อระหว่าง Application 
บนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ด้วย Bluetooth มีระยะ
การท า งานจ าก ัด คือประมาณ 30 ฟุตในที่โล่ง หาก
ต้องการส่งสัญญาณให้ไกลมากขึ้น มีความเสถียรมากขึ้น 
ควรใช้สัญญาณ 4G 5G หรือสัญญาณ Wifi 

6.  อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์

ช่วยขนย้ายสิ่งของด้วยการเคลื่อนที่อัตโนมัติตามต าแหน่ง 
GPS ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด์ สามารถ
อภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
 6.1 การเ ช่ือมต่อสัญญาณ Bluetooth ระหว่าง
อุปกรณ์กับ Application บนสมาร์ทโฟน พบว่า มีการ
ตอบสนองช้า เมื่อเกิดระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ และผู้ใช้
เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถท างานได้ดีในพื้นที่โล่งมากกว่า
พื้นที่ภายในอาคาร  
 6.2 การส่งสัญญาญ GPS ด้วย  Parallax PAM-7Q 
GPS Module พบว่า มีการคลาดเคลื่อนจากต าแหน่งของ
ผู้ใช้งาน    ที่แสดงบนสมาร์โฟนเล็กน้อย เนื่องด้วยอุปกรณ์มี
ราคาค่อนข้างถูก อาจยังส่งค่าได้ไม่เสถียรเท่าท่ีควร  
 6.3 การทดสอบการเคลื่อนท่ีของอุปกรณ์ด้วยมอเตอร์
ไฟตรง (DC motor)  พบว่า สามารถใช้ขนย้ายสิ่งของน้ าหนัก 
ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 
 6.4 การทดสอบทิศทางในการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์
ด้วยเซนเซอร์ไจโร (IMU) พบว่า สามารถควบคุมทิศ
ทางการหมุนและการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ให้อยู่ในทิศทาง
ที่ต้องการได้ดี 
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การศึกษาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบา้นจัดสรรของโครงการหมู่บ้านหรรษา 
Study of Factors Influencing the Selection of Housing Project 

In Hansa Village 

ชลธิดา โพธิสา1* พรรณณิภา บุษบา2 ณัทญา ญาณพลดิลก3
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*1 2 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

*1 2 3 Institutes of vocational Education: Northeastern Region 1

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของโครงการหมู่บ้าน
หรรษา กลุ่มตัวอย่าง 132 คน วิเคราะห์ข้อมูล 5 ด้าน 
ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านการจัดจ าหน่าย  
ด้านการส่งเสริมการขาย  ด้านการให้บริการ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
บ้านจัดสรรของโครงการหมู่บ้านหรรษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 4.37 , S.D. = .396) ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการมีบ้านตัวอย่างหรือแฟ้ม
สะสมผลงานให้ลูกค้าพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน 
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการมี
การส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น มีของแถม มีส่วนลด
พิเศษ มีการรับประกันบ้านอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน    
( x  = 4.98 , S.D. = .150) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ซื้อบ้านคือช่ือของโครงการบ้านจัดสรรมีความน่าเช่ือถือ 
( x = 4.76,S.D.=.511) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
บ้านคือทางโครงการมีบ้านหลากหลายราคาให้เลือกซื้ออยู่
ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.74 , S.D. = .519) ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการมีการรับประกัน
ค ุณภาพของบ ้า น ให ้ล ูก ค ้า อยู ่ใ น ร ะด ับม ากที ่ส ุด            
( x  = 4.61 , S.D. = .626) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ซื้อบ้านคือพนักงานขายให้การต้อนรับ และให้บริการด้วย
ความยินดี มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อลูกค้าอยู่ในระดับมาก   
( x  = 4.29 , S.D. = .796) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ซื้อบ้านคือโครงการมีบ้านที่ ได้มาตรฐานวิศวกรรม/
สถาปัตยกรรมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.28 , S.D. = .691) 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการใช้วัสดุ

ก่อร้ างคุณภาพดี ในการสร้างบ้ านอยู่ ในระดับมาก 
( x  = 4.27 , S.D. = .719) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ซื้อบ้านคือมีการให้บริการก่อน และหลังการขายที่ดีอยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 4.25 , S.D. = .804) ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อบ้านคือสถานที่ตั้งบริษัท (ส านักงานขาย) 
เพื่อการติดต่อซื้อขายสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือมีการโฆษณา   โป
รโมทโครงการหมู่บ้านหรรษาในช่องทางต่างๆ อย่าง
เหมาะสมอยู่ในระดับมากเท่ากัน ( x  = 4.11 , S.D. = .680) 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการหมู่บ้าน
หรรษามีบ้านท่ีมีเอกลักษณ์ มีสไตล์ในการออกแบบที่ดีอยู่
ในระดับมาก ( x  = 3.95 , S.D. = .838) และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของบ้านอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.58, S.D. = .829)  

ค าส าคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพล , การตัดสินใจซื้อ , โครงการ
หมู่บ้านหรรษา 
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Abstract 
        The purpose of this study was to study 
the factors influencing the selection of housing 
estates in the Hansa Village Project. Data were 
collected from the samples of 132 people and 
analyze 5 aspects as follows: product, price, 
distribution, sales promotion and service. For the 
data collection instruments were questionnaires. 
The statistics used in the analysis were 
percentage, mean, and standard deviation. 
The results showed that the level of factors 
influencing the selection of housing estate of 
Hansa Village Project was at the high level (= 4.37, 
S.D. = .396). The level of factors influencing 
the selection of housing estates has a sample 
house or portfolio for customers to consider 
before making a decision to buy a house. 
The level of factors influencing the selection of 
a housing estates is that the project has 
an interesting marketing promotion such as free 
gifts, special discounts had the same highest level 
of home guarantee (= 4.98, S.D. = .150). The level 
of influencing factor in selecting a housing estate 
was the name of the housing project being 
reliable (= 4.76, S.D.=.511). The level of 
influencing factor in selecting a housing estate 
was that the project had a variety of houses at 
the highest level (= 4.74, S.D. = .519). The level 
of influencing factor in selecting a housing estate 
was that the project has the highest level of 
home quality assurance for customers (= 4.61, 
S.D. = .626). The level of influencing factor in 
selecting a housing estate was the hospitality of 
the salesperson. and serve with pleasure There 
was good hospitability to customers at a high 
level (= 4.29, S.D. = .796). The level of influencing 
factor in selecting a housing estate was that 
the project had a house that met 
engineering/architectural standards at a high level 
(= 4.28, S.D. = .691). The level of influencing factor 
in selecting a housing estate was a project that 

used good quality building materials to build 
a house at a high level (= 4.27, S.D. = .719). 
The level of influencing factor in selecting 
a housing estate was that the service is provided 
first and good after-sales are at a high level 
(= 4.25, S.D. = .804). The level of influencing factor 
in selecting    a housing estate was the location 
of the company. (Sales office) for contacting and 
trading, can travel easily, and the level of 
influencing factor in selecting a housing estate 
was that the appropriate level of advertising for 
the Hansa Village project in various channels 
(= 4.11, S.D. = .680). The level of influencing factor 
in selecting a housing estate was the Hansa village 
project with unique houses. There is a high level 
of good design style (= 3.95, S.D. = .838) and the 
level of influencing factor in selecting a housing 
estate was that the price is suitable for the quality 
of the house at a high level (= 3.58, S.D. = .829)

Keywords : Influential Factors, Buying Decision, 
Hansa Village Project 
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1. บทน า 
 การด ารงชีวิตของมนุษย์เรานั้นมีปัจจัยที่ส าคัญด้วยกัน
อยู่หลายประการ ได้แก่ อาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม      
ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคือ 
ปัจจัย 4 การที่มนุษย์เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นจ าเป็น
ที่จะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ เพราะการที่มนุษย์เราจะมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีได้นั้น ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท้ังการรับประทานอาหาร
ที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย การมีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่
ให้เหมาะกับ สภาวะแวดล้อมภูมิอากาศ การได้รับการ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยยาที่มีสรรพคุณเหมาะกับการ
รักษาโรคนั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของที่อยู่อาศัย 
หากได้อาศัยในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความมั่นคง
แข็งแรง มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ก็จะมีชีวิต
ความเป็นอยู่พักผ่อนนอนหลับได้อย่ างมีความสุข
ความรู้สึกปลอดภัยจาก อันตรายใดๆ จึงถือว่าที่อยู่อาศัย
นั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญที่จะท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ในสภาวะปัจจุบันนี้วิถี ชีวิตของมนุษย์ เราได้มีความ
เปลี่ยนแปลงไปจากในยุคสมัยก่อนเมื่อคนรุ่นใหม่ แต่งงาน
มีครอบครัวแล้วก็จะแยกตัวออกมาจากครอบครัวใหญ่ 
เพื่อความอิสระในการสร้างครอบครัวใหม่ของตนเอง และ 
มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เพิ่มขึ้นในทุกปีจาก
เหตุผลที่กล่าวมานั้น จึงท าให้ความต้องการในด้านที่อยู่
อาศัย มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ส าหรับที่อยู่
อาศัยในทุก ๆ รูปแบบ เช่น บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ 
ท า ว น์ เ ฮ า ส์  บ้ า น แ ฝ ด  ค อน โ ด มิ เ นี ย ม  เ ป็ น ต้ น 
 ปัจจุบันในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีจ านวน
ประชากรเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการย้ายถิ่นฐานเข้ามา 
ประกอบอาชีพ การย้ายเข้ามาศึกษาต่อ และการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีระบบการคมนาคมขนส่งที่
หลากหลาย ทั้งสนามบิน รถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และ
ยังได้มีกิจการห้างร้านขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนอย่างมาก 
ได้แก่ INDEX LIVING MALL , HOME PRO , ศูนย์การค้า 
CENTRAL PLAZA และ ห้างสรรพสินค้า ROBINSON 
การลงทุนของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่นี้เองท าให้เกิด การ
จ้างงาน และย้ายถิ่นฐานของแรงงานเพิ่มมากข้ึน จึงท าให้
มีผู้ประกอบการที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยเล็งเห็น 
ถึงความต้องการในที่อยู่อาศัยที่จะมีเพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วน
ของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ท าโครงการหมู่บ้านจัดสรร
ขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการรายย่อยที่ท าโครงการ
หมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็ก เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคที่มีความต้องการในที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้ประกอบการเกิดภาวการณ์แข่งขันใน
การด าเนินธุรกิจด้านที่อยู่อาศัยอย่างรุนแรง แต่ในทาง
กลับกันผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการแข่งขันนี้ก็คือผู้บริโภค
ที่มีความต้องการเลือกซื้อท่ีอยู่อาศัยนั่นเอง 
 จากเหตผุลที่กล่าวมานี้จึงท าให้ผูศ้กึ มีความสนใจที่จะ
ศึกษาระดับปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ของโครงการหมู่บ้านหรรษา อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของ
โครงการหมู่บ้านหรรษา 

3. ขอบเขตของการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  เพศ อายุ อาชีพ รายได ้
3.2 ตัวแปรตาม  
     3.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (บ้าน) 
     3.2.2 ด้านราคา        
     3.2.3 ด้านการจัดจ าหนา่ย  
     3.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
     3.2.5 ด้านการให้บริการ 

4. ประโยชน์ที่ได้รับ
 4.1 เพื่อทราบถึงระดับปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการเลือก
ซื้อบ้านจัดสรรของโครงการหมู่บา้นหรรษา

 4.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถน าข้อมูล และ
ผลที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับความต้องการซื้อของ
ผู้บริโภคต่อไปในอนาคต 

5. วิธีการด าเนินโครงการ
      การศึกษาระดับปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรของโครงการหมู่บ้านหรรษาผู้ศึกษาได้ศึกษากับ
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง ดังนี ้

  5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
        5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือผู้พักอาศัย

อยู่ในโครงการหมู่บ้านหรรษามี จ านวน 200 คน 
        5.1.2 ผู้ศึกษาใช้ตารางส าเรจ็รูปของเครซี่และ

มอร์แกน (Krejcie & Morgan) เพื่อก าหนดขนาดกลุม่
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ตัวอย่าง (sample size) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 132 คน 

6. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า
 การศึกษาครั้ งนี้  ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการเก็บ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire)  เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่ า 
(Rating Scale) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) เกี่ยวกับ
สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของโครงการหมู่บ้านหรรษาซึ่ง
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จ านวน 4 ข้อ ปัจจัยด้านราคา 
จ านวน 2 ข้อ ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย จ านวน 2 ข้อ 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวน 2 ข้อ ปัจจัยด้าน
การให้บริการ จ านวน 3 ข้อ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของ
โครงการหมู่บ้านหรรษา 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 คณะผู้ศึกษาแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือหลัก โดยพนักงานเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ตาม
แบบสอบถาม และให้ผู้พักอาศัยอยู่ในโครงการหมู่บ้าน
หรรษาที่ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วย
ตัวเอง ซึ่งพนักงานเก็บข้อมูลเป็นนักศึกษาชมรมการตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เก็บข้อมูลจากผู้พักอาศัย
อยู่ในโครงการหมู่บ้านหรรษา 

6. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
 การศึกษาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรของโครงการหมู่บ้านหรรษาได้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (Statistical Package For 
Social Science) หาค่าความถี่  (Frequency) ร้อยละ 
(Percent) และค่าเฉลี่ย (Mean) 

ตารางที่ 6.1 ระดับปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการเลือกซื้อบ้าน
จัดสรร ของโครงการหมู่บ้านหรรษา 

รายการ ค่า 
เฉลี่ย 
( x ) 

S.D แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ์(บ้าน) 
1. ชื่อของโครงการบ้าน

จัดสรรมีความน่าเช่ือถือ 
2. โครงการมีบ้านได้

มาตรฐานวิศวกรรม/
สถาปัตยกรรม 
3. โครงการใช้วัสดุก่อสร้าง

คุณภาพดีในการสร้างบ้าน 
4. โครงการหมู่บา้นหรรษามี

บ้านที่มีเอกลักษณ ์มีสไตล์ใน
การออกแบบที่ด ี

 รวม 
ด้านราคา 
1. ราคามีความเหมาะสมกับ

คุณภาพของบ้าน 
2. โครงการมีบ้านหลากหลาย

ราคาให้เลือกซ้ือ 
        รวม 

ด้านการจัดจ าหน่าย 
1. สถานที่ตั้งบริษัท

(ส านักงานขาย) เพื่อการติดต่อ
ซ้ือขายสามารถสามารถ
เดินทางไปมาได้สะดวก 

2. มีการโฆษณาโปรโมท
โครงการหมู่บ้านหรรษาใน
ช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม 

        รวม   
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

1. โครงการมีการส่งเสริม
การตลาดที่น่าสนใจ เช่น มีของ
แถม มีส่วนลดพิเศษ มกีาร
รับประกันบ้านเป็นต้น      

2. โครงการมีบ้านตัวอย่าง
หรือแฟ้มสะสมผลงานให้ลูกค้า
พิจารณากอ่นตัดสินใจเลือกซ้ือ
บ้าน 

 รวม 

4.76 

4.28 

4.27 

3.95 

4.22 

3.58 

4.74 

4.16 

4.11 

4.11 

4.11 

4.98 

4.98 

4.98 

.511 

.691 

.719 

.838 

.555 

.829 

.519 

.540 

.680 

.680 

.676 

.150 

.150 

.129 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 
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ด้านการใหบ้ริการ 
1. โครงการมีการ

รับประกันคุณภาพองบ้านให้
ลูกค้า 

2. พนักงานขายให้การ
ต้อนรับ และให้บริการด้วย
ความยินด ีมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี
ต่อลูกค้า      

3. มกีารให้บริการก่อน
และหลังการขายที่ด ี

 รวม 

 ค่าเฉลี่ยรวม 

4.61 

4.29 

4.25 

4.38 

4.37 

.626 

.796 

.804 

.671 

.396 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
     7.1 ข้อมูลทั่วไป  

    ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามพบว่าพบว่าตัวอย่าง 132 คน เป็นเพศหญิง
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 มากกว่าเพศชาย 
ที่มีจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีอายุ 31-40 ปี 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 มากกว่า อายุ 41-50 ปี 
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 และอายุ 50 ปีขึ้นไป 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
เจ้าของกิจการ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 
มากกว่าอาชีพข้าราชการ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 
อาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ  9.1 
และอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย  1.5 
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท จ านวน  62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.0 มากกว่า รายได้ต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท จ านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ  34.8 รายได้
ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.9 และรายได้ต่อเดือน  10,001-20,000 บาท 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  5.3   
     7.2 ระดับปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ของโครงการหมู่บ้านหรรษา 
 ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของ
โครงการหมู่บ้านหรรษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก       
( x  = 4.37 , S.D. = .396) ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อบ้านคือโครงการมีบ้านตัวอย่างหรือแฟ้มสะสม
ผลงานให้ลูกค้าพิจารณาก่อนตัดสินใจเลื อกซื้อบ้าน 

และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือ
โครงการมีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น มีของแถม 
มีส่วนลดพิเศษ มีการรับประกันบ้านอยู่ในระดับมากที่สุด
เท่ ากั น   ( x  = 4.98 , S.D. = .150)  ระดับปั จจั ยที่ มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือช่ือของโครงการบ้าน
จัดสรรมีความน่าเช่ือถือ ( x = 4.76,S.D.=.511)ระดับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือทางโครงการมี
บ้านความหลากหลายราคาให้เลือกซื้ออยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x  = 4.74 , S.D. = .519) ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อบ้าน คือโครงการมีการรับประกันคุณภาพ
ของบ้านให้ลูกค้าอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.61 , S.D. 
= .626) ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือ
พนักงานขายให้การต้อนรับ และให้บริการด้วยความยินดี 
มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อลูกค้าอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.29 , 
S.D. = .796) ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้าน
คือโครงกานมีบ้านท่ีได้มาตรฐานวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม
อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.28 , S.D. = .691) ระดับปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการใช้วัสดุก่อร้าง
คุณภาพดีในการสร้างบ้านอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.27 , 
S.D. = .719) ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้าน
คือมีการให้บริการก่อน และหลังการขายที่ดีอยู่ในระดับ
มาก ( x  = 4.25 , S.D. = .804) ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อบ้านคือสถานที่ตั้งบริษัท (ส านักงานขาย) 
เพื่อการติดต่อซื้อขายสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก 
และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือมี 
การโฆษณาโปรโมทโครงการหมู่บ้านหรรษาในช่องทาง
ต่างๆ อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากเท่ากัน ( x  = 4.11 , 
S.D. = .680) ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้าน
คือโครงการหมู่บ้านหรรษามีบ้านท่ีมีเอกลักษณ์ มีสไตล์ใน
การออกแบบที่ดีอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.95 , S.D. = .838) 
และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือราคามี
ความเหมาะสมกับคุณภาพของบ้านอยู่ ในระดับมาก 
( x  = 3.58, S.D. = .829)  
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8. การอภิปรายผล
 การศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรของโครงการหมู่บ้านหรรษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
( x  = 4.37 , S.D. = .396) ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อบ้านคือโครงการมีบ้านตัวอย่างหรือแฟ้มสะสม
ผลงานให้ลูกค้าพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน และ
ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการมี
การส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น มีของแถม มีส่วนลด
พิเศษ มีการรับประกันบ้านอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน 
( x  = 4.98 , S.D. = .150) ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
การเลือกซื้อบ้านคือช่ือของโครงการบ้านจัดสรรมีความ
น่าเช่ือถือ ( x = 4.76,S.D.=.511)ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อบ้านคือทางโครงการมีบ้านหลากหลาย
ราคาให้เลือกซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.74 , S.D. = 
.519) ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือ
โครงการมีการรับประกันคุณภาพของบ้านให้ลูกค้าอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x  = 4.61 , S.D. = .626) ระดับปัจจัยที่
มี อิทธิพลต่ อการเลื อกซื้ อบ้ านคือพนักงานขายให้ 
การต้อนรับ และให้บริการด้วยความยินดี มีอัธยาศัยไมตรี
ที่ดีต่อลูกค้าอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.29 , S.D. = .796) 
ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงกานมี
บ้านที่ได้มาตรฐานวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมอยู่ในระดับ
มาก ( x  = 4.28 , S.D. = .691) ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการใช้วัสดุก่อร้างคุณภาพดีใน
การสร้างบ้านอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.27 , S.D. = .719) 
ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือมีการ
ให้บริการก่อน และหลังการขายที่ดีอยู่ ในระดับมาก 
( x  = 4.25 , S.D. = .804) ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อบ้านคือสถานที่ตั้ งบริษัท (ส านักงานขาย) 
เพื่อการติดต่อซื้อขายสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก และ
ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือมีการ
โฆษณาโครงการหมู่บ้านหรรษาในช่องทางต่างๆ อย่าง
เหมาะสมอยู่ในระดับมากเท่ากัน ( x  = 4.11 , S.D. = .680) 
ร ะดั บปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อก า ร เ ลื อกซื้ อบ้ า นคื อ 
โครงการหมู่บ้านหรรษามีบ้านที่มีเอกลักษณ์ มีสไตล์ใน
การออกแบบที่ดีอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.95 , S.D. = .838) 
และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือราคามี
ความเหมาะสมกับคุณภาพของบ้านอยู่ ในระดับมาก 

( x  = 3.58, S.D. = .829)  ซึ่งสอดคล้องกับ ภัฐฬเดช มาเจริญ 
(บทคัดย่อ : 2555) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น ได้ท าการศึกษา
ส ารวจประชากรลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจาก
โครงการบ้ านจัดสรรและ เข้ าอยู่ อาศั ยแล้ ว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อบ้านของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างเลือกจากผู้ประกอบการ 
4 แห่ง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
ทางการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เปรียบเทียบระหว่างบริษัท
บ้านจัดสรรแบรนด์ดังในท้องถิ่น (บริษัท พิมาน กรุ๊ป จ ากัด, 
บริษัท วีไอพี โฮม จ ากัด) กับบริษัทบ้านจัดสรรแบรนด์ดัง
จากต่างถิ่น (บริษัท  แลนด์  แอนด์  เฮ้าส์  (มหาชน ), 
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) ที่เข้ามาประกอบการใน 
จังหวัดขอนแก่น จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
219 ราย ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มีอาชีพค้าขาย ทาธุรกิจส่วนตัว 
หรือเจ้าของกิจการ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีสูงสุด 
สมรสแล้ว มีรายได้เฉลี่ยภายในครัวเรือน 60,001 ถึง 
100,000 บาท 2) มีพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านราคา 
3,500,001 ถึง 4,500,000 บาท และบุคคลที่มีอิทธิพลใน
การเลือกซื้อบ้านมากที่สุด คือ ครอบครัว ช่องทางใน 
การรับรู้ข้อมูลได้จากสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุด  3) ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภค คือ ผลิตภัณฑ์ 
มีระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix Theory หรือ 4P’s) และยังให้
ความส าคัญในด้านการให้บริการในระดับนัยส าคัญมาก 

9. ข้อเสนอแนะ
 ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรของโครงการหมู่บ้านหรรษา ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ 
ดังนี ้
 9.1 ถ้ามีโอกาสในการศึกษาในครัง้ต่อไป ผู้ศึกษาจะ
ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจองผู้พักอาศัยในโครงการ
หมู่บ้านหรรษาจังหวัดอุดรธาน ี
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การสร้างและหาคุณภาพชุดจ าลองระบบกระจายเสียงแบบ VoIP 
Development and Efficiency of a Replica set Broadcasting system of VoIP 

ประสิทธิ์ ภูมิภาค1* กุศล อินทร์ทองหลาง2 ด ารัส ค าเมืองใหม่3 กวิน พุทธรวี4 สมชาย ซื่อตรง5 
 Prasit phummiphak 1* Kuson inthonglang 2 Damras kummuangmai3   

Kavin puttaravee4 Somchai suetrong5  
* 1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโฺธ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
* 1 2 3 4 5 Department of Electronics Technology, Luanngphorkhoon Paritsutho Technical College, Institutes

of vocational Education: Northeastern Region 5 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) เพื่อสร้างและ
ออกแบบชุดจ าลองระบบกระจายเสียงแบบ VoIP 
2 ) เพื่อประเมินคุณภาพของชุดจ าลองระบบกระจายเสียง

แบบ VoIP เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดจ าลองระบบ
กระจายเสียงแบบ VoIPแบบประเมินคุณภาพโดย
ผู้เช่ียวชาญ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ชุด
จ าลองระบบกระจายเสียงแบบ VoIP กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้อง จ านวน 9 คน ส่วนสถิติที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดจ าลองระบบกระจายเสียงแบบ VoIP 
ที่สร้างและออกแบบสามารถท างานได้ตามสมมติฐานที่ตั้ง 
โดยผลการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ มีคุณภาพ
โดยรวมอยู่ระดับดีมาก ประสิทธิภาพชุดจ าลองระบบ
กระจายเสียงแบบ VoIP  พบว่าสามารถใช้งานได้ถูกต้อง 
จากการทดลองจ านวน  6 ครั้ ง  ผลการประ เมิน
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรงตามมาตรฐานที่เกณฑ์
ก าหนด 

Abstract 
  This research aims to 1) Broadcasting system 
developed of VoIP 2) Assess the quality for 
Replica set Broadcasting system of VoIP. The tools 
used in the research are Quality assessment from 
by experts Test Result Record and the quiz asked 
satisfaction. The statistics used in the research 
were mean, standard deviation and percentage. 
the research found that Replica set Broadcasting 
system of VoIP Created Assess the quality with 
experts as a whole with the highest quality level. 
Performance Replica set Broadcasting system of 
VoIP found that it can used correctly from the 
experiment 6 times; the results of the evaluation 
were very good. Meet the criteria, 

Keywords : Broadcasting system, VoIP 

ค าส าคัญ : ระบบกระจายเสียง, VOIP 1. บทน า
ระบบเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงตามสาย

สาธารณะ )Sound Public Address System)เป็นท่ีนิยม 
กันมากที่สุดและใช้กันมายาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งมักถูกน ามาใช้เพื่อการกระจายข่าวสาร มีใช้ทั่วไปใน
โรงงาน โรงเรียน สถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า ชุมชน 
เป็นต้น ระบบการกระจายเสียงไปตามสาย คือการส่ง
สัญญาณเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงต้นทาง อาจจะเป็น 
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ไมโครโฟน หรือเครื่องเล่นเสียง CD/VCD/DVDMP3 
หรือเครื่องรับวิทยุ หรือแหล่งอื่น ๆ แล้วส่งไปที่เครื่อง
ขยายเสียงเพื่อท าการขยายให้ได้ก าลังสูง เพื่อจะได้ส่งไป
ตามสายในระยะทางที่ไกล โดยปกติจะใช้ภายในอาคาร 
ระหว่างอาคาร หรือในพื้นที่หน่วยงาน โดยเฉลี่ยจะไม่เกิน 
โลเมตร เนื่องจาก ยิ่งระยะทางไกลจะท าให้เกิดความกิ
    ยงเบาลงต้านทานในสาย และท าให้สัญญาณเสี      
ดังนั้นเมื่อมีความต้องการกระจายเสียงตามสายที่มีระยะ
ทางไกลกันหรือต้องการขยายพื้นที่การกระจายเสียงให้
สามารถ ครอบคลุมได้มากขึ้น มักออกแบบหรือแก้ปัญหา
ด้วยการเพ ่ิมก าลังส่งที่ภาคส่งให้สูงขึ้น เพื่อหวังว่าถึงแม้
หลังจากที่คุณภาพของสัญญาณเสียงได้ถูกลดทอนแล้วก็
ยังสามารถสื่อสารกันเข้าใจได้   แม้ว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธี
ข้างต้นจะสามารถเพิ่มระยะทางของระบบการกระจาย
เสียง แต่การเพิ่มก าลังในภาคส่งหรือเพิ่มจ านวนเครื่อง
กระจายเสียงจะท าให้เสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก  
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา
ระบบโทรศัพท์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ระบบโทรศัพท์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ ที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า ระบบ 
VoIP  ซึ่งเป็นระบบที่ท าการแปลงสัญญาณเสียงจากผู้พูด
ต้นทางให้เป็นกลุ่มข้อมูล )data packet) แล้วจึงท าการส่ง
กลุ่มข้อมูลเหล่านี้ไปสู่ผู้รับสาย 

ปลายทางผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แทนการใ ช้
สายสัญญาณ เมื่อถึงปลายทางผู้รับปลายทางจะท าการ
แปลงกลุ่มข้อมูลเหล่านี้ให้กลับมาเป็นสัญญาณเสียงดังเดิม 
จากการศึกษาและน าระบบ VoIP ไปใช้งานพบว่า ระบบ 
VoIP สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์กร 

ควบคู่กับความสามารถในการลดค่าโทรศัพท์ขององค์กรได้
อย่างมีนัยส าคัญ   ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ
สื่อสารระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ 
VoIP ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น  มีข้อดีที่เห็นได้ชัดคือ ช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารได้ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างและออกแบบชุดจ าลองระบบกระจาย

เสียงแบบ VoIP 
2.2  เพื่อประเมินคณุภาพของชุดจ าลองระบบ

โทรศัพทแ์ละระบบกระจายเสยีงแบบ VoIP  

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
ในการด าเนินการวิจัย เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ตามที่ได้ตั้งไว้จ าเป็นต้องศึกษารวบรวมข้อมูล ปัจจัยใน
การพิ จารณาระบบ  Voice over Internet Protocol 
(VoIP) เพื่อน ามาใช้เพื่อการทดสอบและด าเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนดังน้ี 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 3.1 ออกแบบและสร้างชุดจ าลองระบบกระจายเสียง
แบบ VoIP ในการออกแบบและสร้างชุดจ าลองระบบ
กระจายเสียงตามสายโดยใช้ VoIP ผู้วิจัยได้ทดสอบโดย
เริ่มตั้งแต่การออกแบบเป็นแบบชุดจ าลอง ให้มีขนาดเล็ก 
ผู้วิจัยต้องการที่จะพัฒนาระบบการกระจาย เสียง VoIP
แทนแบบเดิม  )เสียงตามสาย) ให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นง่าย
ต่อการใช้งานมากขึ้นโดยผู้ใช้งานสามารถที่จะท าการ
กระจายเสียงแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ โดยไม่ต้องมาที่ห้อง
กระจายเสียง สามารถส่งข่อมูลการกระจายเสียงไม่ว่าจะ
อยู่ที่ไหนก็ได้ด้วยระบบ VoIP โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
และโทรศัพท์ภายในส่งข้อมูลการกระจายเสียงแทน
ไมโครโฟน  องค์ประกอบของระบบ VoIP และระบบ
กระจายเสียงแบบ IP ที่ได้พัฒนาขึ้น ประกอบไปด้วย    
1.ศูนย์ควบคุม )IP-PBX)  2.จุดรับส่งข่าวสารระบบภายใน
)IP-Phone)  3.จุดรับส่งข่าวสารระบบภายนอก )SIM)  
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4.จุดระบบกระจายเสียง )Sound IP)  สามารถเช่ือมต่อ
ผ่านสายแลนและระบบเครือข่ายอินทราเน็ต )Internet) 
ซึ่งทางผู้วิจัยได้ติดตั้งระบบเพื่อใช้ในการทดสอบดังนี้ 

ภาพที่ 2  การท างานของระบบการโทร 

ภาพที่ 3  ชุดจ าลองระบบการกระจายเสียงแบบ VoIP 

3.2 ก าหนดผู้ประเมินคณุภาพชุดจ าลองระบบ
กระจายเสียงแบบ VoIP 

 3.2.1 กลุ่ ม ตั วอย่ า งก า รประ เมิ นคุณภาพ
ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ที่มีประสบการณ์
ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 10 คน 

3.3 ประเมินคณุภาพชุดจ าลองระบบกระจายเสยีง
แบบ VoIP 

3.3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินเพื่อหาคุณภาพ 
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินเพื่อหาคุณภาพ
ของชุดจ าลองระบบการกระจายเสียงแบบ VoIP โดยใช้
แบบประเมินความคิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ผู้วิจัยด าเนินงานได้วิเคราะห์ด้วยสถิติต่าง ๆ การ
ค านวณหาค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
โดยผู้ เ ช่ียวชาญได้ท าการวิเคราะห์ใช้ค่าเฉลี่ย  ( X  ) 
ส าหรับการค านวณหาค่าเฉลี่ยผลการประเมิน โดยมีสูตร
ดังนี ้

N

X
X




เมื่อ X     =   ค่าเฉลี่ย 
  X   =   คะแนนรวมทั้งหมด 
N     =   จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 

     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือค่าเฉลี่ย ซึ่งค่าเฉลี่ย
จากการประเมินความสามารถ  แล้วน ามาตคีวามตามช่วง
คะแนน 1.00 – 5.00   ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

4.51 - 5.00   =   เห็นด้วยมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50   =    เห็นด้วยมาก 
2.51 - 3.50   =    เห็นด้วยปานกลาง 
1.51 - 2.50    =    เห็นด้วยน้อย 
 1.00- 1.50    =   เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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4. ผลการวิจัย
4.1 การทดสอบการโทร ระบบโทรศัพท์สายภายใน

จะทดสอบหลังจากเช่ือมต่ออุปกรณ์ IP-PBX และ IP 
Phone เพื่อหาคุณภาพของสัญญาณเสียง ผลการทดสอบ
การโทร ระบบโทรศัพท์สายภายในได้ดังนี ้ 

ตารางที่  1   การทดสอบการโทรระบบ
โทรศัพท์สายภายใน 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าการทดสอบการโทรระบบ
โทรศัพท์สายภายในท้ังสามเครื่อง จากเครื่องที่ 1 ไปเครื่อง 
2 กับ 3  โทรจากเครื่องที่ 2 ไปเครื่องที่ 1 กับ 3 และโทร
จากเครื่องที่ 3 ไปเครื่องที่ 1 กับ 2  พบว่าสามารถเช่ือมต่อ
กันได้ดี การรับสายโดยใช้เวลาในการสื่อสาร 5 นาที 10 
นาที และ 15 นาที คุณภาพเสียงชัดเจน ไม่มีคลื่นเสียงอื่น
แทรกระหว่างการสนทนา และไม่เกิดความล่าช้าในการ
ติดต่อสื่อสาร 

4.2 การทดสอบระบบโทรศัพท์สายภายในโทรออก
ระบบสายภายนอก (SIM)   

ตารางที่ 2 การทดสอบการโทรระบบโทรศัพท์
สายภายในโทรออกระบบสาย
ภายนอก )SIM) 

จากตารางที่ 2 ผลทดสอบการโทรระบบโทรศัพท์สาย
ภายในโทรออกไปยังระบบสายภายนอก ผู้วิจัยได้ทดสอบ
การโทรจากเครื่องโทรศัพท์ภายในผ่านระบบ SIM ที่อยู่กับ
เครื่อง IP PBX ทั้งสามเครื่องไปยังโทรศัพท์มือถือ โดยท า
การทั้ง 3 เครื่อง ก าหนดเวลาในการทดสอบเป็น 5  นาที  
10 นาที และ15 นาที ผลปรากกภว่าโทรติด คุณภาพเสียง
ชัดเจน และคลื่นเสียงไม่เกิดความล้าช้า 

ตารางที่ 3 การทดสอบการสื่อสารระบบเสียง
ตามสายด้วยระบบ VoIP 

 )Sound IP) 

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบการโทรระบบภายนอก
นั่นคือการใช้โทรศัพท์มือถือจากภายนอกโทรเข้ามาภายใน 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบโดยโทรมายังโทรศัพท์ที่อยู่ภายใน
ทั้งสามเครื่อง โดยก าหนดเวลาในการโทรทั้ง  3 เครื่อง 
จ านวน 3 ครั้งคือ 5 นาที 10 นาที และ 15 นาที ผล

ปราก่ว่า สามารถติดต่อได้ คุณภาพเสีย งชัดเจน คลื่น
เสียงไม่เกิดความล่าช้า 

4.3 การประเมินคุณภาพของชุดจ าลองระบบกระจาย
เสียงแบบ VoIP โดยผู้ เ ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน และ
นักศึกษา จ านวน 10 คน ท าการประเมินคุณภาพการ
ท างานของชุดจ าลองการกระจายเสียงแบบ VoIP ดัง
ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  ผลการประเมินคณุภาพของชุด
จ าลองระบบการกระจายเสียง
แบบ VoIP 

จากตารางที่  4 ผู้ เ ช่ียวชาญและนักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพด้านอุปกรณ์และการติดตั้ง อยู่ในระดับ
มากมีค่า �̅� = 4.33 ค่า S.D. = 0.35 ประสิทธิภาพการใช้
ง านด้ านอุปกรณ์ และการติ ดตั้ ง อ ยู่ ใ น ระดั บมาก 
ผู้ เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นด้านการใช้งานของระบบ
กระจายเสียงแบบ VoIP อยู่ในระดับมากมีค่า  �̅�  = 4.33 
ค่า S.D. = 0.31 ประสิทธิภาพการใช้งานด้านการใช้งาน
ระบบ VoIP อยู่ในระดับมาก ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น
ด้านคุณภาพของระบบกระจายเสียงแบบ VoIP อยู่ใน
ระดับมากมีค่า �̅�  = 4.38 ค่า S.D. = 0.31 ประสิทธิภาพ
การใช้งานด้านการใช้งานระบบการกระจายเสียงแบบ 
VoIP อยู่ในระดับมาก 

5. สรุปผลการวิจัย
5.1 ได้ชุดจ าลองระบบกระจายเสียงแบบ VoIP ที่

สามารถน าไปใช้งานในการกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ได้
จริงตามที่ต้องการ 

5.2 ผลการประเมินคุณภาพของชุดจ าลองระบบการ
กระจายเสียงแบบ VoIP โดยผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในระดับมาก 

6. อภิปรายผลการวิจัย
 6.1 การพัฒนาระบบมีข้อจ ากัดด้านการโทร ระบบ

สายภายในโทรเข้าสายภายนอก เนื่องจากมีการเสีย
ค่า ใ ช้จ่ายในการโทรที่ ผู้ ทดลองเลือกใ ช้ โมดูลระบุ
ผู้ใช้บริการ 

6.2 พัฒนาระบบกระจายเสียงแบบ VoIP ให้สามารถ
รองรับกับจุดรับสัญญาณเสียงเพิ่มมากขึ้น  

7. ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ให้ใช้ระบบ

กระจายเสียงแบบ VoIP แทนระบบกระจายเสียงแบบเดิม 
เพื่อลดค่าใช้จ่าย สะดวกต่อการติดตั้งและซ่อมแซมระบบ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องพุทธประวัติ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 

อ าเออปลายพระยา ัังววัดกระบี ่
Development of Learning Achievements Using a Skills Practice on the Story 

of the Buddha of Primary 3 students at Ban Khlong Panya School, 
Plai Phraya District, Krabi Province
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บทน า 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
พุทธประวัติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านคลองปัญญา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบฝึกทักษะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพุทธประวัติ เป็นแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้คือ 
ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานด้วย t-test ผลการวิจัย  พบว่า แบบฝึกทักษะ
ทา งกา ร เ รี ย นมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ  88 . 14/ 89 . 02  มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ งไว้  80/80 ตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
แบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่องพุทธประวัติ สามารถน าไปต่อยอดใน
รายวิชาอื่น ๆ ได้ 

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ, วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

Abstract 
 The research is quasi-experimental research 
which has purposes to improve the story of the 
Buddha exercise of Social Studies, Religion and 
Culture subject based on 80/80 standard and to 
compare pre-test and post-test grade result in the 
story of the Buddha of Primary 3 students at Ban 
Khlong Panya School, Plai Phraya District, Krabi 
Province. In addition, the instruments of this 
research are reading comprehension about the 
history of the Buddha exercise and 
30 Multiple-Choice question (4 answers) test. The 
data using in analysis are percentage, mean, 
standard deviation and t-test. In conclusion, the 
results of this research revealed that the 
efficiency rate of the history of the Buddha 
exercise has a value around 88.14/89.02 which is 
higher than standard; moreover, post-test grade 
result of Primary 3 students in Social Studies, 
Religion and Culture subject in the story of the 
Buddha is higher than pre-test grade result while 
levels of significanceis .001 
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Keywords: Skills Exercises, Social Studies religion 
and culture 

1. บทน า
 การเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชีวิต
อนาคตของประเทศไทยขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนในวันนี้ 
เพราะในโลกยุคใหม่การแข่งขันขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของคนในชาติโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ใช้เป็นความรู้เป็นฐาน 
( Knowledge Based Economy) ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จึ ง
จ าเป็นต้องปฏิรูปการเรียนรู้โดยเร็วที่สุดเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของเยาวชนให้สามารถคิดเป็น  ท าเป็น มีทักษะ
การจัดการ มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามและรักการ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและ
การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด นอกจากนี้ยังช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัย กาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ท าให้เกิดความเข้าใจ
ในตนเอง และผู้อื่นมีความอดทน  อดกลั้น ยอมรับใน
ความแตกต่าง และมีคุณธรรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคม (ลัดดาวัลย์ สุวรรณมาโจ , 2556) เนื่องจากกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นอกจากช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
เ รื่ อ ง ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั น  ก า ร ป รั บต น เ อ ง กั บ บ ริ บ ท
สภาพแวดล้อม ท าให้พลเมืองที่รับผิดชอบมีความสามารถ
ทางสังคม มีความรู้ ทักษะและกระบวนการด้านเจตคติ
และค่านิยม ด้านการจัดการและการปฏิบัติที่สามารถ
น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบในการ
ด ารง ชีวิต  แล้วยั ง ช่วยให้น าความรู้ ทางจริยธรรม 
หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคมได้ ท าให้
ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ย่างมีความสุข(คมกริช 
พะเลียง, 2562) 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) กล่าวว่า การใช้สื่อการ
เรียนการสอนหลายชนิด ในการสอนแต่ละคาบโดยให้
สัมพันธ์กัน เป็นไปอย่างมีระบบในรูปของสื่อประสมจะ
เป็นผลดีกว่าการใช้สื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเพียงแต่อย่าง
เดียวการคิดแก้ปัญหาเป็นทักษะที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาด้านสติปัญญาของเด็ก ซึ่งเป็นลักษณะที่พึงประสงค์
ของการพัฒนาเด็กไทยและเป้าหมายที่ส าคัญของการจัด

การศึกษา แต่ปรากฏว่าในสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนพบน้อยมาก 
ขณะที่ครูผู้สอนมุ่งเน้นแต่ทางด้านเนื้อหา มุ่งแต่ทาง
ความรู้ ค ว ามจ า ของผู้ เ รี ยน  มากกว่ าก ารพัฒนา
ความสามารถทางการคิด ทั้งนี้ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญจึงต้องรู้จักน าวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนที่
หลากหลายมาใ ช้ในการเรี ยนการสอน ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและจะต้องรู้วิธีการ
ฝึกผู้ เรียนให้มีทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ (กรมวิชาการ, 
2545ข : 207) อีกทั้งการจัดการเรียนรู้ ควรเน้นการเรียนรู้
ตามสภาพจริงและเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (กรม
วิชาการ, 2545ข : 21) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและเอา
ใจใส่ต่อบทเรียน  มีความเข้าใจในบทเรียนดียิ่งขึ้น 

ในปัจจุบันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะ เรื่องพุทธประวัติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 ของโรงเรียนบ้านคลองปัญญายั งไม่ดี เท่ าที่ ควร 
เนื่องจากนักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา 
ซึ่งส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่บรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ จากสภาพปัญหาการเรียนการสอน
ที่ เกิดขึ้น ให้ผู้วิจัยต้องการที่จะพัฒนาแบบฝึกทักษะ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
พุทธประวัติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียน
การสอนของครู 

2. วัตถุประสงคก์ารวิััย
2.1  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพุทธประวัติ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองปัญญา อ าเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
 2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่องพุทธประวัติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านคลองปัญญา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

1159



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3. สมมติฐานของการวิััย
3.1  การพัฒนาแบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพุทธประวัติ ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรี ยนบ้านคลองปัญญา 
อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 

4. วิธีการด าเนินการวิััย
4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

         ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 
โ ร ง เ รี ยนบ้ านคลองปัญญา  อ า เภอปลายพระยา 
จังหวัดกระบี่ ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 17 คน

4.2  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการ

วิจัย ดังนี ้
4.2.1  แบบฝึกทักษะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พุทธประวัติ 
4.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพุทธประวัติ 
เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ

4.3  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 4.3.1  ศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด และ สาระการเรียนรู้แกนกลางฯ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.3.2  ศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะจากเอกสารของนักวิชาการหลายท่าน ๆ และ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ 

4.3.3  ศึกษาเทคนิคและวิธีการการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะจากเอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

4.3.4  ศึกษาเนื้อหา วิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง พุทธประวัติ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

4.3.5  ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะตามแนวคิดกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.3.6  สร้างการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะ และน าแบบฝึกทักษะให้อาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การใช้ การ
เชื่อมโยงและส่วนประกอบอ่ืน ๆ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
ตามค าเสนอแนะ 

4.3.7 น าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านการศึกษา
ประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะในด้านการใช้ภาษา 
ออกแบบปฏิสัมพันธ์ การใช้ภาพประกอบ จากนั้นน าผลที่
ได้จากการประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญ โดยมีเกณฑ์
ยอมรับ 3.5 ขึ้นไป (ดีขึ้นไป) (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556 
แล้วทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80) 
ดังนี ้

    4.3.7.1  ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  โดย
น าไปทดลองใ ช้กับนัก เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ อ าเภอปลายพระยา 
จังหวัดกระบี่ จ านวน 3 คน โดยแยกเป็น เก่ง ปานกลาง 
อ่อน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (พิสิษฐ์ ทองงาม, 2555) เพื่อ
ตรวจข้อบกพร่องในคนต่าง ๆ โดยผู้เรียนโดยมีเกณฑ์
ยอมรับ 
ดีขึ้นไป น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองแบบ
กลุ่มย่อยต่อไป 

    4.3.7.2  ทดลองกลุ่มย่อย โดยน าไปไป
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้าน
ทะเลหอยราษฎร์อุทิศ อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่  
จ านวน 9 คน โดยแยกเป็น เก่ง ปานกลาง อ่อน  
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (พิสิษฐ์ ทองงาม, 2555) เพื่อหา
ข้อผิดพลาดที่นักเรียนส่วนใหญ่กระท า พร้อมทั้งหา
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อน าผล
ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองในภาคสนามต่อไป 

     4.3.7.3  ทดลองภาคสนามไปทดลองกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทะเลหอย
ราษฎร์อุทิศ อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จ านวน 30 
คน โดยแยกเป็น เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย  (พิสิษฐ์ ทองงาม, 2555) โดยให้นักเรียนเรียนเนื้อหา  
ท าแบบฝึกทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
แล้วน าผลการทดลองที่ได้มาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 โดยใช้สูตร E1,E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) 

 4.3.7.4 น าแบบฝึกทักษะที่สมบูรณ์ไปใช้ต่อ 
4.4  การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัย 
     4.4.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพแบบทดสอบ
ดังนี ้

    4.4.1.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ
จากเอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนและวิเคราะห์
ข้อสอบผลสัมฤทธ์ิ  
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    4.4.1.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องของ
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อเขียนแบบทดสอบให้
ตรงกับสิ่งท่ีต้องการวัด 

    4.4.1.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ เป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  
ตัวเลือก มีค าตอบแทนจ านวนคนที่ถูกต้องเพียงค าตอบ
คะแนน 1 เดียวโดยมีเกณฑ์ให้คะแนนข้อที่ตอบถูกในส่วน
ข้อที่ตอบผิดให้ คะแนน 0 

 4.4.1.4  น าแบบแบบทดสอบที่สร้างเสร็จ
แล้วให้ผู้เช่ียวชาญซึ่งมีความเช่ียวชาญในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพุทธประวัติ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ซึ่งผู้เช่ียวชาญวิเคราะห์โดยใช้ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ในการก าหนด
ความคิดเห็น ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) 

+1 หมายถึง แน่ใจว่าค าถามสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 0   หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าค าถามสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

-1  หมายถึง   แน่ใจว่าค าถามไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จากนั้นน าผลการพิจารณาความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งควรมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ หรือมากกว่า .50 จึงถือว่าค าถาม
นั้นเป็นตัวแทนของลักษณะกลุ่มพฤติกรรมที่วัดผลการ
ประเมิน ปรากฏว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 1.00 เมื่อเทียบเกณฑ์คุณภาพตรงกับระดับความ
คิดเห็นเหมาะสมมากท่ีสุด ผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน า แก้ไข
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระ
การเรียนรู้และวิธีการวัดประเมินให้ครอบคลุมสาระการ
เรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 –  3  

    4.4.1.5  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองกับนักเรียนโรงเรียน
บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 
30 คน 

    4.4.1.6  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) โดยใช้
เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80  (ชัยยงค์ พรหม
วงศ์ ,  2556 ) การศึกษาครั้ งนี้ ได้ความยากง่ายของ
แบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.39 – 0.79 หาค่าอ านาจจ าแนก 
(r) โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ ขึ้นไป 0.20 

(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) การศึกษาครั้งนี้ได้ค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.50 และหาค่าความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้วิธีการ 
Kuder-Richardson จากสูตร KR-20 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 
2556) โดยใช้เกณฑ์ความเ ช่ือมั่นตั้ งแต่  0.7 ขึ้นไป 
การศึกษาครั้งนี้ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.84 ถือว่าเป็น
ค่าที่เช่ือถือได้ 

4.4.2  แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม โดยผู้เช่ียวชาญ 
4.4.2.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประเมินสื่อการสอน 
4.4.2.2  ก าหนดคุณลักษณะด้ านต่ า ง  ๆ 

ที่ต้องการประเมิน โดยผู้วิจัยได้น าเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพนวัตกรรมของเยาวลักษณ์ เพียรธรรม และคณะ 
(2544) มาประยุกต์ใช้โดยเลือกข้อที่มีความสอดคล้องกับ 
การประเมินแบบฝึกทักษะ 

4.4.2.3  สร้างค าถามในแบบประเมินให้ตรง
กับคุณลักษณะที่ต้องการประเมิน มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

คุณภาพดีมาก 5 คะแนน 
คุณภาพดี 4 คะแนน 
คุณภาพปานกลาง 3 คะแนน 
คุณภาพพอใช้ 2 คะแนน 
คุณภาพปรับปรุง 1 คะแนน 
4.4.2.4  น าแบบประเมินที่ สร้ าง เสร็ จ ให้

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเทคโนโลยีการศึกษาการสอน โดยมี
เกณฑ์ไม่ต่ ากว่า “ดี” จึงยอมรับ (เยาวลักษณ์ เพียรธรรม 
และคณะ, 2544) 

คะแนน         คุณภาพ 
4.50 – 5.00 ดีมาก 
3.50 – 4.49 ด ี
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 ควรปรับปรุง 
1.00 – 1.49 ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
2.5 เมื่อได้ข้อค าถามทั้งหมดแล้วจึงน าไปสร้าง

แบบประเมินและน าไปใช้ต่อไป 
4.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ ใ ช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ 

ค่า เฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลทดสอบ
สมมติฐานด้วย t-test (Dependent Samples) 
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5. ผลการวิเคราะว์ข้อมูล
 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดการเรยีนรู้
โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องพุทธประวัติช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 ที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80/80 

ตารางที่ 1  ค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะ เรื่องพุทธประวัติ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้าน คลองปัญญา ตามเกณฑ์ 80/80 

เคร่ืองมือท่ีใช้
วัด 

 ัานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

แบบฝึกหัด
ระหว่างเรียน 

17 60 52.88 88.14 

แบบฝึกทดสอบ
หลังเรียน 

17 30 26.71 89.02 

จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 88.14 และ
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลัง
เรียนเท่ากับ 89.02 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง
พุทธประวัติ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลอง
ปัญญา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

N 𝒙 S.D. T p 

ก่อนเรียน 17 24.24 1.954 12.736 .000*** 
หลังเรียน 17 26.71 1.929 

***มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .001

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องพุทธประวัติ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

6. สรุปผลการวิััย
 การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะ เรื่ อ งพุทธประวัติ  ของนัก เ รี ยน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองปัญญา อ าเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ พบว่า แบบฝึกทักษะทางการ
เรียนมีประสิทธิภาพ 88.14/89.02 มีประสิทธิภาพสูงกว่า

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ดังนี ้
 6.1  จากผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง พุทธประวัติหลังจากเรียนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะ มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้นควร
มีการน าการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้แบบฝึกทักษะ
ไปใช้กับนักเรียนช้ันอ่ืน ๆ และกลุ่มสาระอื่น ๆ ต่อไป 
 6.2  ในการจัดการเรียนการสอนควรมีการเพิ่ม
เครื่องมือเพื่อให้เกิดการวัดผล ประเมินผลที่รอบด้านมากขึ้น 
เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินโดยผู้เรียน หรือ
เพื่อน เป็นต้น 

7. ออิปรายผลการวิััย
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ส าหรับนักเรี ยนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 
เรื่องพุทธประวัติ อภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 7.1 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่องพุทธประวัติ จ านวน 17 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รี ย น  วิ ช า สั ง ค ม ศึ ก ษ า  ศ า ส น า แ ละ วั ฒ น ธ ร ร ม 
ช้ั น ป ร ะ ถม ศึ ก ษ า ปี ที่  3  พบ ว่ า  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
88.14/89.02 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แสดงว่าการใช้แบบ
ฝึกทักษะ เรื่องพุทธประวัติ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนั้นอาจ
เนื่องมาจากใช้แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ผ่าน 
การตรวจสอบจากผู้ เ ช่ียวชาญ ทั้งในส่วนของเนื้อหา 
การใช้ภาษา และกิจกรรมที่ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
มีการเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองจนมีความรู้ความสามารถ 
ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของประภาพร ถิ่นอ่อง (2553) 
กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกที่ดีและมี
ประสิทธิภาพช่วยท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการฝึก
ทักษะ แบบฝึกท่ีดีเปรียบเสมือนผู้ช่วยที่ส าคัญของครูที่ท า
ให้ครูลดภาระการสอนลงได้ ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่าง เต็มที่และเพื่อความมั่นใจในการเรียนได้
อย่างดี และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชุวนิดา ละออง 
(2559) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ 
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ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3/9 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะทางการเรียน พบว่า แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพ เท่ากับร้อยละ 84.14/84.68 หมายความ
ว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกทักษะทั้ง 5 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.68 และได้คะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2 คิด
เป็นร้อยละ 84.68 แสดงว่าแบบฝึกทักษะทางการเรียน
เป็นไปตามสมมุตติฐานท่ีตั้งไว้ 
 7.2 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง
พุทธประวัติ พบว่า หลังจากเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่องพุทธประวัติ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .001 เนื่องจากประโยชน์ของแบบฝึก 
หากเป็นแบบฝึกที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะช่วยท าให้
นักเรียนประสบผลส าเร็จในการฝึกทักษะได้เป็นอย่างดี 
ท าให้ครูลดภาระการสอนลงและผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มที่เพิ่มความมั่นใจในการเรียนได้เป็น
อย่างดีหากได้มีการฝึกบ่อยครั้งจนช านาญ และยังช่วย
ผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้จ าเป็นต้องมีการสอนต่าง
จากกลุ่มปกติทั่วไปด้วยการเสริมเพิ่มเติมให้เป็นพิเศษ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเกษมะณี ลาปะ (2563) ได้
ศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ เรื่อง พุทธประวัติ ระดับช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 
รายวิชา ส 16101 สั งคมศึกษา  พบว่า นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เรียนแบบฝึกทักษะ เรื่องพุทธ
ประวัติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 8.1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เรื่องพุทธประวัติ หลังจาก
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน 
ดังนั้นควรมีการน าการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้แบบ
ฝึกทักษะไปใช้กับนักเรียนช้ันอื่น ๆ  และกลุ่มสาระอื่น ๆ  ต่อไป

 8.1.2  ในการจัดการเรียนการสอนควรมีการ
เพิ่ม เครื่ องมือ เพื่ อ ให้ เกิดการวัดผล ประเมินผลที่ 

รอบด้านมากข้ึน เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน
โดยผู้เรียน หรือเพื่อน เป็นต้น 

8.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 8.2.1 ควรมีการใช้นวัตกรรมอื่น ๆ มาควบคู่กับ

แบบฝึกทักษะ เช่น วีดีโอ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพท่ีเล่า
เป็นเรื่องราวมากข้ึน 

 8.2.2 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาแบบฝึก
ทักษะในเนื้อหาอื่น ๆ ของวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

 8.2.3 ควรมีการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะ เช่น เจต
คติ ความสนใจ และความคงทนทางการเรียน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการ
จัดการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียน
ระดับช้ันปวช.1 สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพกระ
บุรี 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้กิจกรรม
กลุ่ มสัมพันธ์ ในการจั ดการ เรี ยนรู้ วิ ชาวงจร ไฟฟ้ า
กระแสตรงของนักเรียนระดับช้ันปวช.1 สาขาไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่ม
ตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนระดับช้ัน  ปวช.1 สาขาไฟฟ้า
ก าลัง จ านวน  20 คน เลือกมาแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1) แผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.1) สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวงจรไฟฟ้า
ผลการวิจั ย  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 สาขา
ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี สูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

ค าส าคัญ  :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ 

Abstract 
 The purposes of this study were : 1) to 
study of learning achievement by using 
Group Dynamics in Direct Current Circuit 
Course of first year Vocational Certificate 
students, Diploma in Electrical Power , 
Kraburi Industrial And Community Educa-
tion College, 2) to compare the learning 
achievement of the students before and af-
ter the study by using Group Dynamics and 
Peer Assist in  Direct Current Circuit Course 
of first year Vocational Certificate students, 
Diploma in Electrical Power , Kraburi Indus-
trial And Community Education College. 
The sample was 20 first year Vocational 
Certificate students, by using purposive 
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sampling method. The research  instru-
ments were lesson plans for Direct Current 
Circuit Course of first year Vocational Certif-
icate students, Diploma in Electrical Power, 
achievement test on Direct Current Circuit 
Course, Kraburi Industrial And Community 
Education College by using Group Dynam-
ics. Statistics used in data analysis were per-
centage, mean and standard deviation and 
t-test (one group  pretest-posttest de-
sign).The findings of study were as follows: 
1) the learning achievement by using Group
Dynamics in Direct Current    Circuit Course 
of the first year Vocational   Certificate stu-
dents, Diploma in Electrical Power , Kraburi 
Industrial And Community Education Col-
lege. There was a 66.42     percent increase 
in student achievement and all students 
had an average development score of 80 
percent, , and  2) Comparison of student 
achievement before and  after the study by 
using Group Dynamics in  Direct Current Cir-
cuit Course of first year  Vocational Certifi-
cate students, Diploma in Electrical Power 
, Kraburi Industrial And Community Educa-
tion College. After study, the difference was 
statistically significantly higher than before 
at the 0.05 level 

Keyword  :  learning achievement, Group 
Dynamics 

1. บทน า
การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  เป็นการก าหนดแนวทาง

ยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกันสร้างรูปแบบ
และแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  โดยเน้นที่องค์ความรู้  
ทักษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน  
เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบันและตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2545และ 
(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ,2553) ได้ระบุในมาตรา  6  ว่าการจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย  จิตใจสติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมาตรา  20  การจัดการ
อาชีวศึกษา  การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษา
ของรัฐสถานศึกษาของเอกชน  สถานประกอบการหรือ
โดยความร่ ว มมื อ ร ะหว่ า ง สถานศึ กษากั บสถาน
ประกอบการ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
อาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดวงนภา  มกรานุ
รักษ์ (2554:196-199) ท าการศึกษาเรื่องอนาคตภาพการ
อ า ชี ว ศึ ก ษ า ไ ท ย ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า ใ น ท ศ ว ร ร ษ ห น้ า 
(พ.ศ.2554–2564) ส าหรับแนวโน้มการอาชีวศึกษาภายใน  10  
ปีข้างหน้าอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า
(พ .ศ .2554–2564)จะต้ อง เผ ชิญกับแนวโน้มส าคัญ
มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์  การแข่งขันทาง
การค้าระหว่างประเทศและเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) 
ที่ส าคัญอย่างยิ่งคือประชาคมอาเซียน(ASEAN Commu-
nity) โดยจะต้องมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีใน
ประเทศสมาชิก  ผลการศึกษาแนวโน้มการอาชีวศึกษา
ภ า ย ใ น   10  ปี ข้ า ง ห น้ า ทั้ ง   8  ด้ า น 
ควรมีแนวโน้มการพัฒนา ดังต่อไปนี้  1)  คุณลักษณะ
ผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษา   2) การจัดการ เรี ยนการสอน 
3) ด้านครูผู้สอน  4)  ด้านความร่วมมือต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  5)  ด้านมาตรฐาน
ต้องมีการจัดตั้ งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  6) ด้านการ
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สนับสนุนของรั ฐบาล  7)  ด้านค่านิยมในการเรียน 
8) ด้านการบริหารจัดการ จะเห็นได้ว่าทุกด้านล้วนมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง  ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาจึงมีความส าคัญมากเพราะเป็นการพัฒนา
ก าลังแรงงานของชาติให้มีคุณภาพเพื่อสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 

 จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา
ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ของคะแนนเต็ม  ตัวนักเรียนมีทักษะ
การปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้าและการเช่ือมโยงความรู้เรื่อง
กฎ ทฤษฎี  เรื่องไฟฟ้าไม่ชัดเจนส่วนหนึ่งมาจากสื่อการ
สอนในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เพียงพอ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดให้มีสื่อประกอบการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมนักเรียนในด้านความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  
การคิดสร้างสรรค์  มีทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้  แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  ตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและสามารถตรวจสอบได้  รวมถึง
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  จึงมุ่งให้นักเรียนได้
เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด  ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  มวลมนุษย์
และสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลผลกระทบซึ่งกันและ
กัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีคุณธรรมและค่านิยมในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์(สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,2552) 

 จากการจัดการ เรี ยนการสอนนัก เ รี ยน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  1  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี  วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  
พบว่า  นัก เ รี ยนมีค่ า เฉลี่ ยคะแนนวิชาวงจร ไฟฟ้ า
กระแสตรงอยู่ในระดับท่ีต่ า  เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่
สามารถท าโจทย์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงได้และเกิดความ
เบื่อหน่าย  เรียนไม่รู้เรื่อง  ขาดความสนใจในการเรียนรู้
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามคู่มือครูไม่ได้ใช้

เทคนิคใหม่ๆเข้ามาเสริมในการจัดการเรียนรู้จึงท าให้เกิด
ปัญหาดังกล่าว   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุณี  แสง
ทอง (2552), เขมวัน  กระดังงา (2554) และพิเชษฐ์  
โภชฌงค์ (2555) ต่างได้ศึกษาและพบว่า การใช้กลุ่ม
สัมพันธ์สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนและนักเรียนท่ีเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มสามารถ
สร้างเจตคติในการเรียน  สร้างความพึงพอใจต่อการเรียน 
และสร้างภาวะผู้น าของนักเรียนในระดับมาก  ดังนั้นการ
เรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เป็นเครื่องมือ
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆดังผลการวิจัยดังกล่าว 

 คณะผู้วิจัยเห็นว่าการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กลุ่ม              
เพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งเป็นการใช้กระบวนการกลุ่มในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้  จึงได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรม
กลุ่ มสัมพันธ์ ในการจั ดการ เรี ยนรู้ วิ ชาวงจร ไฟฟ้ า
กระแสตรง ของนักเรียนระดับช้ันปวช.1 สาขาไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของ
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการ
อาชีพกระบุรี    
 2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงของนักเรียนระดับช้ันปวช.1 สาขาไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. สมุมติการวิจัย
3.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยกิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
       คณะผู้วิจัยมีการศึกษารายละเอียดรายวิชาในการ
เ รี ย นก า ร สอน  ห ลั ก สู ต ร อุ ต ส า หกร รม  ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง คือ 
วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ปัญหาการเรียน ศึกษา
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้     

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
5.1.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพ(ปวช.1)
สาขาไฟฟ้าก าลัง จ านวน 20 คนได้มาโดยแบบเจาะจง 
เนื่องจากนักเรียนมีจ านวนหนึ่งห้อง  

5.2 แบบแผนการวิจัย 
 บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ใช้การ
ทดลองโดยจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รายวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงแก่นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1)  
สาขาไฟฟ้าก าลัง เชิงทดลองในรูปแบบ one  group  
pretest-posttest  design (หนึ่งกลุ่มสอบก่อน-สอบหลัง) 
(บุญชม ศรีสะอาด.2553:249) มีรูปแบบดังนี้ 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
ทดลอง T1 X T2 

เมื่อ T1  แทน  ก า ร ท ด ส อ บ ก่ อ น เ รี ย น 

X แทน  การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ร า ย วิ ช า ว ง จ ร ไ ฟ ฟ้ า
กร ะแสตรงแก่ นั ก เ รี ย น
ประกาศนียบัตรวิ ชา ชีพ 
(ปวช.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง          

T2 แทน  การทดสอบหลังเรียน 

5.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.3.1  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้า

กระแสตรงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ               
(ปวช.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 

5.3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพกระ
บุรีโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

5.4  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.4.1  การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 

วิ ช า ว ง จ ร ไ ฟฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง ขอ งนั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1)  สาขาไฟฟ้าก าลัง  
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

5.4.1.1  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่ม
สาระศึกษาหลักสูตร  คู่มือครู  แผนการจัดการเรียนรู้และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาไฟฟ้าก าลัง
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาช่างไฟฟ้าก าลัง  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 5.4.1.2  ศึกษาเอกสารงานวิจัยในเรื่อง
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และคู่มือครูแนวทางการ       
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

5.4.1.3  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ตัวแปรต้นหรือตัวแปร

อิสระ 

การจัดการเรียนรู้วิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
โดยใ ช้กิ จกรรมกลุ่ ม
สัมพันธ์ของนักเรี ยน
ระดับช้ัน ปวช.1 สาขา
ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัย
การอาชีพกระบุรี 

ตัวแปรตาม 

ผลสั ม ฤทธิ์ ท า งก า ร
เรียนวิชาวงจรไฟฟ้า
ก ร ะ แ ส ต ร ง โ ด ย ใ ช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ของนักเรียนระดับช้ัน 
ปวช .1  ส าขา ไฟฟ้ า
ก าลั ง  วิทยาลั ยการ
อาชีพกระบุรี 
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(ปวช.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีโดยใช้
กิจกรรมกลุ่ มสัมพันธ์ แบบเพื่ อนช่วยเพื่อนจ านวน 
4 หน่วยการเรียนรู้ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า  หน่วยการเรียนรู้  ที่ 2 ตัวต้านทาน
และกา รต่ อตั วต้ า นทาน   หน่ ว ยกา ร เ รี ย นรู้ ที่  3 
กฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ หน่วยการเรียนรู้ที่4 
วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าและวงจรแบ่งกระแสโดยใช้กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
(พรรณี ช. เจนจิต,2550:138-145) ทฤษฏีสนามอ้างอิง
(สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2545) โดยมีการก าหนด
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้   

-  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเร้าความ
สนใจของผู้เรียนและทบทวนพื้นฐานความรู้เดิมเพื่อให้
ผู้เรียนมีความต้องการและพร้อมที่จะเรียน 

- กิจกรรม เป็นขั้นเริ่มด าเนินการสอนตาม
หลักการ และวิธีการสอนที่ด าเนินตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 

- อภิปราย เป็นการให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงได้สร้างแบบฝึกไว้สอดคล้องกับ
บทเรียนและร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 

- ขั้นสรุป  เป็นขั้นที่ผู้สอนและผู้ เรียน
ช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้ว 

 5.4.1.4  น าแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 
โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่พัฒนาแล้วให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบและน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

5.4.1.5  น าแผนการจั ดการ เ รี ยนรู้   
วิ ช า ว ง จ ร ไ ฟฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง ขอ งนั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1 ) สาขาไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
ที่พัฒนาแล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ความสอดคล้อง 
ความตรงของรูปแบบ วัตถุประสงค์และเอกสารประกอบ 
ที่พัฒนาแล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ความสอดคล้อง
ความถูกต้องตามโครงสร้างและเนื้อหาที่เป็นแบบประเมิน
ค่าน ามาหาค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน คือหลังน า

ผลการประเมินไปหาค่าเฉลี่ย( �̅� ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของการแปล
ความหมาย            (บุญชม  ศรีสะอาด.2551:162)  ดังนี ้
            คะแนนเฉลี่ย  4.51–5.00  หมายความว่า  มี
คุณภาพระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย  3.51–4.50  หมายความว่า  มี
คุณภาพระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย  2.51–3.50  หมายความว่า  มี
คุณภาพระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย  1.51–2.50  หมายความว่า  มี
คุณภาพระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า มี
คุณภาพระดับน้อยที่สุดโดยการหาความเที่ยงตรงเชิง
เหตุผล (logical Validity) ของแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง โดยการหาดัชนีความ
สอดคล้อง โดยใช้สูตรดังนี้ 

ค่า   IOC = 
∑𝑅

𝑁
IOC  แทน  ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
R  แทน  คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
∑𝑅 แทน  ผลรวมของคะแนนของ

ผู้เชี่ยวชาญแตล่ะคน 
N  แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

(subject matter experts) 
จากการประเมินความสอดคล้อง  ความถูกต้อง  

ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ของ
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี  
มีคุณภาพความสอดคล้องที่  0.80  และปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

5.4.1.6  น าแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีไป
ทดลอง(try out) กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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(ปวช.2) สาขาไฟฟ้าก าลัง จ านวน 25 คนซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่เคยเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแล้ว   

5.4.2 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผล
การเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1)  สาขาไฟฟ้าก าลัง   
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีมีการสร้างและหาคุณภาพ
ตามล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 

5.2.2.1  ศึกษาเอกสาร  ต าราวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าก าลัง  
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
เอกสารประกอบการเรียน  หลักสูตรสถานศึกษา 

 5.4.2. 2  วิ เ ค ร า ะห์ จุ ด ป ร ะส งค์ เ ชิ ง
พฤติกรรมจากจุดประสงค์การเรียนรู้จากหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ในหน่วยการ
เรียนรู้ซึ่ งแสดงถึงความส าคัญของสาระการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 

 5.4.2.3  ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการวัดและประเมินผลเทคนิคการเขียนข้อสอบ  
วิธีการสร้างแบบทดสอบและเทคนิคการสร้างแบบทดสอบ
แบบปรนัยของบุญชม ศรีสะอาด(2551 :  66 -69) 
เพื่อสร้างเครื่องมอืวัดผลประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู ้

5.4.2.4  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง  
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์               
ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีลักษณะ            
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน  80  ข้อ
ก าหนดการให้ค่าคะแนนตอบถูกได้ 1  คะแนนและตอบ
ผิดได้  0  คะแนน 

5.4.2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียน               
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี  ที่พัฒนาแล้วให้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาตรวจสอบและน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

5.4.2.6  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง 

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีที่พัฒนาแล้วให้ผู้ เ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(content validity)
ความชัดเจนความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช้  
แ ล ะ คว า ม สอด ค ล้ อ ง ด้ ว ย ดั ชนี ค ว าม ส อดค ล้ อ ง 
(index  of consistency: IOC) โดยใช้สูตรของโรวิเนล
แ ล ะ แ ฮ ม เ บ อ ตั น  ( Rowinelli  and  Hanbleton; 
อ้างถึงในล้วน  สายยศ อังคณา  สายยศ(2548:4) 
จ านวน 3 ท่านโดยก าหนดแนวความคิดเห็น ดังน้ี 

ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบนั้น
วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

            ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบ
นั้นวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบนั้น
วัดไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 5.4.2.7  น าข้อมูลที่รวบรวมจากความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ ม า ค า น วณ ห า ค่ า   IOC  
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง(index of consistency:IOC) 
ของผู้เช่ียวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องแล้ว
เลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีโดย
ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่าง  0.60–1.00 เป็นที่ยอมรับ
ของผู้เชี่ยวชาญทุกข้อและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 5.4.2.8  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีไปทดลอง (try out) กับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2)  จ านวน  25  คน
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เคยเรียนวิชาการไฟฟ้ากระแสตรง 

 5.4.2.9  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มา
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p)และค่าอ านาจจ าแนก
(r)รายข้อต่อจากนั้นคัดเลือกแบบทดสอบจ านวน  80  ข้อ
ที่ มี ค่ า ค ว า ม ย า ก ง่ า ย ( p) ร ะ ห ว่ า ง   0.20-0.80 
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และค่าอ านาจจ าแนก(r) ตั้งแต่  0.20 ขึ้นไปน าไปใช้
ทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด 

  5.4.2.10  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง  
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มา
ปรับปรุงและน าไปใช้ทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด 

5.4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.4.3.1  ท าห นั ง สื อ ขอ ควา มร่ ว มมื อ จ า ก

สถานศึกษาในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 5.4.3.2  เตรี ยมความพร้ อมของกลุ่ ม

ตัวอย่าง โดยช้ีแจงให้ทราบถึงความส าคัญในการทดลอง
ครั้งนี ้

 5.4.3.3  ทดสอบก่อนเรียน(Pre–test) กับ
นักเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างด้ วยแบบทดสอบวัดผล            
การเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) จ านวน  80 ข้อ ในการ
สอนช่ัวโมงแรก  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ(ทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน) เพื่อศึกษาความรู้
เดิมของนักเรียนแล้วท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
การท าแบบทดสอบไว้เพื่อน ามาเป็นคะแนนทดสอบก่อน
เรียนส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต่อไป 

 5.4.3.4  ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ตาม
กิจกรรมที่ออกแบบในแต่ละแผนโดยให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วท าแบบทดสอบ
และกิจกรรมจนครบทุกแผน 

 5.4.3.5  ทดสอบหลังเรียน(Post-test)เมื่อ
สิ้นสุดการสอนครบ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ            
(ปวช.1) สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีโดย
ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  จ านวน 80 ข้อ ซึ่งเป็นฉบับ
เดียวกับที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนแล้วท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบไว้เพื่อน ามา
เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียนส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลขั้น
ต่อไป 

 5.4.3.6 น า ค ะ แ น น ก า ร ท ด ส อ บ วั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) สาขาไฟฟ้า
ก าลัง โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน
มาหาค่า t-test  และค่าดัชนีประสิทธิผล 

6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
6.1   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี  
ตารางที่  1   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียน

โดย ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในการจัดการ
เรี ยนรู้ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของ
นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 สาขาไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี  

จ านวน 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
(N) 

คะแนน 
ก่อน

เรียน(X) 
(เฉลี่ย) 

คะแนน 
หลัง

เรียน(Y) 
(เฉลี่ย) 

คะแนน
เต็ม(F) 
(เฉลี่ย) 

คะแนน 
พัฒนาการ 

(Y-X) 
(เฉลี่ย) 

คะแนน
พัฒนาการ
สัมพัทธ์ 
100(Y-
X)/(F-X) 
(เฉลี่ย) 

20 24.80 61.25 80 36.45 66.42 

 จากตารางที่  1  พบว่านักเรียนระดับ ช้ันปวช.1 
สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี มีผลการเรียน
วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้เพิ่มขึ้นโดยมีค่าคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ  
36.45  โดยนักเรียนแต่ละคนมีคะแนนพัฒนาสัมพัทธ์
เฉลี่ยร้อยละ 66.42  และนักเรียนทุกคนมีคะแนน
พัฒนาการเฉลี่ยร้อยละ 80 สรุปได้ว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีคะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้า  
กระแสตรงโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ ของนักเรียนระดับช้ันปวช.
1 สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีก่อนและ
หลังเรียน 

กลุ่ม
ตัวอย่า

ง 

จ านวน
นักเรีย

น 
คะแน
นเต็ม �̅� S.D. t 

Sig
. 

ทดสอบ
ก่อน
เรียน 20 80 

24.8
0 6.83 14.265

** .000 
ทดสอบ

หลัง
เรียน 20 80 

61.2
5 

11.5
0 

 จากตารางที่  2  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ของนักเรียนระดับช้ันปวช.1 สาขาไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
( �̅�= 6 1 . 2 5 , S.D. = 1 1 . 5 0 ) สู ง ก ว่ า ก่ อ น เ รี ย น 
(�̅�=24.80,S.D.=6.83 ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ  
0.05  ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่าเมื่อนักเรียนได้ เรียนโดยใช้
กิจกรรมกลุ่ มสัมพันธ์ แบบเพื่ อนช่วยเพื่อนท า ให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไฟฟ้ากระแสตรงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ  0.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
ของการวิจัยที่ตั้งไว้ว่านักเรียนที่ เรียนวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แบบเพื่อนช่วย
เพื่อน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลงานวิจัย
7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของ
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการ
อาชีพกระบุรี สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  66.42  และนักเรียนทุกคนมี
คะแนนพัฒนาการเฉลี่ยร้อยละ  80  สรุปได้ว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  มีคะแนน
เพิ่มขึ้นทุกคน 

 7.2 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) 
สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีที่เรียนด้วย
การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05        

8. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย

ใช้กิจกรรมกลุ่ มสัมพันธ์ ในการจั ดการ เรี ยนรู้ วิ ชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับช้ันปวช.1 สาขา
ไฟฟ้าก าลังวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี  สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้  
  8.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของ
นักเรียนระดับช้ันปวช.1 สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการ
อาชีพกระบุรี สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  66.42 นักเรียนทุกคนมีคะแนน
พัฒนาการ เฉลี่ ยร้ อยละ 80 และผลการเรี ยนวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันปวช.1  สาขาไฟฟ้า
ก าลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีก่อนเรียนและหลังเรียนมี
ผลการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการค านวณได้ดีขึ้น ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
มีความก้าวหน้าในการเรียนทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้มีการท างานร่วมกันช่วยกันคิดมีการ
แลกเปลี่ยนเทคนิคการคิดค านวณท าให้ผู้เรียนมีการเรียนรู ้
ได้ดีขึ้นและไม่เกิดความเบื่อหน่ายตรงกับค ากล่าวของ อา
เรนคัส (A rends,1994) การเรียนร่วมกันนับว่าเป็นการ
เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น
และแสดงออกตลอดจนลงมือกระท าอย่างเท่าที่ยมกัน 
มี การ ให้ความ ช่วย เหลือซึ่ งกันและกันตรงกันกั บ
คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546) และอารีย์  ชูมณี(2546) ต่าง
กล่าวว่ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้เป็น
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กระบวนการที่สมาชิกภายในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง
อิสระและทุกคนมีบทบาทหน้าที่ท ากิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมนั้นเป็นชุดของกิจกรรมที่ท าให้กลุ่มได้
ผลงานอันเดียวกันและจากการที่ได้ผลงานนั้นท าให้
สมาชิกทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะสอดคล้อง
กับการศึกษาของเขมวัน กระดังงา(2554) ที่ท าการวิจัย
เรื่องผลการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่ วมกับเว็บ
สนับสนุนการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พฤติกรรมการท างานกลุ่มวิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการกลุ่มหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
เป็นไปตามการศึกษาของพิเชษฐ์  โภชฌงค์(2555) ที่ท า
การวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อความ
เป็นผู้น าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนราช
วินิตบางเขน เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย
พบว่า  1)หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน
จากแบบวัดภาวะผู้น าสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตาม
การศึกษาของ อุบลศรี อุบลสวัสดิ์(2551:63) ที่กล่าวว่า 
การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มท าให้ผู้เรียน
ช่วยกันระดมสมอง วางแผน  คิดวิเคราะห์  ท างาน
ตามล าดับขั้นตอน  กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น  รู้จัก
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมกันตัดสินใจเพื่อหา
ข้อสรุปสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการท างานที่ดีมีผลการ
เรียนรู้ที่ดีเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากผลของความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนการสอนกระบวนการกลุ่มวิชา
ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคะแนนเฉลี่ย  4.40  อยู่
ในระดับมาก  

ดังนั้น ผู้วิจัยสามารถยืนยันได้ว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สามารถส่งผลต่อ 
ความสามารถในการคิดค านวณวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ของนักเรียนนักเรียนระดับช้ันปวช.1 สาขาไฟฟ้าก าลัง  
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี  โดยเกิดประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน ตามสมมติฐานที่ระบุว่า นักเรียนที่เรียนวิชา

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้กลุ่มสัมพันธ์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่  0.05 จากผลการวิจัยจึงสรุป
ได้ว่า การใช้กิจกรรมกลุ่มสันพันธ์ช่วยให้นักเรียนสามารถ
ท างานได้ดีขึ้นได้แลกเปลี่ยนความคิดและเทคนิคในการคดิ
ค านวณและเรียนรู้โจทย์ปัญหาร่วมกัน ท าให้มีความเข้าใจ
โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น  นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น
โดยเฉพาะนักเรียนที่อ่อนด้านการค านวณสามารถคิด
ค านวณและวิเคราะห์โจทย์ได้ดีขึ้น 

9. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
9.1 ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน
ก่อน  
 9.2 การจะท าให้นักเรียนเข้าใจโจทย์ปัญหาได้ดีครูควร
จะให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตั้งโจทย์ปัญหาและน ามา
อภิปรายโจทย์ปัญหาร่วมกัน 

10. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป
10.1 ควรน ารูปแบบจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์ ไปทดลองใช้กับนักเรียนในวิชาอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนให้มองเห็นคุณค่าในตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียน
ท างานร่วมกันในการแก้ปัญหาทางวิชาการและพัฒนา
ทักษะทางด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียน 
 10.2 ควรน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ไปบูรณาการใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆ เช่น การสอน
ตามแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน (7E) เป็นต้น 

11. เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย 

ออนไลน ์

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม. (2550) . นักวิทยาศาสตร์ 
ทอมัส แอลวา เอดิสัน. ค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 
2564 , จากhttps://th.wikipedia.org/wiki/
ทอมัส_เอดสิัน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการสอนแบบบูรณาการ  
วิชา การจัดการซัพพลายเชน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1   
A Study of Learning Achievement Using Integrated Teaching Method 
On Supply Chain Management Unit Subject in the topic Supply Chain 
Components for First-Year Students of Higher Vocational Certificate 

นวพร สิมะวัฒนา1* ชัยวัสส์ ติวสร้อย2 รณรงค มั่นสาย3

Nawaporn Simawattana1* Chaiwas Thiwsroy2  Ronnarong Mansai3
*1 2สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบรุี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

*1 2Department of Logistics and Supply Chain Management, Suphanburi Technical College, Institutes of
vocational Education: Central Region 4 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อ 1) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การจัดการซัพพลายเชน 
เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 ก่อนและหลังการ
เรียนโดยการสอนแบบบูรณาการ 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลาย
เชน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 
หลังเรียนโดยการสอนแบบบูรณาการกับเกณฑ์ร้อยละ 70  
และ  3 )  ศึ กษาความพึ งพอใจของนัก เ รี ยนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 หลังเรียนโดยการสอน
แบบบูรณาการ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่  1 
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี   ที่ก าลังศึกษาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน ภาคเรียนที่   2 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 40 คน ได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้การศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที  (t-test)อผลการวิจัย พบว่า  1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการซัพพลายเชนเรื่อง 
องค์ประกอบของซัพพลายเชน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 หลังเรียนโดยการสอน
แบบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01  2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา การจัดการ
ซัพพลายเชนเรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 หลัง
เรียนโดยการสอนแบบบูรณาการสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
3) หลั ง เรี ยนวิ ชาการจั ดการซัพพลายเชน เ รื่ อ ง
องค์ประกอบของซัพพลายเชน โดยการสอนแบบบูรณา
การ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 
มีความพึงพอใจระดับมาก 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ซัพพลายเชน, การ
สอนแบบบูรณาการ 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1)  to 
compare the learning achievement in supply 
chain management on supply chain components 
of the first-year students in high vocational 
certificate before and after by integrated 
instructional. 2)  to compare the learning 
achievement in logistics and supply chain 
management on supply chain components of the 
first-year students in higher vocational certificate 
after by integrated instructional and the set 
criterion of 70 percent. 3) to study the satisfaction 
of the first-year students in high vocational 
certificate after integrated instructional learning. 

PE027 

1177



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

The sample of this research was a group of 40 
first-year students in high vocational certificate of 
logistics and supply chain management learning 
in the second semester, 2020 academic year, it 
was selected by purposive sampling. The 
research instruments were Integrated teaching 
learning management plans, learning 
achievement tests, and satisfaction questionnaire.
The data were analyzed in percentage, mean, 
standard deviation, and t – test. 
 The results of the study were as follows: 1 ) 
the learning achievement in supply chain 
management on supply chain components of the 
first-year students in higher vocational certificate 
after learning by integrated instructional higher 
than before learning at the .01 level of 
significance, 2)  the learning achievement in 
supply chain management on supply chain 
components of the first-year students in higher 
vocational certificate after learning by integrated 
instructional were higher than the set criterion of 
70 percent, and 3) after learning supply chain 
management on supply chain the students’ 
satisfaction toward learning the logistics and 
supply chain management by integrated 
instructional was in a high level.  

Keywords : The learning achievement, Supply 
chain, Integrated instructional 

1. บทน า
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญกระบวนการหนึ่ง 
ที่จะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพราะการศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม การถ่ายทอดความรู้  ฝึกอบรมสืบสานทาง
วัฒนธรรมและสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาที่จะช่วย
ให้ผู้ เรียนสามารถน าวิชาความรู้ ไปใช้ในชีวิตจริงและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น  ต้องเป็นการศึกษา ที่มี
คุณภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ท าให้
เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความริเริ่ม

สร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม  
คุณธรรมและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมี
ความสุข  ฉะนั้นหลักการศึกษา จึงต้องสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียน ในสังคมไทยได้ตระหนักถึง
คุณค่าของการศึกษาตลอดมา การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพให้แก่ปวงชนทุกคนจึงเป็นภารกิจหลักของรัฐบาล
ในทุกประเทศ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมายการศึกษาแห่งชาติหรือเป็น
กฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศได้ก าหนด
ความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ในมาตรา 6 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็น
มนุษย์ ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นการมุ่ง
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆ ของ
การศึกษา คือ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
ส า ม า ร ถ อ ยู่ ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเป็น
หลักสูตรส าหรับพัฒนาก าลั งคนระดับเทคนิคให้มี
สมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่ งชาติ  เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่ งชาติ  
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้น
สมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือก
วิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียนเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการ
เรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่ง
วิทยาการสถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพ
อิสระ มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง มีความเป็น
ผู้น าและสามารถท างานี้เป็นหมู่คณะได้ดี สนับสนุนการ
ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
และเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการชุมชน
และท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) มีส่วนร่วมใน
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การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและ
สอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ในการจัดการ
เรียนการสอน  การจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานสากลที่ก าหนดนี้ย่อมต้องการมีการสร้างระบบ
และกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมจัดเตรียม
องค์ประกอบและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการวิจัย
และพัฒนาให้ได้กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิ์
ภาพย่อมน าความรู้ความเข้าใจหลักการที่เหมาะสมกับ 
วิชานี้มาให้เกิดเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ดีมี
ประสิทธิภาพและเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญน าไปสู่
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนได้แก่ ตัวป้อน 
คือ ครูผู้สอน ผู้ เรียน กระบวนการด าเนินงาน ได้แก่ 
การด า เนินงานการ เรี ยนการสอน ประกอบด้ วย 
การเตรียมความพร้อม การประเมินความรู้ของผู้เรียนก่อนสอน 
การให้ความรู้ใหม่ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ผลผลิต 
ได้แก่ ความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนให้เป็นไป
ตามที่ตั้งใจ และข้อมูลป้อนกลับได้จากการประเมินผล
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนโดยดูจากผลผลิตที่ได้
ถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้ต้องปรับปรุงแก้ไข 
(สุภาภรณ์ ชนะชัย, 2561)  โลจิสติกส์ (Logistic) เป็นส่วน
ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร โ ซ่ อุ ป ท า น  ( Supply Chain) 
ได้แก่ การวางแผนด าเนินการ และควบคุมการเคลื่อนย้าย
ทั้งไปและกลับ การเก็บรักษาสินค้า บริการ และข้อมูลที่
เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งมี ประสิ ทธิภ าพ  และป ระสิ ทธิ ผล 
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิต ไปจนถึงจุดสุดท้ายของการ
บริ โ ภค  เพื่ อตอบสนองความต้ อ งการของลู กค้ า 
(Wilkinson, 2013) ซึ่งจากค านิยามนี้จะเห็นว่า โลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทานนั้น มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันและมี
ภาพรวมขนาดใหญ่ท าให้ยากต่อการจดจ า ท าให้นักเรียนมี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทาง   การเรียนต่ า นักเรียนมีความเข้าใจ
ในพื้นฐานของรายวิชาโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (รัญชิตา  ดาวเรือง, 2560) 
 รูปแบบการเรียนการสอนที่ เน้นการบูรณาการ  
(Integration) เป็นรูปแบบที่พยายามพัฒนา การเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนไปพร้อม ๆ กันโดยใช้การบูรณาการ
ทั้งทางด้านเนื้อหาสาระและการใช้วิธีการรูปแบบใน
ลักษณะนี้ก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีความ
สอดคล้องกับหลักทฤษฎีทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา
รอบด้านหรือการพัฒนาแบบองค์รวม (ทิศนา แขมมณี , 
2555, หน้า 50-51) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงศาสตร์
หรือเนื้อหาสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความรู้ที่มีความหมาย 
มีความหลากหลาย และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในชีวิตประจ าวัน กล่าวอีกนัยเป็นการจัดการเรียนรู้ด้วย
การเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมและประสบการณ์
ใหม่หรือ เช่ือมโยงศาสตร์หรือเนื้อหาสาขาวิชาต่าง ๆ 
ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน 
หลอมรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความรู้ที่หลากหลายและสามารถ
น า ไป ใ ช้ประโยชน์ ได้ จ ริ ง ใน ชีวิ ตประจ า วัน  ดั งที่            
ฆนัท  ธาตุทอง (2550) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบ
บูรณาการเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้
ได้ดีและได้รับความรู้หลากหลายครอบคลุมเนื้อหาสาระ
รอบด้านและ ประโยชน์ต่อผู้สอนสามารถย่นระยะเวลา
สอนและรวมเนื้อหาเข้าด้วยกันได้ ดังที่ Haetzler (2000) 
ได้ศึกษาพบว่า การสอนแบบบูรณการ โดยเช่ือมโยง 
เนื้อหา ทักษะ ระหว่างสองรายวิชาหรือมากกว่าส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการมีประโยชน์ช่วยลดความซ้ าซ้อน
ของเนื้อหาวิชา ท าให้นักเรียนได้ เรียนรู้ที่ตรงกับสาระ 
มีโอกาสได้ใช้ความคิด และพัฒนาทักษะความสามารถต่าง 
ๆ อย่างหลากหลายและหลาย ๆ ด้านควบคู่กันไป 
เป็นการแบ่งเบาภาระในการสอนของครูที่ช่วยให้ครูผู้สอน
สามารถเตรียมข้อมูลได้อย่างหลากหลาย และครอบคลุม
เนื้อหา สาระและเช่ือมโยงความรู้ ในแต่ละวิชาได้อย่าง
เหมาะสม เข้ากับการด ารงชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ท าให้สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 
การจัดการซัพพลายเชน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลาย
เชน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 
โดยการสอนแบบบูรณาการ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

การจัดการซัพพลายเชน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลาย
เชน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 
ก่อนและหลังการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
การจัดการซัพพลายเชน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลาย
เชน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 
หลังการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
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กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่  1 หลังเรียนวิชา 
การจัดการซัพพลายเชน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลาย
เชน โดยการสอนแบบบูรณาการ 

3. สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการซัพพลาย

เชน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนโดยการสอนแบบบูรณาการ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การจัดการซัพพลาย
เชนเรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 หลังเรียนโดย
การสอนแบบบูรณาการสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

3. หลังเรียนวิชาการจัดการซัพพลายเชน เรื่อง
องค์ประกอบของซัพพลายเชน โดยการสอนแบบบูรณา
การ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 มี
ความพึงพอใจระดับมาก 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย
 4.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยใช้
แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลัง
การทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design)  
 4.2 กลุ่ม เป้าหมายที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่  
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 สาขา
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี  ที่ก าลังศึกษาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และชัพ
พลายเชน ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 40 
คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 4.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้  วิชาการจัดการซัพพลายเชน เรื่ อง 
องค์ประกอบของซัพพลายเชน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 แบบบูรณาการ 2) 
แบ บทดส อ บวั ด ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท า งก า ร เ รี ย น  เ รื่ อ ง 
องค์ประกอบของซัพพลายเชน 3) แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนต่อการสอนแบบบูรณาการ 

4.4 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการจัดการซัพพลาย

เชน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 แบบบูรณาการ 
มีกระบวนการในการสร้างและการหาคุณภาพ  ดังนี้ 

 1.1  ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการจัดกาโลจิสติกส์และชัพพลายเชน  การ
จัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
ชัพพลายเชน จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา  

 1.2  ศึกษาทฤษฎีแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ จากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ได้แนวทางการเขียนแผนการจัด การเรียนรู้แบบบูรณา
การ 

 1.3 เลือกเนื้อหาในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบบูรณาการ โดยผู้ วิจัย เลือกเนื้อหาเรื่ อง 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ขอ ง ซั พ พ ล า ย เ ชน  ต า ม ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563  ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และชัพ
พลายเชน เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 1.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน  ส าหรับนักเรียน
ระดับประกาศนี ยบัตรวิ ชา ชีพ ช้ันสู งปีที่  1  โดยมี
รายละเอียด สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระ
การเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นเกริ่นน า ขั้นกิจกรรม 
ขั้นสรุป สื่อและแหล่งการเรียนรู้  การประเมินผลการ
เรียนรู้  ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้บริหาร และการ
บันทึกผลหลังสอน  จ านวน 2 แผน   

 1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ชัยวัสส์ ติว
สร้อย (หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ) 
อาจารย์อรวรรณ รุ่งเรืองด้วยบุญ และอาจารย์พัชรีญา 
สิงห์ค า (อาจารย์ประจ า แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษาข้อความและความ
เหมาะสมด้ านกิ จกรรม สื่ อ  และการประ เมินผล 
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  

1.6 น าคะแนนประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้เ ช่ียวชาญประเมินแล้ว มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเพื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินแบบมาตราประมาณคา่ 
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(Rating Scale) ตามวิธีของ Likert ซึ่งมี 5 ระดับ โดยใช้
เกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 103)   

เหมาะสมมากท่ีสุด =  4.51– 5.00 คะแนน 
เหมาะสมมาก = 3.51– 4.50 คะแนน 
เหมาะสมปานกลาง =   2.51– 3.50 คะแนน 
เหมาะสมน้อยมีค่า = 1.51– 2.50 คะแนน 
เหมาะสมน้อยท่ีสุด = 1.00– 1.50 คะแนน 
การประเมิน ถ้าได้ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ถึง 5.00 ถือว่า

เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ได้ 
 1.7  ท าการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตาม

ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 1.8 จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นฉบับ

สมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง

องค์ประกอบของซัพพลายเชน มีขั้นตอนการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพดังนี ้

 2.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน การ
จัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
ชัพพลายเชนจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา  

 2.2 ศึกษาทฤษฎีแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 2.3 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ และระดับ
พฤติกรรมที่ต้องการวัด ก าหนดจ านวนข้อสอบ ที่ใช้วัดใน
แต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 2.4 ด าเนินการสร้าง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชนตามที่
ก าหนดไว้   

 2.5 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน 
โดยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปให้
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนและระดับของ
พฤติกรรมที่ต้องการวัด  

 2.6 น าแบบทดสอบที่ผ่านการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญมาพิมพ์เป็นแบบทดสอบแล้วน าไปทดลองสอบ 
(Try-out) กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ปีที่ 2 ที่ผ่านการเรียนวิชา วิชาการจัดการซัพพลายเชน 
มาแล้ว จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 

การวิเคราะห์ความยากง่าย และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบ  

 2.7 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่ององค์ประกอบของซัพพลายเชน ให้มี
ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น  แ ล ะ น า ไ ป ใ ช้ กั บ นั ก เ รี ย น
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
สอนแบบบูรณาการ มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพดังนี้ 

 3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจ จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดการสอน 

 3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบแบบบูรณาการ โดยก าหนด
รูปแบบการประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 20 ข้อ โดยมีเกณฑ์
น้ าหนักของคะแนนระดับของความพึงพอใจ ดังนี้ 

5 = ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
4 = ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก   
3 = ความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 
2 = ความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย 
1 = ความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่อ

ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน (ผู้เช่ียวชาญชุดเดิม) เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง ของเนื้อหา (Content validity) โดยใช้
เกณฑ์การประเมิน (สมนึก ภัททิยธนี, 2551, หน้า 167) 
ดังนี้   

+1 หมายถึง ถ้าแน่ใจว่าแบบประเมินวัดพฤติกรรมนั้น
จริง 
 0 หมายถึง ถ้าไม่แน่ใจหรือตัดสินใจไม่ได้ว่าแบบ
ประเมินวัดพฤติกรรมนั้นจริง 
 - 1 หมายถึ ง ถ้ าแน่ ใจว่ าแบบประเมินไม่ ได้ วัด
พฤติกรรมนั้นจริง 

 3.4 น าแบบประเมินที่ ได้ รับการตรวจจาก
ผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
( IOC) ที่มี เกณฑ์ตั้ งแต่  0.50 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่าแบบประเมินมี
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และสอดคล้องกับพฤติกรรม
ที่ต้องการวัด  

 3.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับแก้
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
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 3.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับ
สมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงการเรียนด้วยการสอน

แบบบูรณาการ เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการสอน ปรับ
พื้นฐานและเตรียมความพร้อมของนักเรียน เพื่อรับความรู้
ความเข้าใจใหม่จากแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น  

2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง องค์ประกอบของซัพ
พลายเชน ตรวจข้อสอบแล้วบันทึกผลไว้  

3. ด าเนินการสอนแบบบูรณาการ เรื่อง องค์ประกอบ
ของซัพพลายเชน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงปีท่ี 1 ตามก าหนด  

4. เมื่อด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ครบ
แล้ว ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียน
กลุ่ มทดลองด้ วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เ รื่ อ ง 
องค์ประกอบของซัพพลายเชน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับ
การทดสอบก่อนเรียนแต่สลับข้อ ตรวจข้อสอบแล้วบันทึก
ผลไว้ 

5. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบแบบบูรณาการ 

6. น าคะแนนที่ได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห์
ผลต่อไป 

7. สะท้อนผลการปฏิบัติ/การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 

5. ผลการวิจัย
 5.1 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง องค์ประกอบของซัพพลาย พบว่า นักเรียนทั้ง 
40 คนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  เท่ากับ 12.15 มีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน  เท่ากับ 16.38 แสดงว่า นักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลาย
เชน โดยการสอนแบบบูรณาการ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และเมื่อน าคะแนนหลังเรียนไปเทียบกับเกณฑ์ 
พบว่า  มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์  จ านวน 36 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์  จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.00    
 5.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง องค์ประกอบ

ของซัพพลายเชน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยการสอนแบบ
บูรณาการ พบว่า คะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 ที่เรียน
โดยการสอนแบบบูรณาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 ที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนเรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน โดยการสอน
แบบบูรณาการ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 ที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนเรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน โดยการสอน
แบบบูรณาการ โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 ค่า S.D. เท่ากับ 0.63 เมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้าน พบว่า  
 ด้านบทบาทครูผู้สอน นักเรียนมีความพึงพอใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ค่า 
S.D. เท่ากับ 0.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 3 
อันดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ครูได้ช้ีแจงงานต่าง ๆ 
ที่นักเรียนต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.47 ค่า S.D. เท่ากับ 0.57  รองลงมาคือ ครูตั้งค าถามให้
นักเรียนคิดอยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ค่า S.D. 
เท่ากับ 0.62 และครูน าเสนอบทเรียนใหม่น่าสนใจ ครูให้
ความส าคัญต่อการตอบค าถามของนักเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 ค่า S.D. เท่ากับ 0.61 
 ด้านบทบาทผู้เรียน นักเรียนมีความพึงพอใจ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ค่า S.D. 
เท่ากับ 0.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 3 อันดับแรก
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักเรียนได้ร่วมมือในการท า
กิจกรรมช่วยกันคิดช่วยกันท า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
ค่า S.D. เท่ากับ 0.57 รองลงมาคือ นักเรียนได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ค่า 
S.D. เท่ากับ 0.61 และนักเรียนได้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
บันทึกการสังเกตประกอบค าอธิบายอย่างมีเหตุผลโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ค่า S.D. เท่ากับ 0.61 
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนมีความพึง
พอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 
ค่า S.D. เท่ากับ 0.63  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 3 
อันดับแรกท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  ท าให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ค่ า 
S.D. เท่ากับ 0.51 รองลงมาคือ นักเรียนเกิดความสนุก
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สาน มีบรรยากาศการเรียนที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 
ค่า S.D. เท่ากับ 0.76 และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และร่วมกันวางแผนภายในกลุ่ม ส่งผลให้งานที่ได้รับ
มอบหมายบรรลุผลเร็วขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ค่า 
S.D. เท่ากับ 0.58 
 ด้านการวัดและประเมินผล นักเรียนมีความพึงพอใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
ค่า S.D. เท่ากับ 0.63  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
3 อันดับแรกท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.59 ค่า S.D. เท่ากับ 0.56 รองลงมาคือ  ครูด าเนินการ
วัดผลเป็นระยะ ๆ เพื่อหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ของนักเรียน 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ค่า S.D. เท่ากับ 0.61  และ
นักเรียนพอใจในผลการประเมินจากครูผู้สอน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ค่า S.D. เทา่กับ 0.75 

6. สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาท่ีได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. เปรี ยบ เที ยบผลสัมฤทธิ์ ทา งการ เรี ยนวิ ช า

การจัดการซัพพลายเชน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลาย
เชน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 
ก่อนและหลังการเรียนโดยการสอนแบบบูรณาการ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการซัพพลายเชน 
เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 หลังเรียนโดยการสอน
แบบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

2. เปรี ยบ เที ยบผลสัมฤทธิ์ ทา งการ เรี ยนวิ ช า
การจัดการซัพพลายเชน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลาย
เชน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 
หลังการเรียนโดยการสอนแบบบูรณาการกับเกณฑ์ร้อยละ 
70 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การจัดการ 
ซัพพลายเชนเรื่ อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 หลัง
เรียนโดยการสอนแบบบูรณาการสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

3. ศึ ก ษ า ค ว า ม พึ ง พอ ใ จ ข อ งนั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่  1 หลังเรียนวิชา 
การจัดการซัพพลายเชน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลาย
เชน โดยการสอนแบบบูรณาการ พบว่า หลังเรียนวิชา 
การจัดการซัพพลายเชน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลาย
เชน โดยการสอนแบบบูรณาการ  นัก เรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 มีความพึงพอใจระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมี
ความพึ งพอใจต่ อการจั ดการ เรี ยนการสอนเรื่ อ ง 
องค์ประกอบของซัพพลายเชน โดยการสอนแบบบูรณาการ 
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ค่า S.D. 
เท่ ากับ  0 .63  รองลงมาคือ  ด้ านบทบาทผู้ เ รี ยน 
ระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ค่า S.D. 
เท่ากับ 0.61 ด้านการวัดและประเมินผล ระดับความพึง
พอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ค่า S.D. เท่ากับ 0.63 
และด้านบทบาทครูผู้สอน ระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29 ค่า S.D. เท่ากับ 0.62 

7. อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชา การจัดการซัพพลายเชน เรื่อง องค์ประกอบของซัพ
พลายเชน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ซึ่งสามารถอภิปรายผลตามวัตุถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา การจัดการซัพพลายเชน เรื่อง องค์ประกอบของซัพ
พลายเชน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงปีที่ 1 ก่อนและหลังการเรียนโดยการสอนแบบ
บูรณาการ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
มีประโยชน์ช่วยลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาวิชา ท าให้
นักเรียนได้เรียนรู้ที่ตรงกับสาระ มีโอกาสได้ใช้ความคิด 
และพัฒนาทักษะความสามารถต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
และหลาย ๆ ด้านควบคู่กันไปเป็นการแบ่งเบาภาระในการ
สอนของครูที่ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถเตรียมข้อมูลได้อย่าง
หลากหลาย และครอบคลุมเนื้อหา สาระและเช่ือมโยง
ความรู้เข้ากับการด ารงชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมท าให้
สามารถน าความรู้ ไป ใ ช้ ได้ จริ ง ใน ชี วิ ตประจ าวั น 
เกิดประโยชน์ท้ังต่อนักเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีและ
ได้รับความรู้หลากหลายครอบคลุมเนื้อหาสาระรอบด้าน
และ ประโยชน์ต่อผู้สอนสามารถย่นระยะเวลาสอนและ
รวมเนื้อหาเข้าด้วยกันได้  นอกจากนี้ ฆนัท ธาตุทอง 
(2550, หน้า 39) กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ ไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
นักเรียนในลักษณะองค์รวมเป็นการผสมผสานความรู้ต่าง 
ๆ เข้าด้วยกันเป็นการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
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อย่างกว้างขวาง ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย เป็นการให้ความส าคัญกับนักเรียนได้เรียนรู้
สิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการ ความถนัดความสามารถ 
ความสนใจของตนเอง  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จัก
เรียนรู้ด้วยตนเอง และค้นพบวิธีการเรียนรู้ที่เป็นแบบฉบับ 
ของตนเอง (Learning style) เป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนอย่างเต็มที่ เป็นการเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้  
ประสบการณ์ เข้ากับชีวิตจริง ห้องเรียนเปลี่ยนไป และ
เป็นเสมือนหน้าต่างโลก  ลดความซ้ าซ้อนของวิชา ท าให้
สอนไม่จ าเจ  เรียนนอกห้องเรียนมากข้ึนและลดภาระงาน
ของนักเรียนให้น้อยลง ส่งผลให้หลังเรียนนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของอภิรักษ์ โต๊ะ
ตาหยง และ อริยา คูหา (2554) ที่ได้วิจัยเรื่อง ผลของการ
สอนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและ
การเขียน (CIRC)ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการ
เขียนภาษาอั งกฤษของนัก เรี ยนสองภาษา  พบว่ า 
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการหลังการ
เรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าาคัญที่ระดับ .01 
และสอดคล้องกับการวิจัยของ วันทนี น้อยถนอม (2556) 
ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรายวิชา
วิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขา
ทอง จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตร
บูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของภัตรา 
ไชยเชษฐ์ และ สิรินาถ จงกลกลาง (2559) ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้
บูรณาการเรื่อง อันตรายใกล้ตัว และความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 จากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทางการเรียน พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา การจัดการซัพพลายเชน เรื่อง องค์ประกอบของซัพ
พลายเชน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงปีที่ 1 หลังการเรียนโดยการสอนแบบบูรณาการกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ 

ทั้ งนี้ เ ป็ น เพราะว่ า  ในการจั ดการ เ รี ยนการสอน 
เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1  ที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ผู้วิจัยได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามล าดับ
ขั้นตอน การพัฒนาแผน การจัดการเรียนรู้ที่ดี มีการศึกษา
หลักสูตร แนวคิด ทฤษฎี ต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ก าหนดขอบข่ายเนื้อหาสาระได้ชัดเจนและ
ครอบคลุม จุดประสงค์สาขาวิชา มาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ  มีการตรวจสอบคุณภาพตามขั้นตอน และ
ปรับปรุงจนแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพก่อนน าไปใช้
จริง อีกทั้งในองค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในแต่ละแผน ผู้วิจัยได้พัฒนาการเรียนการสอน ที่มีความ
สอดคล้องกัน มีเนื้อหาให้นักเรียนได้เรียนรู้จากง่ายไปยาก 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกลุ่มและเดี่ยวอย่าง
เหมาะสม และมีกิจกรรมที่หลากหลายส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยการก าหนดขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
สอดคล้องกับการวิจัยของ สุภัตรา ไชยเชษฐ์  และ 
สิรินาถ จงกลกลาง (2559) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง 
องค์ประกอบของซัพพลายเชน โดยใช้รูปแบบการจัดการ
สอนแบบบูรณาการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Xˉ = 4.33,S.D. = 0.62) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก 
(Xˉ = 4.41 ,S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ด้านบทบาท
ผู้ เรียนระดับความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 
ค่า S.D. เท่ากับ 0.61 ด้านการวัดและประเมินผล นักเรียน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Xˉ = 4.31,S.D. = 0.63) 
ระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ค่า S.D. 
เท่ากับ 0.63  และด้านบทบาทครูผู้สอน ระดับความพึง
พอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ค่า S.D. เท่ากับ 0.62 ทั้งนี้
เป็นเพราะว่า การเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลาย
เชน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1  
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนั้น 
นักเรียนได้เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการการเรียนรู้
สองรายวิชาที่มี เนื้อหาสอดคล้องกัน มาก าหนดเป็น

1184



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ท าให้
นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้อย่างเป็นขั้นตอน 
สอดคล้องกับงานวิจัย ธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุล (2557) 
ทีไ่ด้วิจัยเรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ดนตรีกับวิถีชีวิตคนไทยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กันตภณ  มะหาหมัด (2558) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ ส าหรับการเรียนการสอน
ด้านเทคนิคศึกษา กรณีศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  พบว่า ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นในระดับมาก  

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
บูรณาการ  เรื่ อ ง  องค์ประกอบของซัพพลาย เชน 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด ครูผู้สอนควรน าไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ หรือรายวิชาอื่น ๆ 
ที่มีธรรมชาติ หรือเนื้อหาสาระลักษณะเดียวกัน  

2. ก่อนน าการสอนรูปแบบบูรณาการไปใช้
ครูผู้สอนควรศึกษาท าความเข้าใจและเตรียมสื่อต่าง ๆ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก าหนดในแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 

3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาจไม่ เป็นไป
ตามที่ก าหนดเวลา ในแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนควร
ยืดหยุ่นเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสถานการณ์
และความเหมาะสม 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการวิจัยโดยการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้รูปแบบการจัดการสอนแบบบูรณาการ เนื้อหาวิชาอื่น ๆ 
2. ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบ

บูรณาการ และวิธีการสอนรูปแบบอื่น ๆ ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชีกับคุณภาพข้อมูลทาง
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  เอ็ม  เอ 
ไอ และเพื่อทดสอบผลกระทบของแนวปฏิบัติที่ดีทางการ
บัญชีที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
ฝ่ายบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม  
เอ  ไอ จ านวน 79  คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ  และการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  ผลการวิจัย  พบว่า 
แนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชี ด้านการสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมและการสื่อสารที่ดี  และด้านการเปิดเผยข้อมูลทาง
การเงินอย่างเพียงพอ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีตามล าดับ  ดังนั้นผลลัพธ์
ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้  สามารถน าแนวปฏิบัติที่ดี
ทางการบัญชีภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน  โดยเป็นแนวทางให้องค์กร
สามารถใช้จัดท าข้อมูลเพื่อการวางแผนให้กับผู้บริหาร ใน
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานและการเพิ่ม
มูลค่าให้ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป 

ค าส าคัญ : แนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชี, คุณภาพข้อมูลทาง
บัญชี, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

Abstract 
 The  objectives  of  this  research  were:   to 
examine the relationship  between  best  practice 
for accounting and accounting information quality 
of company listed on the stock exchange, MAI, 
and to test the impact of good accounting 
practices on the quality of accounting 
information.  The questionnaires  were  used  as 
research instrument for collecting data  from  79 
accounting executives of company listed on the 
stock exchange, MAI.  The statistical techniques 
for data  analysis were  multiple correlation  
analysis  and  multiple  regression analysis.  The 
results were found that the guideline of best  
practice  for accounting in these aspects; ensure 
engagement and communication, and adequate 
disclosure of financial had positive relationships  
and  effects  on  accounting Information quality. 
Therefore,  the  best practice for accounting 
under  the  good  corporate  governance 
principles  can  be  applied  as  guideline  in  
planning  for  executives to enhance  operational 
efficiency  and  to  add value to the sustainability 
of  the  accounting information quality. 

Keywords :  Best Practice for Accounting, 
Accounting Information Quality, Company Listed 
on the Stock Exchange, MAI 
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1. บทน า
โลกธุรกิจในปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วซึ่งเป็น

ผลมาจากการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น จึงท าให้เกิดแหล่ง
ลงทุนที่นักลงทุนสามารถเข้าไปลงทุนได้หลายแหล่ง 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นอีกหนึ่งแหล่งระดม
เงินทุน โดยมีกลไกการท างานที่มีรูปแบบเช่นเดียวกับ
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  เ พี ย ง แ ต่ 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เน้นธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs) เพื่อเปิดโอกาสให้มีช่องทางในการ
ระดมทุนได้ (ทินัดดา ส่องแสง, นฤนาถ ศราภัยวานิชย์ 
และเอื้อบุญ เอกะสิงห์, 2563) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทขนาด
กลางและขนาดเล็ก มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศเช่นเดียวกับบริษัทขนาดใหญ่และถือเป็น
รากฐานทาง เศรษฐกิจที่ ส าคัญอีกกลุ่ มหนึ่ ง  ทั้ งนี้ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นกลุ่ม
ธุรกิจที่มีศักยภาพมีแนวโน้มเติบโต ซึ่งมีความต้องการ
ระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนเช่นเดียวกับบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เพ็ญนิภา พรหมโคตร 
และนงค์นิตย์ จันทร์จรัส , 2560) การน าหุ้นสามัญเข้า 
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น 
การขยายการลงทุนในด้านโครงสร้างเงินทุน เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและลดความเสี่ยงทางธุรกิจ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าลังมุ่งเน้นในเรื่อง
การก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่อาจมีผลต่อผลการด าเนินงาน
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดแบบยั่งยืน การก ากับดูแล
กิจการที่ดีเป็นข้อก าหนดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยบังคับให้บริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติในการสร้าง
ความยั่งยืนต่อธุรกิจ (เพ็ญจันทร์ แสงอาวุธ, พัทธนันท์ เพชรเชิด 
และศิริเดช ค าสุพรหม, 2563) ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ จึงท าหน้าที่เป็นตลาดรองและแหล่งระดมทุน
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และเปิด
โอกาสให้บริษัทเหล่านี้มีช่องทางในการระดมทุนที่เท่า
เทียมกับกิจการขนาดใหญ่ รวมถึงเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในอนาคต การก ากับดูแลกิจการที่ดีจึงมี
ความส าคัญ และมีบทบาทในการผลักดันธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กในตลาดหลักทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ ให้มี
ศักยภาพเทียบเท่าบริษัทใหญ่ 

แนวปฏิบัติที่ ดีทางการบัญชี (Best Practice 
for Accounting) เป็นหลักปฏิบัติภายใต้การก ากับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหาร
หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร น าไปปรับใช้ในการ

บริหารองค์กรที่ครอบคลุมตั้งแต่ การก ากับดูแลกิจการ 
การติดตามและการเปิดเผยข้อมูล โดยดูแลให้มีระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
การรักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูล ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
ซึ่งประกอบด้วย 1) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีครบถ้วน (Complete Performance of the 
Audit Committee) 2) การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่ดี  (Efficiency of Risk Management 
and Internal Control) 3) การสนับสนุนการมีส่วนร่วม
แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ ดี  ( Ensure Engagement and 
Communication) และ 4) การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
อย่ า ง เ พี ย งพอ  ( Ensure Disclosure and Financial 
Integrity) (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์, 2560) ดังนั้น บริษัทจดทะเบียนและ
บริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควร
ให้ความส าคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชีภายใต้การ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ดูแลและช่วยลด
ปัญหาในการท างานของแต่ละฝ่าย ท าให้มีการตรวจสอบ
และติดตามผลการด าเนินงาน และช่วยให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อความส าเร็จ 
ขององค์กรในระยะยาว (นิตยา ทัดเทียม และพิมพิศา พรหมมา, 
2563)  

คุณภาพข้อมูลทางการบัญชี  (Accounting 
Information Quality) เ ป็ น ผ ล ลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร
ด า เนินงานทางด้ านการควบคุมทางการบัญชีเป็น
คุณลักษณะของข้อมูลทางการวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ใน
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจส าหรับผู้ใช้งบการเงิน โดยข้อมูล
ทางการบัญชีเป็นสารสนเทศที่เก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ด าเนินงานของกิจการมาท าการบันทึก วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลที ่ได ้ ซึ ่งจะน าเสนอผลลัพธ์ที ่ได ้ใน
รูปแบบของงบการเงินให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งข้อมูลทางการบัญชีที่มีคุณภาพ 
ประกอบด้วย 1) ความเข้าใจได้ (Understandability) 
2) ความ เกี่ ย วข้ อ งกั บการตั ดสิ น ใ จ  (Relevance)
3) ความเชื่อถือได้ (Reliability) และ 4) การเปรียบเทียบ
กันได้ (Comparability)  (สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2560: 
33-35) คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปร
ที่ส าคัญในการด าเนินงานของธุรกิจ เนื่องจากข้อมู ล
ทางการบัญชีเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ท าให้ผู้ใช้งบการเงิน
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ทราบถึงฐานะทางการเงินของธุรกิจ สามารถเปรียบเทียบ
และใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อพยากรณ์ข้อมูลทางการเงินของ
ธุรกิจในอนาคตได้ ท าให้ทราบถึงโอกาสในการลงทุน 
ก า รอยู่ ร อด แล ะป รั บ ตั ว ขอ งธุ ร กิ จ ใ น ร ะย ะย า ว 
(รองเอก วรรณพฤกษ์, 2561) ดังนั้นข้อมูลทางการบัญชีที่
มีคุณภาพจึงมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการของธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจก าลังเติบโตที่มีความส าคัญใน 
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ ส่งผลให้ธุรกิจสามารถ
เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จอย่างมั่นคง
และยั่งยืน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต
สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ โดยเน้นธุรกิจที่มีการ
เติบโตสูง และธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต 
โดยบริษัทสามารถระดมทุนจากประชาชนเพื่อน าไปใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจได้โดยง่ายและ
รวดเร็ว ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ท าให้มี
โครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมต่อการด าเนินกิจการ 
มีโอกาสในการเลือกระดมทุนผ่านการออกหลักทรัพย์
ประเภทอื่นๆ ได้ ง่ายขึ้นภายหลังการเข้าจดทะเบียน 
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2563) อย่างไรก็ตาม 
เมื่อกิจการมีการระดมทุนจากบุคคลภายนอกที่มิใช่ผู้ก่อตั้ง 
จึงส่งผลให้กิจการเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น
จ านวนมาก รูปแบบการบริหารงานจึงจ า เป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงไป โดยกิจการอาจจ้างผู้บริหารมืออาชีพมา
ช่วยในการบริหารงานเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในระดับที่
สูงขึ้น (ยุวดี เครือรัฐติกาล, 2557) ดังนั้น กิจการควรให้
ความส าคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชี ซึ่ งเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การก ากับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน การจัดท าบัญชี 
ตลอดจนการติดตามผลการด าเนินงาน การเปิดเผยข้อมูล
ที่โปร่งใสและมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน สะท้อน
ให้เห็นถึงคุณภาพการก ากับดูแลกิจการในภาพรวม เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน น าไปสู่ควาเจริญเติบโต
และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค านึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย   

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติที่
ดี ท า งการบัญ ชีกับคุณภาพข้ อมู ลทางการบัญชี  
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย
มีวัตถุประสงค์ที่จะทดสอบว่า แนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชี
มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับคุณภาพข้อมูลทางการ

บัญชี หรือไม่ อย่างไร ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหารฝ่ ายบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถน า
แนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชีภายใต้หลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน เป็นแนวทางให้
องค์กรใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนก าหนดแนวปฏิบัติที่ดี
ทางการบัญชีเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานและการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร 
และเป็นข้อสนเทศส าหรับผู้บริหารของธุรกิจหรือ
ผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความส าคัญของแนวปฏิบัติที่ดี
ทางการบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติ

ที่ดีทางการบัญชีกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

2.2 เพื่อทดสอบผลกระทบของแนวปฏิบัติที่ดี
ทางการบัญชีกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี  ของ
บริษัทจดะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

3. สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : แนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชีด้าน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบถ้วน มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพข้อมูล
ทางการบัญชี 

สมมติฐานที่ 2 : แนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชี ด้าน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีมี
ความสัมพันธ์  และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพข้อมูล
ทางการบัญชี 

สมมติฐานที่ 3 : แนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชี 
ด้านการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารที่ดีมี
ความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพข้อมูล
ทางการบัญชี 

สมมติฐานที่ 4 : แนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชี ด้าน
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอมีความสัมพันธ์ 
และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติ 

ที่ดีทางการบัญชีกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของบริษัท
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จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้วิจัยได้ใช้
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี ้

1. แนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชี (Best Practice
for Accounting) โดยประยุกต์จากแนวคิดหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (2560: 5) ประกอบด้วย  

1.1 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีครบถ้วน (Complete performance of the 
Audit Committee)   

1.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภ า ย ใน ที่ ดี  ( Efficiency of Risk Management and 
Internal Control) 

1.3 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการ
สื่อสารทีด่ ี(Ensure Engagement and Communication) 

1.4 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่าง
เพียงพอ (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

2. คุณภาพข้อมูลทางการบัญชี (Accounting
Information Quality) โดยประยุกต์จากลักษณะเชิง
คุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชี สมเดช โรจน์คุรี
เสถียร (2560: 33-35) ประกอบด้วย 

2.1  ความเข้าใจได้ (Understandability) 
2.2 ความเกี่ ยวข้องกับการตัดสินใจ 

(Relevance) 
2.3  ความเชื่อถือได้ (Reliability)  
2.4 การเปรยีบเทยีบกันได้ (Comparability) 

ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย 

5. วิธีด าเนินการวิจัย
5.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้  คือ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้ให้ข้อมูล
หลักคือ ผู้บริหารฝ่ายบัญชี เนื่องจากผู้บริหารฝ่ายบัญชี
เป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี และสามารถวาง
แนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชีให้เป็นไปตามที่บริษัทก าหนด
โดบใช้ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ ทั้งสิ้น จ านวน 177 แห่ง (ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย, 2564)  

5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารฝ่ายบัญชีของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร ท า ง า น  ร า ย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย 
ต่อเดือน และต าแหน่งปัจจุบัน  

ตอนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 5 ข้อ 
ประกอบด้วยประเภทของกลุ่มธุรกิจ ทุนจดทะเบียน มลูค่า
สินทรัพย์รวม ระยะเวลาในการด าเนินงาน และจ านวน
พนักงาน 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี
ทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 15 ข้อ ประกอบด้วย 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบถ้วน 
จ านวน 4 ข้อ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่ดี จ านวน 4 ข้อ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและ
การสื่อสารที่ดี จ านวน 4 ข้อ และการเปิดเผยข้อมูลทาง
การเงินอย่างเพียงพอ จ านวน 3 ข้อ   
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทาง
บัญชขีองบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) จ านวน 8 ข้อ ประกอบด้วย ด้านความ
เข้าใจได้ จ านวน 4 ข้อ ด้านความเช่ือถือได้ จ านวน 4 ข้อ 

5.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรงโดยผ่านการ

พิจารณาเนื้อหาของข้อค าถามจากผู้เ ช่ียวชาญและหา

แนวปฏบิัติทีด่ีทางการบัญชี 
(BPA) 

- การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่
ครบถ้วน (CAC) 
- การบริหารความเส่ียงและ
การควบคุม ภายในที่ด ี(ERI) 
- การสนับสนุนการมีส่วนรว่ม
และการสื่อสารที่ดี (EEC) 
- การเปิดเผยข้อมูลทาง
การเงินอย่างเพียงพอ (ADF) 

 คุณภาพข้อมูลทางการ
บัญช ี(AIQ) 

 - ความเข้าใจได ้(UDS) 
- ความเกี่ยวข้องกับการ

ตัดสินใจ (RLV) 
 - ความเชื่อถือได้ (RLT) 
 - การเปรียบเทียบกันได้ 

(CPT) 

H1- H4 
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อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค Item – total 
Correlation ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัดแนวปฏิบัติที่ดีทางการ
บัญชี มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.494 – 0.696 
และคุณภาพข้อมูลทางบัญชี มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่
ระหว่าง 0.496 – 0.627 ซึ่ง Nunnally & Bernstein 
(1978) กล่าวว่า การทดสอบค่าอ านาจการจ าแนกเกินกว่า 
0.40 เป็นค่าที่ยอมรับได้ว่าเป็นข้อค าถามที่สอดคล้องกัน
กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด และนอกจากนี้ยังได้ท าการ
ทด ส อบ ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  ( Reliability Test)  ข อ ง
แบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งแนว
ปฏิบัติที่ดีทางการบัญชี มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่
ระหว่าง 0.754 - 0.854 และคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี 
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 0.780 – 0.905 ซึ่ง
สอดคล้องกับ Hair, Black, Babin, Alderson & Tatham 
(2006) ที่กล่าวว่า การทดสอบค่าความเช่ือมั่นเกินกว่า 
0.70 เป็นค่าที่ยอมรับได้ว่าเครื่องมือมีคุณภาพเพียง
พอที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

5.4 วิธกีารเก็บข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล โดยข้อค าถามสร้างขึ้นให้ครอบคลุม
ความหมายของตัวแปร โดยแบบสอบถามถูกส่งไปทาง
ไปรษณีย์ ไปยังผู้จัดการฝ่ายบัญชีของธุรกิจ ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการติดตาม
แบบสอบถามในส่วนที่ยังไม่ได้การตอบกลับ เมื่อครบ
ก าหนดผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 79 ชุด เป็น
แบบสอบถามที่ถูกต้องครบถ้วน จ านวน 79 ชุดมีอัตราการ
ตอบกลับร้อยละ 44.66 เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน
แบบสอบถามที่ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับ 
( Aaker, Kumar & Day, 2001)  ไ ด้ เ ส น อ ว่ า ก า ร ส่ ง
แบบสอบถาม ต้องมีอัตราตอบกลับมาอย่างน้อยร้อยละ 20 
จึงถือว่ายอมรับได้ว่าขนาดตัวอย่างที่ได้รับเหมาะสมและ
เพียงพอที่ใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลวิจัย ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม– 30 กันยายน 
2563 รวมระยะเวลา 120 วัน   

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์

สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการถดถอยแบบพหุคูณ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชี
กับความส าเร็จขององค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

สมการ TAQ = 01 + β1 CAC + β2 ERI + 
β3 EEC + β4 ADF + e เมื่อ  

TAQ แทน คุณภาพข้อมูลทางบัญชี 
CAC แทน แนวปฏิบั ติที่ ดีทางการบัญ ชี  

ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่
ครบถ้วน 

ERI  แทน แนวปฏิบั ติที่ ดี ทางการบัญ ชี  
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี 

EEC แทน แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ท างการบัญ ชี  
ด้านการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารที่ดี 

ADF แทน แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ท างการบัญ ชี  
ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ 

6. ผลการวิจัย
 6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ส่วน
ใหญ่มีประเภทของกลุ่มธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้ า ง  ( ร้ อยละ  24 .05 )  รองลงมา  กลุ่ มสินค้ า
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 19.00) ทุนจดทะเบียน มากกว่า 
150,000,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 64.56) รองลงมา 
50,000,001-100,000,000 บาท (ร้อยละ 18.99) มูลค่า
สินทรัพย์รวม มากกว่า 200,000,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 
70.89) รองลงมา 100,000,001 - 150,000,000 บาท 
(ร้อยละ 13.92) ระยะเวลาในการด าเนินงาน 11 - 20 ปี, 
21 - 30 ปี และมากกว่า 30 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 30.38) และ
จ านวนพนักงาน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 คน (ร้อยละ 
81.01) รองลงมา 501 – 1,000 คน (ร้อยละ 16.46) 
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6.2 ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของแนวปฏิบัติที่ดี 

ทางการบัญชีกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ 

ตัวแปร TAQ CAC ERI EEC ADF VIFS

X̅ 4.35 4.52 4.51 4.46 4.54 
S.D. 0.39 0.48 0.43 0.48 0.44 
TAQ 1 0.567* 0.593* 0.636* 0.627* 
CAC 1 0.624* 0.673* 0.633* 2.299 
ERI 1 0.690* 0.590* 2.239 
EEC 1 0.554* 2.357 
ADF 1 1.875 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตามมีความสัมพันธ์กัน และในขณะเดียวกันตัวแปรอิสระ
แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา 
Multicollinearity ดั งนั้ น  ผู้ วิ จั ย จึ งท า ก า รทดสอบ 
Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่า ค่า VIFs 
ของ ตัวแปรอิสระ แนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชี มีค่าตั้งแต่ 
1.875 – 2.357 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระ
มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยส าคัญ (Black, 2006) 

ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์
ถดถอยของคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของบริษัจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

แนวปฏบิัติทีด่ี
ทางการบัญช ี

คุณภาพข้อมูลทางบัญชี
(TAQ) 

t 
p-

value 
สัมประ 
สิทธิ์ 
การ

ถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 

ค่าคงที่ ( a ) 1.042 0.376 2.770* 0.007 
ด้านการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่
ครบถ้วน 
(CAC) 

0.045 0.100 0.448 0.656 

ด้านการ
บริหารความ
เส่ียงและการ

0.135 0.111 1.219 0.227 

ควบคุมภายใน
ที่ด ี(ERI) 
ด้านการ
สนับสนุนการ
มีส่วนร่วมและ
การสื่อสารที่ดี 
(EEC) 

0.257 0.101 2.553* 0.013 

ด้านการ
เปิดเผยข้อมูล
ทางการเงิน
อย่างเพียงพอ 
(ADF) 

0.298 0.099 3.026* 0.003 

F = 20.452  p = < 0.0001 Adj R2= 0.525 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 2 พบว่า แนวปฏิบัติที่ดีทางการ
บัญชี ด้านการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารที่ดี 
(EEC) และด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่าง
เพียงพอ (ADF) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี (TAQ) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุ ติฐานที่  3  และ 
สมมุติฐานที่ 4 ส าหรับแนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชี ด้าน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบถ้วน 
(CAC) และด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่ดี (ERI) ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชี (TAQ) ซ่ึงไม่ยอมรับสมมุติฐาน
ที่ 1 และ สมมุติฐานที่ 2 

7. อภิปรายผล
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติที่ดี
ทางการบัญชีกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ของบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารฝ่ายบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติที่ดีทางการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
พิจารณาจากรายด้าน พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีของบริษัท
จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  เ อ็ ม  เ อ  ไ อ 
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชี 
ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ ด้านการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบถ้วน และ
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี อยู่
ในระดับมากที่สุด เนื่องจากแนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชี
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เป็นหลักปฏิบั ติ ภายใต้ การก ากั บดู แลกิ จการที่ ดี  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยองค์กรที่มีแนวปฏิบัติ
ที่ดีทางการบัญชีจะส่งผลให้มีระบบการบริหารและการ
จัดการที่มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าและคุณภาพของงบการเงิน 
ลดความเสี่ยงในผลตอบแทนหุ้น เพิ่มระดับการเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ขององค์กร แสดงให้เห็นว่าการที่มีกลไกการก ากับดูแล
กิจการที่ดีท าให้มีการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหารได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทท่ีดีในระยะยาว มีความน่าเช่ือถือต่อ
ผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการ
อย่างยั่งยืนตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน 
ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดลยา ไชยวงศ์ และอรุณี ยศบุตร (2561) 
พบว่า กลไกการก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล โดยบทบาทของผู้มีส่วน 
ได้ เ สี ยและความรับผิดชอบของคณะกรรมการมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา และ 
สุชาติ ปรักทยานนท์ (2563) พบว่า ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร ความโปร่งใส และการเปิดเผย
ข้อมูล และคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลกระทบต่อผล
การด า เนินงานทางการเ งินของบริษัทวัดผลโดยใช้
อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

2. ผู้บริหารฝ่ายบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับคุณภาพ
ข้อมูลทางการบัญชี อยู่ในระดับมาก พิจารณาจากราย
ด้าน พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพข้อมูลทางการบัญชี ด้านความความเข้าใจได้ และ
ด้านความเช่ือถือได้อยู่ในระดับมากเนื่องจากบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้ความส าคัญกับ
คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีเพราะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจาก
กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นตัวช้ีวัด
ส าคัญในการประเมินความส าเร็จของการบริหารจัดการ
ธุรกิจโดยสามารถวัดได้จากการเพิ่มขึ้นของผลกา
ด าเนินงานของบริษัททั้งจากการเพิ่มขึ้นของผลการ
ด า เนินงานทางการเ งินและผลการด า เนินงานทาง
การตลาด เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่

สูงกว่าต้นทุนของเงินทุน ความมั่งคั่งต่อบริษัทและเกิด
ประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างเสถียรภาพทางการเงิน
ให้แก่บริษัทอันจะน าไปสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นงนุช หงส์สิงห์, วราพร เปรมพาณิชย์นุ 
กู ล  แ ล ะ น ง ลั ก ษ ณ์  
แสงมหาชัย (2561) พบว่า ประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน ด้านการควบคุมการประมวลผลข้อมูล ด้านการ
ดูแลป้องกันทรัพย์สิน ด้านการแบ่งแยกหน้าที่ ด้านการ
จัดท าเอกสารหลักฐาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับความส าเร็จขององค์กรโดยรวม และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัฒนา ร่มเย็น (2562) พบว่า การบริหาร
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน ด้านการก าหนด
วัตถุประสงค์ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้าน
กิจกรรมการควบคุม และด้านการประเมินความเสี่ยง    
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จของ
องค์กร  

3. ผู้บริหารฝ่ายบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีทุนจดทะเบียนแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีด้าน
ความความเข้าใจได้แตกต่างกัน เนื่องจากบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญต่อสาธารณชนและที่
จ าเป็นต่อการตัดสินใจต่างๆ เพื่อเผยแพร่และรายงาน
ข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้อง รวมถึงรายงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญและ
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างและขนาดขององค์กร 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของบริษัทที่มีความน่าเช่ือถือ ซึ่ง
จะส่งผลดีต่อธุรกิจท าให้บุคคลภายนอกเช่ือมั่นในองค์กร
สามารถดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในธุรกิจน าไปสู่
ประสิทธิภาพในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
เพิ่มมูลค่าแก่กิจการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา 
ฤทธิ์ธรรม (2558) พบว่า เป้าหมายของธุรกิจที่มีทุนจด
ทะเบียนแตกต่างกัน ย่อมท าให้ขนาดของธุรกิจการบริการ 
การพัฒนา การโฆษณาประชาสัมพันธ์แตกต่างกันไปด้วย 
เนื่องจากธุรกิจที่มีเงินทุนสูงย่อมมีศักยภาพและความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน เมื่อมีการลงทุนสูงย่อมคาดหวัง
จะประสบความส าเร็จที่สูงกว่าธุรกิจที่ลงทุนต่ า ท าให้
ธุรกิจสามารถบริหารจัดการการวางแผนทางการตลาด 
การบริหารสภาพคล่องและคุณภาพในด้านต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวขององค์กร อันน าความส าเร็จขององค์กร อีกทั้ง
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งานวิจัยของ ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา (2561) พบว่า ความเข้าใจ
ได้มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความยั่งยืน
ขององค์กร เนื่องจาก หากธุรกิจสามารถสร้างผลงานที่มี
คุณภาพ มีนวัตกรรมที่ทันสมัย และสามารถตอบสนอง
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า เ ห นื อ 
คู่แข่งขัน ย่อมส่งผลทางการเงิน ตลอดจนเป็นองค์กรที่มี
ช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รุจิรา ไชยเกตุ (2556) พบว่า กลยุทธ์
การตลาดแบบประสานความร่วมมือ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน เนื่องจากความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจขององค์กรที่มีส่วน
ในการสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของสังคม ชุมชนหรือ
ท้องถิ่น และแสดงให้เห็นว่าองค์กรให้ความส าคัญต่อลูกค้า
โดยการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
มากที่สุด ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้นและสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน  

4. ผู้บริหารฝ่ายบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวมแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีด้าน
ความเข้าใจได้แตกต่างกัน เนื่องจากสินทรัพย์รวมของ
องค์กรเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายได้ องค์กรที่มีทรัพย์สินมากย่อมแสดงให้เห็นถึง
ความพร้อมในการบริหารจัดการ เมื่อมีทุนหรือทรัพย์สิน
มากย่อมสามารถบริหารจัดการได้ทุกด้านเพราะมีทุนที่
สนับสนุนการด าเนินงานได้เป็นอย่างดีรวมถึงสามารถ
จัดท างบการเงินที่มีคุณภาพและความน่าเช่ือถือ และ
สามารถบริหารสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
มูลค่าทางการตลาดของกิจการมากกว่ามูลค่ าของ
สินทรัพย์ที่ใช้ไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชรากร นาค
สมบูรณ์ (2557) พบว่า สินทรัพย์รวมขององค์กรหรือธุรกิจ 
ย่อมเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้หากองค์กรใดมีสินทรัพย์มากกว่า
ย่อมแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการบริหารจัดการ การ
น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนในการบริหารงานให้
ประสบความส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไปได้ 
ผลงานที่เกิดขึ้นย่อมได้มาตรฐานและมีคุณภาพ อีกทั้ง
งานวิจัยของ วันเพ็ญ วิชัยสุชาติ (2555) พบว่า มูลค่า
สินทรัพย์รวมที่แตกต่างกัน มีผลต่อการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพสูง รวมถึงการจัดท างบการเงินเนื่องจาก
มูลค่าสินทรัพย์รวมเป็นหนึ่งในตัวบ่งช้ีถึงความสามารถใน

การด า เนินงานของบริษัท ดั งนั้น กิจการที่มีมูลค่า
สินทรัพย์จ านวนมากย่อมมีความสามารถในการจัดท างบ
การเงินที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือมากกว่ากิจการที่มี
มูลค่าสินทรัพย์น้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ช่ืนกมล 
สินบางหว้า และฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ (2560) พบว่า 
การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีสังคมและความรับผิดชอบ
ของบริษัทต่อสังคมมีผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร 
ด้านความเข้าใจได้ และด้านความน่าเช่ือถือของบริษัท 
เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ
สร้างความไว้วางใจต่อสาธารณชนรวมถึงนักลงทุน มีการ
จัดท าข้อมูลบัญชีอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้องและสามารถ
ตรวจสอบได้ ท าให้ธุรกิจได้รับการยอมรับและมีนักลงทุน
เข้ามาลงทุนกับบริษัทเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจมี ความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น  

8. ข้อเสนอส าหรับการวิจัยในอนาคตและประโยชน์ของ
งานวิจัย 
 8.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคตในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของแนว
ปฏิบัติที่ดีทางการบัญชีเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดังนั้นในอนาคตควรน าเอาธุรกิจอ่ืน
มาศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมี เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างกันและท าให้งานวิจัยสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตรงตามเป้าหมายมากขึ้นและสอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และ
ควรศึกษาตัวแปร อื่นๆ จะส่งผลต่อคุณภาพข้อมูลทาง
บัญชี เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยหลายด้านที่จะน าไปสู่แนว
ปฏิบัติที่ดีทางการบัญชี เพื่อสามารถน าข้อมูลจากการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้งานวิจัย
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามเป้าหมายมากขึ้น
และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ได้เป็นอย่างเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

8.2 ประโยชน์ของการวิจัย 
 ประโยชน์จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถน าไปใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีทางการ
บัญชีภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการในการบริหาร
องค์กร การเปิดเผยงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
และเป็นสิ่งผู้บริหารต้องการน ามาใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน ควบคุม และพัฒนาการด าเนินงานให้ เกิด
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงใช้เป็นตัวกลางในการ
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สื่อสารการให้ ข้อมูลที่ชัดเจนข้ึนเพื่อเพิ่มคุณค่า เพิ่มความ
มั่นใจและได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่กิจการ ในการเสริมสร้างความเช่ือมั่น
ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เปรียบเทียบทักษะ
การพูดสนทนาภาษาอังกฤษ ก่อนเรียน และ หลังเรียน 
หลังจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ 
ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงทดลอง โดยมีรูปแบบการวิจัย เป็นแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิต ปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 10 คน ใช้การสุ่มแบบกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ชุดการสอนวีดีโอ
เกมออนไลน์ จ านวนทั้งหมด 6 หน่วยการเรียนรู้ ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
พบว่า ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานซี
อี เอฟอาร์  ทั้ ง 6 หน่วยการเรียนรู้  มีค่ าดัชนี  ความ
สอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 จึงน าชุดการสอนวีดีโอ
เกมออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ มาใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้าน
ทักษะการพูดสนทนภาษาอังกฤษ จ านวน 40 ข้อ ผลการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ทุกข้อค าถามมีค่า
ดัชนี ความสอดคล้อง  อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จึงทดลอง
ใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน วิเคราะห์หา
ค่ าความ เช่ื อมั่ น  โดย ใช้สู ต รสั มประสิ ท ธิ์  แอลฟ า 
ของครอนบัค มีค่าเท่ากับ 0.88 จึงน าข้อค าถามมาใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้  3) แบบประเมินทักษะการพูดสนทนา
ภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า t–test  

แบบ dependent) 2) วิเคราะห์คะแนนจาก แบบทดสอบ
แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์  ประเมินด้านทักษะการ
พูดสนทนาแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่  1 ผู้วิจัยสอบ
สัมภาษณ์เองเป็นรายบุคคล ตอนที่ 2 ให้นักศึกษาจับคู่
สอบพูดสนทนาภาษาอังกฤษ ตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
ประยุกต์เนื้อหา มาจากชุดการสอนวีดี เกมออนไลน์ ) 
ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษา สาขาวิขาเทคโนโลยีการผลิต 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้าน ทักษะการพูดสนทนา
ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน
วีดีโอเกมออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ และมี
คะแนนหลังเรียนในทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ
ด้านความถูกต้องในการออกเสียง ความคล่องแคล่วในการ
ใช้ภาษา ความสามารถในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ การใช้
ไวยากรณ์ การใช้ค าศัพท์ หลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียน
อย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ค าส าคัญ : ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ซีอีเอฟอาร์ 

Abstract 
 Development of English Speaking Skills 
Through Instructional Packages Video Game 
Online According to the Framework of Common 
European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) Standard. 
 The purpose of this research was to compare 
English speaking skills to pretest and posttest, 
Through Instructional Packages Video Game 
Online According to the Framework of Common 
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European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) Standard.  
 This research was  an experimental research 
with a research model, it was a one group 
pretest-post-test design. 
 The population and samples consisted of 
electrical technology, electronics technology and 
production technology. The sample of this 
research was 10 production technology students 
by using the cluster random sampling method. 
 The research instruments were: 1) the set 
of  Instructional Packages Video Game Online 
According to the Framework of Common 
European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) Standard. There were 6 units, through the 
content validity examination from 3 experts, it 
was found that the set of Instructional Packages 
Video Game Online According to the Framework 
of Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) Standard for all 6 learning 
units had an Index of Item objective congruence 
(IOC) in the range of 0.67–1.00. Therefore, it was 
used in this research, 2) the achievement test, it 
was measured by learning in English 
conversational skills, 40 items. The results of the 
content validity examination from the 3 experts 
found that every question had an Index of items 
objective congruence (IOC) in the range of 0.67-
1.00. Therefore, the achievement test was used 
for test with the 30 students, they were not a 
sample group, reliability analysis using Cronbach's 
Alpha Coefficient, the value was 0.88. Therefore, 
the questions were used in this research, and 3) 
English conversation skills assessment form for 
the interview was a test to assess learners' 
English speaking skills. The researcher interviewed 
them by rating accuracy in pronunciation fluency 
in language, fluently language communication 
skills, fluency in language the ability to 
communicate others people to understand, 
correct English grammar in use and  correct 
vocabulary. There were 2 parts: 1) the researcher 

arranges interviews with the learners according to 
the content of the study, and practice of  the 
lessons in the Instructional Packages Video Game 
Online the Framework of Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) 
Standard for all 6 learning units, 2) give the 
learners speaking with partner in the test, given 
situation to take the test after completing all 6 
units of study, the researcher gave the points.
 The data was analyzed using: 1) to take the 
scores points were analyzed, to measure learning 
achievement, English conversational skills, to 
compare individual pre-test  and post-test scores, 
mean, standard deviation (SD) was calculated 
and t-test (dependent t-test). 2) 
to analyze the score from English conversation 
skills assessment form for interviewing, to test 
English speaking skills was divided into 2 parts: 1) 
the researcher arranges interviews with the 
learners according to the content of the study, 
and practice of the lessons in the Instructional 
Packages Video Game Online the Framework of 
Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) Standard for all 6 learning units, 
2) give the learners speaking with partner in the
test, given situation to take the test after 
completing all 6 units of study, the researcher 
gives the points. 
 The results of the research revealed that the 
students in the production technology 
department, there was an achievement in English 
conversation skills pretest and post-test after 
finishing the experiment. 
Through the content validity examination from 3 
experts, it was found that the set of Instructional 
Packages Video Game Online According to the 
Framework of Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) Standard for all 
6 units and scores points post-test of English 
conversation skills, in pronunciation fluency in 
language, fluent language communication skills, 
fluency in language the ability to communicate 
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others people to understand, correct English 
grammar in use and  correct vocabulary after 
finishing the experiment. The results showed 
that the post-test higher than pre-test. It was 
statistically significant at the .05 level. 

Keywords :: Instructional Packages Online, 
Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR 

1. บทน า
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

           ในโลกศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงที่ทุกๆ อย่างมีการ
พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
ในทุกภาคส่วน เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่การ เปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิต และสภาพแวดล้อม การจัดการศึกษาถือว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญที่จะท าให้ผู้ เรียนมีความ พร้อมรับมือกับการ
เป ลี่ ยนแป ลง เพื่ อ ให้ มี ทั กษ ะการ ด า เนิ น ชี วิต ใน 
ยุค ศตวรรษที่ 21 มีทักษะความเป็นนานาชาติ ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ถือว่าเป็นทักษะ ที่ส าคัญและจ าเป็น
มากในการน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ในฐานะพลเมืองของ สังคมโลก โดยปกติแล้วคนไทยก็จะ
ใช้ภาษาไทย เป็น ภาษาหลักในชีวิตประจ าวัน  แต่ 
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษมี ความส าคัญ
แล ะจ า เป็ น ม าก เช่ น กั น  เพ ราะ เป็ น ภ าษ าส าก ล 
เป็ น  เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อส ารกับบุ คคลต่ างภ าษ า  
ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะ 
ภ าษาสากล  (English as Global Language) สมบั ติ 
คชสิทธิ์ , จันทนี  อินทรสูต และ ธนกร สุวรรณพฤฒิ 
(2560) กล่าวว่า การจัด การศึกษาในปัจจุบัน มุ่งเน้น 
ก า รส ร้ า งท รั พ ย าก ร บุ ค ค ล ให้ มี ค ว าม รู้  ทั ก ษ ะ 
แล ะ  ค วาม ส าม ารถที่ จ า า เป็ น ต่ อ ศต วรรษ ที่  2 1 
(21st  Century Skills) โดยผู้เรียนต้องมีทั้ง ทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ ทักษะทางด้านศีลธรรมและ จรรยาบรรณ 
และสุดท้ายคือทักษะภาษาต่างประเทศ   
          ปัจจุบันภาษาอังกฤษ นับได้ว่าเป็น ภาษาสากลที่
มี ค วาม ส า คั ญ ม ากภ าษ าห นึ่ งส า ห รั บ ค น ทั่ ว โล ก 
ทุกวันนี้  ภาษาอังกฤษสามารถเชื่อมประเทศต่างๆ เข้าหา
กัน ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษอาจจะไม่ได้เป็น ภาษาที่ใช้พูด
เป็นภาษาหลักในทุกๆ ประเทศก็ตาม ในมุมของเศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครองระหว่าง ประเทศ การศึกษา 
และรวมไปถึงชีวิตประจ าวัน ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่มี

การใช้อย่างแพร่หลาย อันดับต้นๆ ของโลก ในด้าน
การศึกษา ปัจจุบัน ประชาชนให้ความสนใจการเรียน
ภ าษ าอั งก ฤษ ม าก  ขึ้ น  ก ารมี ค วาม รู้ ห รื อทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษจึงเป็นข้อ ได้เปรียบในการด ารงชีวิตและการ
ท างาน  ใน การห า ค วาม รู้ แ ล ะ เรี ย น รู้ ต ล อด ชีวิ ต 
ท าให้ได้เปรียบใน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และที่
ส าคัญท าให้มี ปฏิสัมพันธ์ สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติ
ได้ เพราะฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ 
หรือมีทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการใช้ในชีวิตประจ าวัน  
       จากการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนท่ี ผ่านมา
พบว่า ผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน อยู่ในเกณฑ์
ต่ าทั้งสี่ทักษะ ซึ่งอาจเกิดจากผู้เรียน ขาดความสนใจใน
การเรียนรู้ในรายวิชา และด้าน ครูผู้สอนอาจใช้เทคนิคที่
ไม่น่ าสนใจ สอนค าศัพท์  แบบเน้นจด และท่องจ า 
ท าให้ผู้เรียนขาดแรง กระตุ้นที่จะเรียนรู้ หรืออีกนัยหนึ่ง
คือการสอนแบบ ครูเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนท าตามค าสั่ง
ของครู จึง เป็นสาเหตุให้ผู้เรียนไม่มีความสนใจต่อการ
เรียน ภาษาอังกฤษ หรืออาจรวมไปถึงเนื้อหารายวิชาด้วย 
ที่เป็นสาเหตุท า ให้ผลการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามที่ คาดหวัง 
ตั วผู้ เรียนมีความรู้ ไม่ ม ากพอที่ จะน าไป ใช้ ได้ หน้ า 
42 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย (สสอท.)   อย่างถูกต้องและ เหมาะสม 
ร วม ทั้ งข าด ก า รฝึ ก ฝ น  ก า ร ใ ช้ ภ าษ าอั งก ฤษ ใน
ชีวิตประจ าวันจนเกิดเป็นนิสัย (กระทรวง ศึกษาธิการ , 
2551)  ทักษะการพูดนับว่าเป็นทักษะส าคัญเพราะ 
ก ารพู ด คื อ ก ารสื่ อ ส าร ให้ ผู้ อื่ น ได้ รั บ รู้ ค ว าม รู้ สึ ก 
ค วาม  ต้ อ งก า ร  ร วม ทั้ งก าร เส น อค วาม คิ ด เห็ น 
ดังนั้นการ สอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษในเบื้องต้น 
ค ว ร  มุ่ ง เ น้ น ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ท า ง ด้ า น ค า ศั พ ท์ 
โดยต้อง ค านึงถึงส าเนียงการพูดให้คล้ายกับเจ้าของภาษา
เป็น ส าคัญ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะโรงเรียนใน 
ประ เทศ ไทย ครูส่ วนมากเป็ นครู ไทย  นอกจากนี้ 
ผู้เรียนยังขาดความรู้เรื่องค าศัพท์ ท าให้ผู้เรียน เรียนอย่าง
ไม่เข้าใจ พูดไม่ได้ เกิดความเบื่อหน่าย และไม่สนใจเรียน 
และนักการศึกษาบางท่านได้ แก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ 
ทั้งด้านแนวคิด การจัดการ เรียนรู้ และสื่อต่างๆ  ธุวพร 
ตันตระกูล (2555) ได้ ท าวิจัยพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้
การฝึกการสนทนา ภาษาอังกฤษ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 
มีทักษะการพูดดีขึ้น นอกจากนี้ พบว่ามีการใช้ชุดการสอน
ออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ มาพัฒนาทักษะ
การพูด ภาษาอังกฤษ ผลปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างมี 
ความสามารถสูงขึ้น (ชุติมา, 2555) นักเรียนมีความ 
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สนใจในการเรียนมากขึ้น  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของนัก
การศึกษาแต่ละท่าน พบว่าปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีความ 
สอดคล้องกับปัญหาที่ผู้วิจัยได้พบในช้ันเรียนที่ผู้วิจัย 
ได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยี
การผลิตซึ่ งไม่สามารถใช้ ภาษาอังกฤษตอบค าถาม 
สนทนา หรือสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา งานวิจัยที่พัฒนาทักษะการพูดสนทนา
ภาษาอังกฤษ ซึ่ง พบว่ามีครูจ านวนมากใช้ชุดฝึกสนทนา
ภาษาอังกฤษ เกม เข้ามาช่วยในการเรียน การสอน 
ซึ่งมีประโยชน์หลายๆ ด้าน เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เพิ่มขึ้น ผู้เรียน มีความ กล้าแสดงออก ต้องการมีส่วน
ร่วมกับช้ันเรียนมาก ขึ้น และห้องเรียนมีบรรยากาศที่
เหมาะสมกับการ เรียนมากข้ึน โดย พวงเพชร จันทะเหลา 
(2556) และ  ศิริมา โพธิจักร (2553) ได้น าเกมการเล่า
เรื่อง จากภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทักษะการ 
พูดสนทนาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผลให้เห็นชัดเจนว่าการใช้
เกมนั้นช่วยการพัฒนาทักษะการพูด และยังช่วยให้ ผู้เรียน
อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ Bayuningsih 
(2016) ใช้เกมบันไดงู ใน การจัดการเรียนการสอนได้ผล
เป็นที่น่าพอใจ ในขณะที่การใช้เกมก็สามารถช่วยพัฒนา
ทักษะการ พูดได้ คาดว่าจะ ช่วยให้ผู้เรียน มีทักษะการพูด
ได้ดียิ่ งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจด า เนินการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้ชุด
การสอนออนไลน์  เพื่อการ เรียนรู้ส าหรับนักศึกษา
เทคโนโลยีการผลิต       
 เกมเป็นสิ่งที่มีการน ามาใช้ในการจัดกิจกรรม  การ
เรียนรู้ในวิชาต่างๆ อย่างแพร่หลายในวิชาที่เกี่ยวกับ การ
ใช้ภาษา การเล่น เกมช่วยให้ ผู้ เรียน  ใช้ภาษาได้ ใน 
สถานการณ์ที่มีความหมาย ช่วยให้ผู้เรียนมีความ ก้าวหน้า
ในการใช้ภาษา (สุ มิ ตรา , 2537) เกมที่ น า  มาใช้ ใน 
การจัดการเรียนรู้หรือที่ เรียกว่ าเกมการศึกษานั้ น 
มี 3 ประเภท คือ เกมแบบไม่มีการแข่งขัน เกมแบบ
แข่งขัน และเกมจ า ลองสถานการณ์การน า เกมมาใช้จัด
กิจกรรม การเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน คือแจ้งจุดมุ่งหมายใน
การเล่น อธิบาย วิธีเล่น และกติกาในการเล่น สาธิตการ
เล่น ลงมือเล่น และขั้นวิเคราะห์วิจารณ์หลังการเล่น ขั้น
วิเคราะห์วิจารณ์ หลังการเล่นถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญจะ
ละเลยไม่ได้ หากการเล่นเกมปราศจากการวิเคราะห์
วิจารณ์หลัง การเล่นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมจะเป็น
เพียง การเล่นเกมธรรมดาๆ เท่านั้น จากการศึกษา
งานวิจัย เกี่ยวกับการน า เกมมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
พ บ ว่ า  นั ก เรี ย น ที่ รั บ ก ารจั ด กิ จ ก รรม ก าร เรี ย น รู้

ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียนสูงกว่ากลุ่มที่สอนตามคู่มือครู 
(อนุภาพ, 2540) กิจกรรมเกม สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูง
กว่าเกณฑ์ รอบรู้ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ70ของคะแนนเต็ม
และจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์รอบรู้ดังกล่าวมีมากกว่า
ร้ อ ย ล ะ  70 (ท ร งสิ ท ธิ์ ,2544) (เก ษ ศิ ริ น ท ร์ , 2548)      
(จันทิวา,2550) (นริสา,2552) จากการศึกษาสภาพผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนสาธิตหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(มอดินแดง) พบว่า นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเฉลี่ย  อยู่ ในระดับปานกลาง (โรงเรียนสาธิต
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ  สุ ช า ติ  ทั่ ง ส ถิ ร สิ ม ,2 5 5 5 ) 
พบว่า หลังจากใช้เกมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนน 
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารคิดเป็นร้อยละ 82.17 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ร้อยละ70 มีจ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 91.43 ซึ่งสูงกว่า 
เก ณ ฑ์ ที่ ก า ห น ด ไว้ คื อ  ร้ อ ย ล ะ  70 The research 
findings could be summarized as follows : 
1. The student’s achievement was 82.17percent
in average which was higher than the 
determined mastery learning criterion at 70 
percent and91.43 percent of students passed 
this criteria which was higher than the expected 
student criterion of 70 percentage. 2. The tudent 
expressed a “highest” level of greeable in favor 
of the instruction activities using games ( = 4.90). 
Journal of Education Graduate Studies Research 
Khon Kaen University Vol.6, No.2, Apr. - Jun., 
2012 170 ขอนแก่น (มอดินแดง), 2553) จ าเป็นต้องมี
การพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น เพื่อเตรียมความ
พร้อมผู้เรียน ให้สอดคล้อง กับสภาพสังคมปัจจุบัน ผู้วิจัย
ในฐานะ  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เห็นว่า การจัด
กิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นวิธีการหนึ่งที่จะตอบ
จุดมุ่งหมาย ของหลักสูตรและแก้ปัญหาตามที่กล่าวมาได้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจได้น ากิจกรรมเกมมาใช้ในกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ให้ดีขึ้น 

2. วัตถุประสงค์
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  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ 
ก่อนเรียน และหลังเรียน หลังจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุด 
การสอนวีดีโอเกมออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ 
Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) 

3. สมมติฐานของการวิจัย
 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิต  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ด้านทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ หลังเรียน สูงกว่า 
ก่อนเรียน ที่ระดับ 0.05 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ในการวิจัยในครัง้นี  ้ผู้ วิจัยต้องการเปรียบเทียบ
ทกัษะการพดูสนทนา ภาษาองักฤษก่อนเรียน และหลงั
เ รี ย น  โด ย ใ ช้ ชุ ด ก า ร ส อ น วี ดี โ อ เก ม อ อ น ไล น์  
ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
 5.1 ประชากรและตัวอย่ าง  1 ) ประชากร คื อ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  สาขาเทคโนโลยีการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ3  2) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการ
ทดลอง ได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิต ปีท่ี 1 ที่
ก าลังศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 
1 0  ค น  ใ ช้ ก า ร สุ่ ม แ บ บ ก ลุ่ ม  (Cluster Random 
Sampling)  

5.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

1) ชุดการสอนวีดี โอ เกมส์ออนไลน์  ตามกรอบ
มาตรฐานซีอีเอฟอาร์ 

2) แบบประเมินการทดสอบ โดยการสัมภาษณ์  
ใหค้ะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการ
พูดสนทนาภาษาอังกฤษ 

5.2.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
1.ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ตามกรอบ

มาตรฐานซีอีเอฟอาร์ประกอบด้วยแบบฝึกพูดบทสนทนา
ภาษาอังกฤษ มีจ านวนทั้งหมด 6 หน่วยการเรียน ได้แก ่ 
1) How are things?
2) What is your occupation?
3) Could you give me direction?
4) May I take a message?
5) What is the price?
6) What do you see?
โดยแต่ละบทใช้เวลาฝึก 60 นาที 

2.แบบประเมินการทดสอบให้คะแนนโดยการ
สัมภาษณ์ทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษประกอบด้วย 
ความถูกต้องในการออกเสียง ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา
ความสามารถในการสื่อสารให้ผู้อืน่เข้าใจ การใช้ไวยากรณ ์
การใช้ค าศัพท์ 

3. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ 4 ตัวเลือก
จ านวน 30  ข้อ 

 5.2.2 วิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
1. ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ตาม

กรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร ์มีทั้งหมด 6 หน่วยการเรียนรู้ 
ได้แก ่1.How are things?  
2. What is your occupation?
3.Could you give me direction?
4. May I take a message?
5.What is the price?
6. What do you see
โดยแตล่ะบทใช้เวลาฝึก60 นาที 

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธ์ิการพูด
สนทนาภาษาอังกฤษ 

ตัวแปรตาม 
ชุดการสอนวีดโีอเกม
ออนไลน์ ตามกรอบ
มาตรฐานซีอีเอฟอาร ์
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1.1 ศึกษารายละเอียดหลักสตูรรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for 
Communication) รหัสวิชา  26-4000-1201 รวบรวม
หัวเรื่อง ประเมินความส าคัญของหัวเรื่อง 

 1.2 วิเคราะห์เนื้อหาก าหนดความส าคัญของหัวเรื่อง  
1.3 ศึกษาเอกสารต าราที่เกี่ยวข้อง ค าแนะน าใน

การใช้ จากต าราและเอกสารต่างๆ รวบรวมหัวเรื่อง 
ประเมินความส าคัญหัวเรื่อง 

1.4  ก าหนดวัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีไ่ด้ 
จากการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เนื้อหาความส าคัญ
ของหัวเรื่อง  
         1 .5  วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ที่ จ า เป็ น 
ในแต่ละหน่วยการเรียนเป็นการก าหนดความรู้ เดิมที่
ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความรู้มาก่อนที่จะเรียนในหน่วยการ
เรียนนี้ต่อไป  
         1.6 ออกแบบชุดการสอนวีดี โอเกมออนไลน์ 
ตาม กรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่ได้จาก การวิเคราะห์หลักสูตร ด าเนินการ
สร้าง  ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน
ซีอี เอฟฟอาร์  โดยต้องสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด  
         1.7  จัดท าคู่มือในการใช้ชุดการสอนวีดีโอเกม
ออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ 
         1.8 สร้าง แบบประเมิน ชุดการสอนวีดีโอเกม
ออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานซอีีเอฟอาร์เป็น แบบประเมิน
ความเหมาะสม โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า  ก าหนดค่าคะแนน ออกมา 
5 ระดับ  (ชูศรี  วงศ์รัตนะ , 2544:75)  แบบประเมิน 
ชุดการสอนออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน ซีอีเอฟอาร์ 
ที่สร้างขึ้นมี  3  ตอนคอื 
ตอนที ่1 เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบประเมินผลความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
และครผููส้อนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีผลต่อชุดการสอนวีดีโอ
เกมออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ในด้านเนื้อหาวิชา 
ด้านการสร้างแบบทดสอบ ด้านสือ่การเรียนการสอน และ
ด้านประเมินผล 
ตอนท่ี  3   เป็นข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
        น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน น าชุดการ
สอนวีดีโอเกมออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ 
ที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบ คุณภาพ  ในด้าน
ความ เห มาะส ม ของ  เนื้ อ ห าวิ ช า  ด้ าน ก ารส ร้ า ง
แบบทดสอบ สื่อการเรียนการสอน การประเมินผล และ
ความสอดคล้อง กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
 1 .9   ป รับปรุ งแก้ ไข เปลี่ ยนแปลง ให้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ให้ถูกต้อง ชัดเจน สมบูรณ์ 
ตามที่ผู้ เช่ียวชาญ ประเมินตรวจสอบ ให้  ค าแนะน า 
และข้อเสนอแนะต่างๆได้ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ 
ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ ที่ผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

ได้หลักสูตรรายวิชาครบถว้นสมบูรณ์ 

สรุปการวิเคราะห์หลักสตูรรายวิชา 

ออกแบบ 
สร้าง
เครื่องมือ 
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 1 .1 0  น า ชุ ด ก า ร ส อ น วี ดี โ อ เก ม อ อ น ไ ล น์ 
ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ เผยแพร่ต่อครูผู้สอน 
วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เพื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร  ร หั ส วิ ช า 
26 -4000 -1201 น าผลการแสดงความคิ ด เห็ น ใน
แบบสอบถามจากการเผยแพร่มาประเมิน  
 1.11  ได้ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ ตามกรอบ
มาตรฐานซีอีเอฟอาร์ ที่ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 
และการแสดงความคิดเหน็ ในแบบสอบถาม จากครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา 26-4000-
1201 
 1.12  น าชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ตามกรอบ
มาตรฐาน ซีอีเอฟอาร์ ที่ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ
และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษแล้ว มาทดลองใช้กับ
นักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
 1.13  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข อีกครั้งหนึ่ ง 
หลังจากทดลองใช้กับ นักศึกษาที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
(Try out) เพื่อให้ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ตามกรอบ
มาตรฐานซีอีเอฟอาร์ ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์   
 1.14  ได้ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ตามกรอบ
มาตรฐานซีอเีอฟอาร์ ที่สมบูรณ์ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

2. แบบประเมินให้คะแนนทักษะการพูดสนทนา
ภาษาอังกฤษเป็น แบบทดสอบเพื่อประเมินทักษะการพูด
สนทนาภาษาอังกฤษ ของผู้เรียน โดยครูจะสัมภาษณ์
ผู้เรียน และ ผู้เรียนพูดสนทนาเป็นคู่ ตามสถานการณ์ที่
ก าหนดให้  ท าการทดสอบหลังการทดลองเสร็จสิ้น 
โดยแบบวัดแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นการ
สัมภาษณ์ตามสถานการณ์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยค าถาม 10 ข้อ 10  คะแนน ตอนที่  2 
เป็น การแสดง บทบาทสมมติระหว่างผู้เรียนด้วยกันตาม
สถานการณ์ ที่ ก าหนด  จ าน วน  1 ข้อ  10  คะแนน 
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามแนวคิดของ Harris และ 
David P (1996) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ความถูกต้อง
ในการออกเสียง (Pronunciation)ความคล่องแคล่วใน
การใช้ภาษา (Fluency) ความสามารถในการสื่อสารให้
ผู้ อื่ น เข้ า ใจ ใน สิ่ งที่ ต น เอ งพู ด  (Comprehension) 
ด้ า น ไ ว ย า ก ร ณ์  (Grammar) แ ล ะ ด้ า น ค า ศั พ ท์ 
(Vocabulary) ตรวจสอบพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง 
เนื้ อ ห าด้ วย ก ารป ระ เมิ น ค วาม ส อด ค ล้ อ ง  ( IOC) 
ระหวา่งข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งประเมิน 
โดยผู้เช่ียวชาญ และ เลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ระหว่าง 
0.50 – 1.00 ไป จั ดท าแบบ ประ เมิ นทั กษ ะการพู ด
ภาษาอังกฤษและน าไปทดลองใช้ กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างโดยให้ผู้ เรียนรับการประเมินทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ มีผู้วิจัย ประเมินให้คะแนน น าคะแนนที่ได้
จ า ก ผู้ ป ร ะ เมิ น ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ค ว า ม เที่ ย ง 
( Inter- rater Reliability) โ ด ย ใ ช้ สู ต ร ก า ร ห า ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ซึ่งผลการวิเคราะห์ 
พบว่า คะแนนการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
อยู่ในระดับที่  0.815 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 4  ตัวเลือก จ านวน
40 ข้อ  มีขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ ดังต่อไปนี ้  

3.1 สร้างข้อค าถาม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
การพูดสนทนาภาษาอังกฤษ ก่อนเรียน (Pre-test) และ
หลังเรียน (Post-test) ให้ครอบคลุมเนื้อหา และตรงตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ของรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร รหัสวิชา  26-4000-1201 เป็นแบบทดสอบ
ชนิด 4 ตัวเลือก  จ านวน 50 ข้อ  

 3.2  สร้างแบบประเมินหาความตรงของข้อค าถาม
หาดั ชนีความสอดคล้อง น าแบบทดสอบเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบความตรงตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

 3.3  แก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 5 ท่านได้ด าเนินการประเมิน 

3 .4   น า แ บ บ ท ด ส อ บ ไ ป ท ด ล อ ง ใ ช้ 
(Try out)  กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ช้ันปีที่  1  
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

3.5  น าผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ที่ได้จากการทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง มา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงข้อค าถามให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
เลื อ ก แ บ บ ท ด ส อบ  ข้ อ ที่ มี ค่ าค วาม ย าก ง่าย  (p)  
อยู่ระหว่าง 0.2-0.8 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.2 ขึ้น
ไป  และ ค่าความเช่ือมั่น KR20  0.5-1.00 ตามเกณฑ์
ม าตรฐาน  โดย เลื อก  แบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ 
จ านวน 40 ข้อ  

3.6. ได้แบบทดสอบที่มีคุณภาพน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง     

 5.2.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
        ตัวแปรต้น ได้แก ่ชุดการสอนวีดโีอเกม

ออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ 
        ตัวแปรตาม ได้แก ่ผลสัมฤทธ์ิการพูดสนทนา

ภาษาอังกฤษ  
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5.2.4  ระยะเวลาในการทดลอง 
   ด าเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปี

การศึกษา 2563เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห ์สัปดาหล์ะ 3 
ช่ัวโมง  

5.2.5  เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลอง 
เนื้อหาท่ีใช้เป็น บทฝึกพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษ ในชุด
การสอนวีดโีอเกมออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟ
อาร์ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้คือ 1. How are things?  2. 
What is your occupation?  3. Could you give me 
direction?  4. May I take a message?  5. What is 
the price?   6. What do you see?  

6. การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ 
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน เป็น
รายบุคคล ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) และ  ทดสอบ ค่ าที  (t–test แบ บ 
dependent) 

2) วิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบประเมินให้
คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเปรียบเทียบ ก่อน
เรียน และ หลังเรียน ภาษาอังกฤษ ด้านความถูกต้องใน
การออก เสี ย ง ค วามคล่ อ งแคล่ ว ในการ ใช้ภ าษ า 
ความสามารถในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ การใช้ไวยากรณ์ 
การใช้ค าศัพท์ ของผู้เรียน ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (S.D.) และ  ทดสอบค่ าที 
 (t–test แบบ dependent) 

7. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้มูล

ตามวัตถุประสงค์ พบว่า  1) ผลการเปรยีบเทียบ คะแนน
เฉลี่ย จากการวัดดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ทักษะการพูด
สนทนาภาษาอังกฤษ ก่อนเรียน และ หลังเรียน หลังจาก 
จัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์
ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ ผลตามตารางดังนี้  

ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย วัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนเรียน และ
หลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลนต์ามกรอบ
มาตรฐานซีอีเอฟอาร์  

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ

เรียนทักษะ
การพูด
สนทนา

ภาษาอังกฤ
ษ 

N คะแ
นน
เต็ม 

Mea
n 

S.D. t df Sig. 
1taile

d 

ก่อนเรียน 10 40 24.4 15.8 5.01 9 0.000 
หลังเรียน 10 40 32.0 32.0 

จากตารางที่  1  พบว่าคะแนนจากการวัด
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า งก า ร เรี ย น ทั ก ษ ะ ก ารพู ด ส น ท น า
ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

ตารางที ่ 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดการสอนออนไลนต์ามกรอบ
มาตรฐานซีอีเอฟอาร์คะแนนจากแบบประเมินทักษะการ
พูดสนทนาภาษาอังกฤษโดยการสมัภาษณ์ ก่อนเรยีน และ 
หลังเรียน จ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ทักษะ ในการพูด
สนทนาภาษาอังกฤษ ดังตารางที่2 

ทักษะการพูด
สนทนา
ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเต็ม Mean  S.D. ค่า t Sig. 
(one-
tailed) 

1.ความ
ถูกต้องในการ
ออกเสียง 

15 ก่อน 
เรียน 

หลัง 
เรียน 

48.8 

64 

63.2 

128 

5.01 0.000 

2.ความ
คล่องแคล่วใน
การใช้ภาษา 

15 

3. ความ
สามารถใน
การสื่อสารให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

20 

4.การใช้
ไวยากรณ์ 

15 

5.การใช้
ค าศัพท์ 

15 

รวม 80 

       จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนน 
ทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ จากแบบทดสอบการ
ประเมินให้คะแนนการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและก าหนด
สถานการณ์ให้จับคู่พูดสนทนากับเพื่อน โดยเนื้อหาน ามา
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ประยุกต์ใช้จาก ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ ตามกรอบ
มาตรฐานซีอีเอฟอาร์ ก่อนเรียน และ หลังเรียน จ าแนก
ตามองค์ประกอบ 5 ทักษะ (N=10) ได้แก่ความถูกต้องใน
ก ารอ อ ก เสี ย งค วาม ค ล่ อ งแ ค ล่ ว ใน ก า ร ใ ช้ ภ าษ า
ความสามารถในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ การใช้ไวยากรณ์ 
การใช้ค าศัพท์ ผลการทดลอง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ หลังเรียน สูงกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 05  

8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการพูดสนทนา

ภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการสอนวดีีโอเกมออนไลน์ ตาม
กรอบมาตรฐาน ซีอีเอฟอาร์ ส าหรบันักศึกษา  
สาขาเทคโนโลยีการผลิต สามารถอภิปรายผล ได้ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
 8.1 ผลจากการเปรียบ เที ยบ  ค่ าคะแนน เฉลี่ ย 
ของทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ ก่อนเรียน และ
หลังเรียนอภิปรายได้ดังนี้       
 จากผลคะแนนของการทดสอบจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการพูดสนทนา
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  เป็ น ร า ย บุ ค ค ล  ข อ งนั ก ศึ ก ษ า 
พบว่า นักศึกษา จ านวน ทั้ งหมด 30 คน มีคะแนน 
หลังเรียน เพิ่ มขึ้นจากก่อนเรียน  สะท้อนให้ เห็นว่า 
นักศึกษามีการ พัฒนาทักษะการเรียน พูดสนทนา
ภาษาอังกฤษ หลังจากจัดการเรียนรู้ คะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ .05 
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุ ที่นักศึกษา มีคะแนนวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อาจเกิดจากการใช้ชุดการสอน
วีดีโอเกมออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ ใน 
การจัดการเรียนการสอนเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้นักศึกษามี
ความ กระตือรือร้น สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้แก่นักศึกษา
อยากเรียน อยากฝึก เนื่องจากบทเรียนที่น ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน เป็นส่วนหนึ่งของ Active 
Learning สอดคล้องกับ ทัศนะ ของ วรัตต์ อินทสระ 
(2562) โดย Active Learning เป็น กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
จริง ด้วยตนเอง ครูผู้สอนมีหน้าที่ เป็นผู้ แนะน า ควบคุม 
และ อ านวยความสะดวก และ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้
ใช้ กระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า อีก
ด้วย (Dale, 1969) ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ 
งาน วิ จั ย ขอ ง  Bayuningsih (2016) ศึ ก ษ า เกี่ ย วกั บ 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม บันไดงู
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 (Grade 11) พบว่า การ
ใช้เกมบันไดงู สามารถ พัฒนาทักษะ การพูดภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียน โดยผลการ เรียนรู้หลังเรียนเพิ่มขึ้นจาก 
69.5 เป็น 79.2 นอกจากนี้ Bayuningsih เสนอ ทัศนะไว้
ว่า วิธีการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ เกม
บันไดงู เป็นวิธีที่ ได้ผล และให้ค าแนะน าเพิ่มเติมว่า 
เครื่องมือที่ใช้ในการสอนทักษะการพูดโดยใช้เกมบันไดงู 
ต้องเป็นเนื้อหาท่ีเหมาะสม กับนักเรียน หรือ เป็นเนื้อหาที่
นักเรียนอต้องการเรียนรู้ และ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลการ วิ จั ย  ขอ ง จิ ร าภ รณ์  ห ม าน พัฒ น์  (2552) 
ซึ่งใช้เกมบันไดงู พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่อง 
Present Simple Tense ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 พบว่า การใช้เกมบันไดงูท า ให้นักเรียน มีผลการ
ทดสอบเรื่อง Present Simple หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน 
และ นอกจากเกมบันไดงู ผู้วิจัยยังน าเกมเล่าเรื่องจากภาพ
มาใช้ในการจัด กระบวนการเรียนรู้ เกมเล่าเรื่องจากภาพ
สามารถ พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ 
สูงขึ้นได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริมา โพธิจักร์ 
(2553) ซึ่ งศึกษาการใช้กิจกรรม การเล่านิทานเพื่ อ 
ส่งเสริมทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนล าปลาย มาศ
พัฒนา  ซึ่งศิริมา โพธิจักร พบว่า การใช้เกมการ เล่าเรื่อง
จากภาพสามารถพัฒนาทักษะการพูดของ นักเรียนให้
สูงขึ้น บทเรียนที่มีภาพหรือนิทานต่างๆ เป็นองค์ประกอบ 
เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง 
ต่อนักเรียน ดังนั้นจึงท าให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
และ ยังสอดคล้อง กับงานวิจัยของ พวงเพชร จันทะเหลา 
(2556) พบว่า นักเรียนมีคะแนน ทดสอบทักษะการพูด
หลังจากการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การเล่าเรื่องจาก
ภาพสูงขึ้นกว่าก่อน เรียน และ เสนอทัศนะเพิ่มเติมว่า 
การใช้กิจกรรม การเล่าเรื่องจากภาพท า ให้นักเรียน
สามารถจ าค าศัพท์ และเข้าใจความหมายได้เร็ว และ
แม่นย าเนื่องจากมีรูปภาพเป็นตัวช่วย การเล่าเรื่องจาก
ภาพมีองค์ประกอบหลายประการที่ เร้าความสนใจ 
ของนักเรียน ดังนั้นกิจกรรม นี้จึงส่งเสริมให้นักเรียน สนใจ
บทเรียนมากขึ้น ส่งผล ต่อการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน  การวิ เคราะห์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
จ าแนกออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ความถูกต้องในการ
ออกเสียง ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ความสามารถ
ในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ การใช้ไวยากรณ์ การใช้ค าศัพท ์
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ซึ่งทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษนักศึกษาเทคโนโลยี
การผลิต มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ทั้งนี้อาจพิจารณา ได้ว่า
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ 
เพื่อการเรียนรู้ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ 
โดยการน ากิจกรรมที่เกี่ยวกับเกม มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน นักศึกษาจะได้รับทั้งความสนุก และความรู้
ในเวลาเดียวกัน ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2552) ได้กล่าวไว้ว่า
การใช้เกมในการสอนโดยที่ให้นักเรียนเป็นคนเล่นเองนั้น 
นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ ไปในตัว และมีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ในขณะที่การใช้ไวยากรณ์นั้นมีคะแนน
หลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5 ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากการปล่อยให้นักเรียน 
พูดอย่างอิสระ ในขั้นตอนนี้ตัวผู้สอน ไม่ได้ยึดติด กับ
ความถูกต้องในการใช้ไวยากรณ์ ของนัก เรียน มาก
จนเกินไป เพราะอาจจะท าให้นักเรียนเกิด ความกังวล และ
ความเครียดได้ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ อุไร มากคณา 
(2556) ศึ ก ษ า เกี่ ย วกั บ  ก ารพั ฒ น าทั ก ษ ะก ารพู ด
ภาษาอังกฤษ พบว่าการที่ ปล่อยให้ผู้พูด พูดได้อย่างอิสระ
โดยไม่ยึดติด กับการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้องตามหลักเน้น
แค่ให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง
เท่านั้น สามารถช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน
ภาษาอังกฤษ และกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น ยิ่ง นักเรียน
มีความกล้าแสดงออกทางการใช้ภาษามาก เท่าไร ก็เท่ากับ
ว่านักเรียนได้ฝึกฝนมากขึ้นเท่านั้น  เกมยังเป็นกิจกรรมที่
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
สอดคล้องกับ ทิศนาแขมมณี (ทิศนา, 2547) กล่าวว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็น วิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน และท้าทายความสามารถโดย
ให้ผู้เรียนเล่นเอง ท า ให้ได้ รับประสบการณ์ตรงการเล่น 
เกมยังท า ให้ผู้เรียนได้น า ความรู้ มาใช้ในสถานการณ์
จ าลองต่างๆ สอดคล้องกับ ลี (Lee,1995) ที่กล่าวว่า เกม
เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เล่นมีความก้าวหน้า ในการใช้ภาษา ท า 
ให้นักเรียนมีการเรียนรู้ดีขึ้น เกม ท าให้  ได้ฝึกภาษาใน
หลายทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน 
นักเรียนได้มีกิจกรรมติดต่อสื่อสารกัน มีการสร้างความ
เข้าใจในการใช้ภาษาได้ดีสอดคล้อง กับงานวิจัยของชฎา 
กาญจนพบ ู(ชฎา, 2534) ขนิษฐา ระวิพันธ์(ขนิษฐา, 2537) 
และอนุภาพ ดลโสภณ (อนุภาพ, 2540) ที่พบว่า นักเรียนท่ี
ได้ รับการจัดการเรียนรู้ด้ วย เกมที่  ผู้ วิจั ยสร้างขึ้นมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า กลุ่ม ที่เรียนตามคู่มือครู ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้เกมนั้น มี

ประสิทธิภาพช่วยท าให้ผล  การเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
นอกจากนี้ เมื่ อศึกษางานวิจัย  ของ (ทรงสิทธิ์ ,2544) 
ที่ใช้การวิจัย เชิงปฏิบัติการในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่5 โดยใช้เกม พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนมี สูงกว่าเกณฑ์ความรอบรู้ที่ ก าหนดไว้
ถึงร้อยละ 83.10 ของ คะแนนเต็มและมีจ านวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวคิด เป็นร้อยละ 82.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ ก าหนดไว้ ร้อยละ 80 สอดคล้องกับ  นริสากั ลยา 
(นริสา,2552) พบว่า การใช้เกม ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 70 คิดเป็น
ร้อยละ 73.33 และมีจ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.18 
ผ่ าน เกณ ฑ์ จ านวนนั ก เรียนที่ ก าหนดไว้ ร้ อยละ 70 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษศิรินทร์ อ้วน
ภักดี (เกษศิรินทร์ , 2548) และจันทิวา ศรีมะโฮงนาม 
(จันทิวา, 2550) ที่ศึกษาการใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะภาษา
เพี่อการสื่อสารของนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 
พบว่า ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจ านวนนักเรียนมีสูง
กว่าเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์ 70/70 โดย เกษศิรินทร์ 
อ้วนภักดี(เกษศิรินทร์, 2548) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์คิด  เป็นร้อยละ 80.72 และ มี
จ านวนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 82.93 และ จันทิวา ศรี
มะโฮงนาม (จันทิวา, 2550) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็น  ร้อยละ 77.86และมี
จ านวนที่ผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ 91.67 
           ดังนั้นการใช้ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ เพื่อ
การศึกษามาประยุกต์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษนั้นช่วย ส่งผลให้
นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะ
การพูดสนทนาภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

9. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้

1.1 ก่อนที่ครูผู้สอนจะท าการจัดการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน ต้องมีการเตรียม อุปกรณ์ สื่อ และทดลองใช้
ให้แน่ใจว่าจะไม่มีจุดบกพร่อง ติดขัด หรือมีปัญหาในช้ัน
เรียน และ ควรจะเตรียม ตัวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ในช้ันเรียนไว้ก่อน ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัย ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจะได้ ด า เนินต่ อไปอย่ างราบรื่ น 
เช่น สายสัญญาณโปรเจกเตอร์ สัญญาณ อินเทอร์เน็ต  
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สื่อต่างๆ ที่เตรียมไว้ในการจัด กิจกรรม รวมทั้งการเตรียม
ห้องเรียน ที่มีขนาดที่  เหมาะสม ที่ให้นักเรียน ทุกคน
สามารถ มีส่วนร่วมได้ 
        1.2 ก่อนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการ
สอนวีดีโอเกมออนไลน์ ครูผู้สอนต้องวางแผนจัดล าดับ
ขั้นตอน ของการเล่นเกม ก าหนดเวลาในขั้นต่างๆให้
เหมาะสม  
        1.3  ในการวิจัยครั้งต่อไปครูควร ทดลองเลือกกลุ่ม
นักศึกษาที่มีความสามารถใน ระดับเดียวกัน และมีความ
ตั้งใจเรียนในระดับ 
เดียวกัน เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้หลังเรียน ระดับบุคคล 
และทั้งช้ัน        
        1 .4 ควรเปรียบ เที ยบทั กษะการพู ด สนทนา
ภาษาอังกฤษกับทักษะอื่นของภาษาอังกฤษ ในการเรียน
โดยการใช้ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์  
        1.5  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มการสัมภาษณ์
หรือสอบถามกลุ่มนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์ 
เพื่อน าผลการสัมภาษณ์ หรือ สอบถามมาเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้ครั้งต่อไป       
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*1 2 3 Department of Business Computer, Khonkaean Vocational college, Institute of Vocational Education:
Northeastern Region0 

4 5 Department of Information Technology, Khonkaean Technical college, Institute of Vocational Education: 
Northeastern Region3 

บทคัดย่อ  
 าล่วนจัยุ่ั้งนี้ตีวัมถคป่ะ่งุผ ลพอ่ืพัฒนลลทตลพาม
่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ตลวน่ผดลพ่่ ่่ลห่ับ่ถลนศึาษล      
่ังาัด่่ลนัางลนุณะา่่ตาล่าล่ืลชีวศึาษล แาะ ศึาษล
ุวลตพึงพืใจขืง์ู้ใช้งลนลทตลพาม่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ต
ลวน่ผดลพ่่ าาคสตมัวืยสลงที่ใช้ในาล่วนจัย ุอื ์ู้่ับ์นดชืบ
ดูแา  ลวิบ ไซมผ ขืง่ถลนศึาษล ่ั งาัด่ถลบันาล่
ืลชีวศึาษลภลุะมัวนืืาลฉียงลหนอื 3 จ่ลนวน 14 ุน 
โดยใช้วนธีลาอืาาาคสตมัวืยสลงแบบลจละจง ลุ่อ่ืงตอืที่ใช้ใน
าล่วนจัยป่ะาืบด้วย ลทตลพาม่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ตลวน่ผด
ลพ่่่่ลห่ับ่ถลนศึาษล แบบป่ะลตนนุวลตพึงพืใจด้ลน
ป่ะ่นทธนภลพาล่ทท่ลงลนขืงลทตลพาม่่ลล่ิจู่ป
โป่แา่ตลวน่ผดลพ่่่่ลห่ับ่ถลนศึาษล โดย่ถนมนที่ใช้ใน
าล่วนลุ่ละหผข้ืตูาได้แาส ุสลลฉาี่ย ่สวนลบี่ยงลบนตลม่ฐลน  
์าวนจัยพบวสล าล่พัฒนล    ลทตลพาม่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ต
ล วน ่ผ ด ลพ่่่่ ลห ่ั บ่ถลนศึ าษล  ่ั งาั ด่่ ลนั า งลน
ุณะา่่ตาล่าล่ืลชีวศึาษล ตีุคณภลพโดยลฉาี่ยืยูสใน
่ะดับดี  (�̅� =2294 , S.D. =  3262 ) ลตอ่ืพนจล่ณลลป็น
่ลยาล่พบวสล ่ลยาล่ที่ตีุวลตพึงพืใจุะแนนลฉาี่ย
ู่ง่คด ุอื ุวลต่ลตล่ถขืง่ะบบในด้ลนาล่จัดลาิบ
ข้ืตูาลวิบไซมผ (�̅� =  2263 , S.D. = 3269 ) ตีุวลตพึงพืใจ
ืยูสใน่ะดับดีตลา แาะ ุวลต่ลตล่ถขืง่ะบบในด้ลน
าล่่่ล่ืงข้ืตูา (𝑥 ̅= 22.4, S.D. = 3262 ) ตีุวลตพึง
พืใจืยูสใน่ะดับดีตลา ซึ่งลป็นไปมลต่ตตมนฐลนาล่วนจัย 

ค าส าคัญ  : ลทตลพาม่่ลล่ิจู่ป WordPress, ่่ลนัางลน
ุณะา่่ตาล่าล่ืลชีวศึาษล, ลวิบไซมผ่ ถลนศึาษล   

Abstract 
 This research aims to develop ready-made 
templates for WordPress programs for educational 
institutions under the Office of the Vocational 
Education Commission and to study the user
satisfaction of ready-made WordPress templates. 
The sample in the research was 14 people who 
were in charge of the school's website under the 
Northeastern Vocational Education Institute 3. The 
research instruments included ready-made 
WordPress program templates for schools. The 
performance satisfaction assessment from the 
ready-made template WordPress program for 
schools, with statistics for analyzing data included 
average, standard deviation.   The research has 
shown that the development of ready-made 
templates for WordPress programs for educational 
institutions under the Office of the Vocational 
Education Commission. The items with the highest 
average satisfaction score were the system's ability 
to store website data (𝑥 ̅ = 4.50, S.D. = 0.52) which 
it was at very good level of satisfaction and the 
system's ability to reserve data which it was at 
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a very good level ( �̅�  4.71, S.D. = 0.59). It was 
according to the research hypothesis. 

Keywords : WordPress Ready-made Templates, 
Office of the Vocational Education Commission, 
School Website 

1. บทน า
ปัจจคบันลทุโนโายี่ล่่นลทศตีบทบลท่่ลุัญลป็น

ืยสลงตลา ่ัฐบลาใหุ้วลต่่ลุัญาับาล่พัฒนล แาะาล่
น่ลลทุโนโายี่ล่่นลทศแาะาล่่อ่ื่ล่ )ICT) ตลใช้ใน
ภลุ่ัฐ )e-Government) โดยลฉพละใน่ถลนศึาษล 
ลพอ่ืท่ลาล่ปฏนู่ป่ะบบบ่นหล่ืงุผา่ขืง ่ถลนศึาษล
ให้บ่่าควัมถคป่ะ่งุผขืงาล่บ่นาล่ที่ตีป่ะ่นทธนภลพ
แาะ ป่ะ่นทธน์า ืีาทั้ง ตีลป้ลหตลยในาล่ยา่ะดับ
ุวลตพ่้ืต ทลงด้ลนลทุโนโายี่ล่่นลทศแาะาล่
่อ่ื่ล่ขืงป่ะลทศ ่สงล่่นตาล่พัฒนลบคุาลา่ด้ลน ICT 
ให้ตีุวลตู่้แาะทัาษะที่ ่ลตล่ถ่่้ลงนวัมา่่ตลชนง
บ่นาล่ด้ลน CI (Innovation in CT Services) ่ืง่ับ
าับาล่ลจ่นญลมนบโมขืงืงุผาล่ได้ืยสลง ตีป่ะ่นทธนภลพ 
า่ะท่วงลทุโนโายี่ล่่นลทศแาะาล่่อ่ื่ล่ )9662( 
นืาจลาาล่พัฒนลบคุาลา่แา้ว หนสวยงลนภลุ่ัฐยัง
จะม้ืงหลลทุโนโายี่ล่่นลทศที่ ลหตละ่ตตลชสวยลพน่ต
ป่ะ่นทธนภลพาล่ให้บ่นาล่ข้ืตูา  ลวิบไซมผจึงลป็น
ทลงลาอืาืันดับแ่า ลพ่ละชสวยให้ลข้ลถึง ่ ล่่นลทศแาะ
บ่นาล่ได้งสลย ่ะดวา ่วดล่ิว นืาจลานั้นยัง ่ลตล่ถ
น่ลล่นื่ล่่นลทศใม้ทคาู่ปแบบ ทคาที่ทคาลวาลมลต 
ุวลตม้ืงาล่ ์สลนทลงลวิบลบ่ลวผลซื่ผ 
 าล่พัฒนลลวิบไซมผด้วย Open Source CMS ซึ่งลป็น
ที่  นนยตลป็นืยสลงตลาในปัจจคบัน ลนอ่ืงจลา Open 
Source ลป็น โป่แา่ตที่ตีนัาพัฒนล่่้ลงขึ้นตล แาะ
น่ลตลแจาจสลย ห่อื ลปิดโืาล่ให้์ู้ือ่นลข้ลตล่สวตาัน
พัฒนลโป่แา่ตนั้นๆ ได้ ตี ืน่่ะในาล่น่ลไปใช้ น่ลไป
แจาจสลย แาะ่ลตล่ถน่ลตล ป่ับป่คงทั้งในาัาษณะ
่สวนมัว ห่อืในหนสวยงลนได้ ืีาทั้งยังตี ่ะบบบ่นหล่
จัดาล่ลนอ้ืหลขืงลวิบไซมผ )Content Management 
System : CMS) ที่ชสวยในาล่บ่นหล่จัดาล่ ลนอ้ืหล 
แาะจัดาล่่ะบบ์สลนหน้ลลวิบไซมผได้ืยสลง่ะดวาแาะ 
่วดล่ิว ซึ่ง Open Source CMS ในปัจจคบันตีให้ลาอืาใช้
งลน ตลาตลย ลชสน Joomla WordPress พงศผศัาดน์  
ืภนาัาขนมพงศผ (2552) 

 ่ถลนศึาษล่ังาัด ่่ลนัางลนุณะา่่ตาล่าล่
ืลชีวศึาษล ในฐลนะที่ลป็นหนสวยงลนภลุ่ัฐที่ให้บ่นาล่
ลาี่ยวาับข้ืตูาขสลว่ล่ด้วยลวิบไซมผ ่ถลนศึาษล จ่ลลป็น
จะม้ืงตีาล่จัดาล่ ลวิบไซมผที่ ให้บ่นาล่ขส ลว่ล่ 
แาะ ข้ืตูามสลงๆ ที่จ่ลลป็น่่ลห่ับ นัาล่ียน นัาศึาษล 
แาะบคุุาทั่วไป โดยาล่จัดู่ปแบบที่่ลตล่ถท่ลให้
ข้ืตูาแาะืงุผุวลตู่้า่ะจลย ู่ส์ู้่ับข้ืตูาได้ืยสลงทั่วถึง 
่วดล่ิว ลข้ลถึงงสลย โดยไตสจ่ลาัดลวาลแาะ่ถลนที่  
แาะาลุ่้นหลข้ืตูาให้ลป็นไปืยสลงตี ป่ะ่นทธนภลพ ืีา
ทั้งยังลป็นลุ่อ่ืงตอื่่ลห่ับาล่น่ลไปาืบาล่ป่ะลตนน
ตลม่ฐลน่ถลนศึาษลืีาด้วย ใน่สวนขืง่ถลนศึาษล 
มสลงๆ ได้พัฒนลลวิบไซมผใช้งลนในหนสวยงลน ่สวนตลาใช้
งลน Open Source CMS Wordpress ืยูสแา้ว แมสาล่
จัดวลงลนอ้ืหลแาะโุ่ง่่้ลงขืงลวิบไซมผที่หาลาหาลย 
ข้ืตูาแาะ่ล่่นลทศ ืยูสา่ะจัดา่ะจลย ซ้่ลซ้ืน ์ู้ใช้
ลข้ลถึงข้ืตูาแาะ่ล่่นลทศได้ยลา ท่ลใหุ้้นหลข้ืตูาที่ 
ม้ืงาล่ลป็นไปได้ยลาลชสนาัน่ลลหมคนี้จึงท่ลให้์ู้วนจัย 
ลาิงลหินถึงุวลตจ่ลลป็นขืงลวิบไซมผ่ถลนศึาษล จะม้ืงตี
ลทตลพาม่่ลล่ิจู่ปที่ ลป็นโุ่ง่่้ลงขืงลวิบไซมผที่
ลหตอืนาัน ซึ่ง่ลตล่ถใช้งลน่สวตาับ โป่แา่ตลวน่ผดลพ่่ 
ที่ลป็น Open Source CMS โดยวลงโุ่ง่่้ลงข้ืตูาขืง
ลวิบไซมผ ให้ตีาล่จัดาล่ข้ืตูาที่ลป็น่ะลบียบ ที่่ะดวา 
่ืง่ับ่ะบบาลุ่้นหลข้ืตูาขืงลวิบไซมผ  ทั้งหตด 
ลพอ่ืให้์ู้ใช้ลข้ลถึงข้ืตูาใม้ืยสลง่ะดวา ่วดล่ิว ดังนั้น 
์ู้วนจัยจึงตีุวลตป่ะ่งุผที่จะพัฒนลลทตลพาม่่ลล่ิจู่ป
ขืงโป่แา่ตลวน ่ผ ด ลพ่่่่ ลห่ับน่ ล ไปใ ช้งลนใน
่ถลนศึาษล่ั งาั ด่่ ลนั างลนุณะา่่ตาล่าล่
ืลชีวศึาษล ลพอ่ืท่ลให้โุ่ง่่้ลงข้ืตูาแาะาล่จัดาล่
ลนอ้ืหลขืงลวิบไซมผ่ถลนศึาษลนั้นตีาัาษณะที่ ลป็น
ืันหนึ่งืันลดียวาัน ลพอ่ืให้งสลยมสืาล่บ่นาล่จัดาล่
ข้ืตูาขืง์ู้่ับ์นดชืบดูแาลวิบไซมผ นืาจลานี้ยังลป็น
ป่ะโยชนผแาสาล่ใช้งลน ทั้งนัาล่ียน นัาศึาษล ์ู้ปาุ่ืง 
ซึ่งจะุค้นลุยาับโุ่ง่่้ลงลวิบไซมผแาะาล่น่ลล่นืข้ืตูา
จลาาล่ใช้ลทตลพาม่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ตลวน่ผดลพ่่ 
ลดียวาัน โดยจะท่ลให้าล่ใช้งลนแาะาล่บ่นาล่ข้ืตูา
ขส ลว่ล่ขืง่ถลนศึาษล  ลานดป่ะ่นทธนภลพแาะ
ป่ะ่นทธน์ามสืไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 ลพอ่ืพัฒนลลทตลพาม่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ตลวน่ผดลพ่่

่่ลห่ับ่ถลนศึาษล่ังาัด่่ลนัางลนุณะา่่ตาล่าล่
ืลชีวศึาษล ให้ตีุคณภลพ 
 922 ลพอ่ืศึาษลุวลตพึงพืใจขืง์ู้ใช้งลนลทตลพาม
่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ตลวน่ผดลพ่่ ่ ่ลห่ับใช้งลนใน่ถลนศึาษล
่ังาัด่่ลนัางลนุณะา่่ตาล่าล่ืลชีวศึาษล 

3. สมมติฐานของการวิจัย
   ์ู้ใช้งลนลทตลพาม่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ตลวน่ผดลพ่่
่่ลห่ับ่ถลนศึาษล ตีุวลตพึงพืใจ โดย่วตืยูสใน่ะดับด ี

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 า่ืบแนวุนดาล่วนจัย 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1 ขืบลขมด้ลนลนอ้ืหล
     5.1.1 ศึาษลืงุผป่ะาืบ โุ่ง่่้ลงข้ืตูาขืง

ลวิบไซมผ่ถลนศึาษล ลาณฑผุัดลาอืาลุ่อ่ืงตอื ที่ใช้ในาล่
จัดาล่ข้ืตูา ได้จลาาล่ศึาษลงลนวนจัยที่แาะาล่่่ล่วจ
จลาลวิบไซมผที่ลป็นทีู่่้จัาในด้ลนาล่จัดาล่ข้ืตูาลวิบไซมผ 

     5.1.2 าล่พัฒนลลทตลพาม่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ต
ลวน่ผดลพ่่ )Open source CMS) ่่ลห่ับ่ถลนศึาษล ใน
าล่จัดาล่ข้ืตูา่ถลนศึาษล ลทตลพามที่ได้จลาาล่
พัฒนล่ลตล่ถท่ลงลนได้แาะลป็นโุ่ง่่้ลงแนวทลง
ลดียวาัน 

5.2 ป่ะชลา่แาะาาคสตมัวืยสลง 
ป่ะชลา่ที่ใช้ในงลนวนจัยุ่ั้งนี้ได้แาส  ์ู้่ับ์นดชืบดูแา 
ลวิบไซมผขืง่ถลนศึาษล่ังาัด่่ลนัางลนุณะา่่ตาล่าล่
ืลชีวศึาษลทั้งหตด าาคสตมัวืยสลง์ู้ใช้ที่ใช้ในาล่วนจัยุ่ั้งนี้
ได้แาส ์ู้่ับ์นดชืบดูแา ลวิบไซมผขืง่ถลนศึาษล่ังาัด
่ถลบันาล่ืลชีวศึาษลภลุะมัวนืืาลฉียงลหนอื 3 
จ่ลนวน 14 ุน 

5.3 มัวแป่ที่ใช้ในาล่วนจัย 
     5.3.1 มัวแป่ม้น ลทตลพาม่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ต
ลวน ่ผด ลพ่่่่ ลห่ับ่ถลนศึาษล่ั งาัด่่ลนัางลน

ุณะา่่ตาล่าล่ืลชีวศึาษล แาะ ืงุผป่ะาืบใน
าล่จัดท่ลโุ่ง่่้ลงข้ืตูา 
    5.3.2 มัวแป่มลต ป่ะ่นทธนภลพขืงขืงลทตลพาม
่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ตลวน่ผดลพ่่ ่่ลห่ับใช้งลนใน่ถลน 
ศึาษล่ังาัด่่ลนัางลนุณะา่่ตาล่าล่ืลชีวศึาษล 

6. ผลการวิจัย
6.1 าล่พัฒนลลทตลพาม่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ตลวน่ผดลพา่

)Open Source CMS) ์ู้วนจัยได้พัฒนลโุ่ง่่้ลงแาะ
ป่ับแมสงลุ่อ่ืงตอื่่ลห่ับให้่ัตพันธผ่่ลห่ับาล่ใช้งลนใน
่ถลนศึาษล่ังาัด่่ลนัางลนุณะา่่ตาล่ืลชีวศึาษล 
โดยป่ะาืบด้ วย โุ่ง่่้ ล งหาัา  ข้ืตู า ลาี่ ย วาับ
่ถลนศึาษล หนสวยงลนภลยใน ข้ืตูาบคุาลา่ แาะ 
ขส ล ว ่ ล ่ ป ่ ะ ช ล ่ั ต พั น ธผ  ดั ง แ ่ ด ง ใ น ภ ล พ ที่  2

ภาพที ่2 แ่ดงโุ่ง่่ล้งลนอ้ืหลหน้ลแ่าาล่ใช้ลทตลพาม 

1. ืงุผป่ะาืบในาล่
จัดท่ล โุ่ง่่้ลงข้ืตูา
ขืงลวิบไซมผ่ถลนศึาษล 
2. ลทตลพาม่่ลล่ิจู่ป
่่ลห่ับาล่จัดาล่ืตูา 
่ถลนศึาษล 

1. ลทตลพาม่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ต
ลวน่ผดลพ่่ใช้งลนใน่ถลนศึาษล
่ังาัด่่ลนัางลนุณะา่่ตาล่
ืลชีวศึาษล 
2. ุวลตพึงพืใจมสืลทตลพาม
่่ลล่ิจู่ป 
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ภาพที ่3 แ่ดง่ลยาล่ลทตลพามที่พัฒนล 

ภาพที ่4 แ่ดง่สวนาล่่ล่่ืงข้ืตูาลวิบไซมผ 

ภาพที ่5 แ่ดงาาคสตาล่จดัาล่ข้ืตูา 

   6.2  าล่ศึาษลุวลตพึงพืใจขืง์ู้ใช้งลนลทตลพาม
่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ตลวน่ผดลพ่่ ่ ่ลห่ับใช้งลนใน่ถลนศึาษล
่ังาัด่่ลนัางลนุณะา่่ตาล่าล่ืลชีวศึาษลาล่ 
ตีุคณภลพโดยลฉาี่ยืยูสใน่ะดับดี ดังแ่ดงในมล่ลงที ่1 

ตารางที่ 1  ์าาล่ป่ะลตนนุวลตพึงพืใจด้ลน 
ป่ะ่นทธนภลพาล่ท่ลงลนขืง่ะบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD ระดบัความ 
พึงพอใจ 

42 ุวลต่ลตล่ถขืง่ะบบใน
ด้ลนาล่จัดลาิบข้ืตูาลวิบไซมผ 

2260 3269 ดีตลา 

92 ุวลต่ลตล่ถขืง่ะบบใน
ด้ลนาล่แบสงป่ะลภทขสลว่ล่ 

2294 32.3 ดี 

02 ุวลต่ลตล่ถขืง่ะบบใน
ด้ลนาลุ่้นหลข้ืตูา 

2205 3250 ดี 

42 ุวลต่ลตล่ถขืง่ะบบใน
ด้ลนาล่่่้ลงขสลว่ล่ 

02.4 3240 ดี 

52 ุวลต่ลตล่ถขืง่ะบบใน
ด้ลนาล่ป่ับป ค่งข้ืตูา 

2294 3264 ดี 

62 ุวลต่ลตล่ถขืง่ะบบใน
ด้ลนาล่าบขสลว่ล่ 

2294 3220 ดี 

72 ุวลต่ลตล่ถขืง่ะบบใน
ด้ลนาล่่่ล่ืงข้ืตูา 

22.4 322. ดีตลา 

สุลลฉาี่ย่วตจลาาล่ป่ะลตนน 2294 3262 ดี 

จลามล่ลงที่ 1 ่ลยาล่ที่ตีุวลตพึงพืใจุะแนนลฉาี่ย
ู่ง่คด ุอื ุวลต่ลตล่ถขืง่ะบบในด้ลนาล่จัดลาิบ
ข้ืตูาลวิบไซมผ แาะ ุวลต่ลตล่ถขืง่ะบบในด้ลนาล่
่่ล่ืงข้ืตูา 

7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ลทตลพาม่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ตลวน่ผดลพ่่่่ลห่ับ

่ถลนศึาษล่ังาัด่่ลนัางลนุณะา่่ตาล่าล่ืลชีวศึาษล 
ตีุวลตลหตละ่ต ่ลตล่ถน่ลไปใช้งลน ่ ่ลห่ับลป็นลทตลพาม 
หาัาลพอ่ืใช้ในาล่บ่นหล่จัดาล่ข้ืตูาขสลว่ล่ ลวิบไซมผ 
่ถลนศึาษล  
 7.2 ์ู้ใช้งลนตีุวลตพึงพืใจมสืาล่ใช้งลน ลทตลพาม
่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ตลวน่ผดลพ่่่่ลห่ับ่ถลนศึาษล่ังาัด
่่ลนัางลนุณะา่่ตาล่าล่ืลชีวศึาษล ภลพ่วตืยูสใน
่ะดับดี  

8. อภิปรายผลการวิจัย
์าาล่วนจัยล่อ่ืง าล่พัฒนลลทตลพาม่่ลล่ิจู่ป

โป่แา่ตลวน่ผดลพ่่่่ลห่ับ่ถลนศึาษล่ังาัด่่ลนัางลน
ุณะา่่ตาล่าล่ืลชีวศึาษล  ่ลตล่ถืภนป่ลย
์าาล่วนจัยได้ดังนี้ 
 8.1 าล่พัฒนลลทตลพาม ่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ตลวน่ผด
ลพ่่ )Open source CMS) ลป็นาล่ศึ าษลู่ปแบบ 
ืงุผป่ะาืบ แาะลุ่อ่ืงตอืขืงาล่จัดาล่ข้ืตูา โดย
าล่ศึาษลืงุผป่ะาืบขืง่สวนมนดมสื์ู้ใช้งลนขืงลวิบไซมผ  
าล่วลงโุ่ง่่้ลงข้ืตูาขืงลวิบไซมผ่ถลนศึาษล ่ังาัด
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่่ลนัางลนุณะา่่ตาล่าล่ืลชีวศึาษล  ลพอ่ืให้าล่
ท่ลงลนขืงลทตลพาม ่่ลล่ิจู่ปโป่แา่ตลวน่ผดลพ่่ ได้
ืงุผป่ะาืบแาะ่สวนาล่มนดมสื์ู้ใช้งลนที่ ลหตละ่ต
ลป็นไปมลตลาณฑผในาลุ่ัดลาอืาลุ่อ่ืงตอืที่ใช้ในาล่
จัดาล่ข้ืตูา ืีาทั้งยังตีุวลต่ลตล่ถในาล่ท่ลงลน
่่ลห่ับบ่นาล่จัดาล่ข้ืตูาขืงลวิบไซมผ่ถลนศึาษลได้
ืยสลงตีป่ะ่นทธนภลพ ซึ่ง่ืดุา้ืงาับาล่ศึาษลขืง 
ื่ืนงุผ  าาลงณ่งุผ  (2550) ที่ ได้ศึาษลลาณฑผาล่
ุัดลาอืาลุ่อ่ืงตอืด้ลนลทุโนโายี่ล่่นลทศที่ลหตละ่ต
าับาล่จัดาล่ข้ืตูา   
 8.2 จลา์าขืงาล่ป่ะลตนนุวลตพึงพืใจขืง่ะบบ
โดย์ู้ดูแาลวิบไซมผขืง่ถลนศึาษล จะลหินได้วสลาล่น่ลลทต
ลพามาล่จัดาล่ข้ืตูาบนโป่แา่ตโืลพนซื่ผ่ 
โป่แา่ตลวน่ผดลพา่ (Open source CMS) ที่ได้พัฒนลขึ้น
ตลใช้งลน ่ลตล่ถท่ลงลนได้มลตลาณฑผในาลุ่ัดลาอืา
ลุ่อ่ืงตอืในาล่จัดาล่ข้ืตูาืยูส ใน่ะดับดี  ่วตถึง
่ลตล่ถน่ลไปใช้งลนลป็นลทตลพามลพอ่ืใช้่่ลห่ับลวิบไซมผ
่ถลนศึาษลได้ลป็นืยสลงดี 

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้ืล่นืแนะลพอ่ืาล่น่ล์าาล่วนจัยไปใช้
 9.1.1 ่ถลนศึาษลที่จะน่ลลทตลพาม่่ลล่ิจู่ป

โป่แา่ตลวน่ผดลพ่่ ไปใช้งลน่่ลห่ับลป็นลวิบไซมผ  
่ถลนศึาษลจะม้ืงด่ลลนนนาล่มนดมั้ง่ะบบลุ่อ่ืงแตสขสลย
แาะท่ลาล่มนดมั้ งลวิบไซมผหาัาด้วย  WordPress ลป็น
ลบอ้ืงม้นาสืน 

 9.1.2 ์ ู้ดูแาลวิบไซมผขืง่ถลนศึาษล ุ ว่ตีุวลตู่้
ลบอ้ืงม้นลาี่ยวาับาล่ใช้งลนโป่แา่ตุืตพนวลมื่ผ ลพอ่ืให้
่ลตล่ถใช้งลน โป่แา่ต WordPress ในาล่บ่นาล่
จัดาล่ข้ืตูามสลงๆ ในลวิบไซมผ 

9.2 ข้ืล่นืแนะลพอ่ืาล่วนจัยุ่ั้งมสืไป 
     9.2.1 พัฒนลลทตลพาม่่ลล่ิจู่ปให้่ลตล่ถ่ืง่ับ

าล่ท่ลงลนบน่ตล่ผทโฟน ลพอ่ืื่ลนวยุวลต่ะดวาในาล่
ใช้งลน  

     9.2.2 พัฒนลลทตลพาม่่ลล่ิจู่ปในาล่จัดาล่
ข้ืตูาขืง่ถลนศึาษล่ลตล่ถ่่คป่ลยงลนข้ืตูา 
ให้่ืดุา้ืงาับาล่่ลยงลน์า่่ลห่ับน่ลไปใช้ในาล่ 
ป่ะลตนนตลม่ฐลน าล่ป่ะาันุคณภลพ่ถลนศึาษล 
ลพอ่ืมืบโจทยผมัวช้ีวัดทคามัวช้ีวัด ซึ่งจะท่ลให้ข้ืตูาที่ได้ตี
ป่ะ่นทธนภลพตลายน่งข้ึน 

10. เอกสารอ้างอิง
า่ะท่วงลทุโนโายี่ ล่่นลทศแาะาล่่อ่ื่ล่. (9662)2 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของ ประเทศ
ไทย2 า่คงลทพฯ: า่ะท่วงลทุโนโายี
่ล่่นลทศ. 

น่นนท่ผ พันธผลขียว. (2552). เกณฑ์การคัดเลือกเคร่ืองมือ
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จัดการความรู้ วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์.
ลชียงใหตส : บัณฑนมวนทยลาัย 
ตหลวนทยลายัลชียงใหตส2 

พงศผศัาดน์  ืภนาัาขนมพงศผ 2  (2552). สร้างเว็บไซต์ ใน  
 พริบตาด้วยJoomla! ฉบับสมบูรณ์า่คงลทพฯ : 
 ซีลืิดยูลุชั่น. 

ณฐา่ ทืงืสืน2 (2554). ท าเงินออนไลน์ให้ 
 รวยไม่รู้จบ ด้วย amazon + WordPress. 
 า่คงลทพฯ: วนมมี้ า่ค๊ป. 

ื่ืนงุผ าาลงณ่งุผ2 (9663)2 าล่พัฒนลบทล่ียน์สลน 
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การสร้างสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนท์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
Creating of Digital Content as an Instruction Media on Handheld 

Computing Device of Computer Graphics 

 อธิพงศ์ วงศ์กวีวิทย์1* ธัญญารัตน ์โรจน์ชนะพลภัทร2 เบญจมาศ โพธิก าพล3 กรรณิกา ดาวดวงน้อย4  
Atiphong Wongkawiwit1* Tanyarat Rodchanapolapat2 Benjamas Potikamphon3 Kannika Downduangnoi4 
*1 2 3 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรุกิจดจิิทัล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

*1 2 3 4 Department of Digital Business Technology, Samut Songkhram Technical College,
Institutes of vocational Education: Central Region 5 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจความต้องการ
ของสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนท์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
พกพาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 2) สร้างและหาคุณภาพสื่อ 
3) หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
สาชาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม เครื่องมือทีใช้ได้แก่ แบบส ารวจความ
ต้องการของสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนท์บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พกพาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สื่อการสอน
ดิจิทัลคอนเทนท์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก แบบฝึกหัด และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู และนักเรียน นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   สาชาวิชาเทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  ผลการวิจัย 
พบ ว่ า   1) ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ส่ ว น ม า ก ใ ช้
ระบบปฏิบัติการไอโอเอสเพื่อติดต่อสื่อสารผ่านทางเฟสบุค๊ 
อะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ อยู่ในระดับมาก จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28  2) การประเมินคุณภาพสื่อ โดย
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่าด้านเนื้อหา   อยู่ในระดับดี 
(�̅�=4.48, S.D.=0.58) ด้านมัลติมีเดีย อยู่ในระดับมาก 
( �̅�=4.82, S.D.=0.19) 3) ผ ล สั ม ฤทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ .05 (t-test = 
6.82) 4) ความพึงพอใจของผู้ เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
(�̅�=4.12, S.D.=0.72)   

ค าส าคัญ : ดิจิทัลคอนเทนท์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา 

Abstract 
 The objectives of study were to: 1) explore the 
demand for digital content as instruction media 
on handheld computing device under advanced 
graphics computer 2) develop and determine the 
media quality, 3) determine academic 
achievement, and 4) study the satisfaction of 
Diploma students in Digital Business Technology 
Program, Samut Songkhram Technical College 
 The results are as follows 1) The participants 
mostly use iOS operation system to connect 
Facebook, page layout and printing options, 
compatibility with Adobe Illustrator are at high 
level at 28 percent. 2) The result of evaluating 
content qual by three experts revealed that the 
mean score was (x̅=4.48, S.D.=0.58) The result of 
evaluating multimedia quality by three experts 
showed that the mean score was ( x̅ =4.82, 
S.D.=0.19) 3) the post-test score was higher than 
pre-test score at significant level of .05 (t-test = 
6.82).  4) the students’ satisfaction was ( x̅=4.12, 
S.D.=0.72),  

Keywords : Digital Content / Handheld 
Computing Device  
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1. บทน า
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562

ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เรียนรู้ ในลักษณะการศึกษารายบุคคล และการศึกษา
ตลอดชีวิต ซึ่งต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมในการ
เรียนการสอนมากขึ้นโดยเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
โดยวิชาเฉพาะด้าน เช่น วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้วย
คุณสมบัติเฉพาะตัวของบทเรียนคอมพิวเตอร์การเรียน
การสอน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากน าเนื้อหารายวิชาที่เป็น
หลักการทฤษฏีคอมพิวเตอร์กราฟิกมาพัฒนาการสอน 
เพราะด้วยคุณสมบัติบทเรียนที่สามารถน าเสนอได้ทั้ง
ภาพและเสียงในรบบมัลติมีเดีย ผู้เรียนสามารถศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ ากัด 
วัย เพศ เวลา สถานท่ี และระดับความรู้ของผู้เรียน  
 ผู้วิจัยเห็นความส าคัญในการสร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนท์
บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
เพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการใช้
โปรแกรมกราฟิก เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งจะวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
และช่วยเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อส ารวจความต้องการของสื่อการสอนดิจิทัล

ค อ น เ ท น ท์ บ น อุ ป ก ร ณ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ พ ก พ า                
วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 2.2 เพื่อสร้างและหาคุณภาพสื่อการสอนดิจิทัลคอน
เทนท์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา วิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก 
 2.3 เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จากสื่อการ
สอนดิจิทัลคอนเทนท์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา วิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการ
สอนดิจิทัลคอนเทนท์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา วิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

3. สมมติฐานของการวิจัย
สื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนท์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

พกพาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพอยู ่ ใน
เกณฑ์ดี ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าเพิ่มขึ้น 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
การสร้างสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนท์บนอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์พกพา วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มีขั้นตอน
ด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนนักศึกษาระดับช้ัน ประกาศนียบัตร

วิ ช า ชีพ ช้ันสู ง   ส าข า วิ ช เ ทค โน โ ลยี ธุ ร กิ จิ ดิ จิ ทั ล 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563  จ านวน 65 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
( Purposive sampling ) 

5.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 5.2.1 แบบส ารวจความต้องการของสื่อการสอน

ดิจิทัลคอนเทนท์ บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา วิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

 5.2.2  แบบประเมินคุณภาพของสื่อการสอน
ดิจิทัลคอนเทนท์ บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา วิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

 5 .2 .3  สื่ อการสอนดิ จิทั ลคอน เทนท์  วิ ช า
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

5.2.4 แบบทดสอบเพื่อวันผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่
ไ ด้ จากสื่ อการสอนดิ จิทั ลคอนเทนท์  บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พกพา วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

 5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนท์ บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สถานภาพผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการ 

ส ารวจความตอ้งการ 

สื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนท์บนอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์พกพาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิก 

คุณภาพของสื่อการสอน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความพึงพอใจของผู้เรียน 
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พกพา วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Sale)  

5.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 5.3.1 การสร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนท์ แบ่งออกเป็น 

5 ข้ันตอน ประกอบไปด้วย 
5.3.1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) 
5.3.1.2 การออกแบบ (Design) 
5.3.1.3 การพัฒนา (Development) 
5.3.1.4 การน าไปใช้ (Implementation) 
5.3.1.5 การประเมินผล (Evaluation) 

5.3.2 การสร้างแบบประเมินคณุภาพ 

 5.3.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

5.3.4 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
5.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
 5.4.1 การวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพและ

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 5.4.2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม่

ตัวอย่างที่ท าแบบทดสอบ 

6. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้

คือ 

ตารางที่ 1  ความต้องการของสื่อดิจิทัลคอนเทนท์บน
อุปกรณ์พกพา วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

โปรแกรมส าเร็จรูป จ านวน ร้อยละ 
อะโดบี โฟโต้ชอป 16 24.61 

อะโดบี อัลลัสเตรเตอร์ 18 27.69 
อะโดบี อินดีไซน์ 15 23.07 
3 ดีเอสแมกซ์ 15 23.07 

อื่นๆ 1 1.53 
รวม 65 100 

 จากตารางที่ 1 พบว่าแบบส ารวจความต้องการของ
สื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนท์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
พกพา วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก พบว่า โดยส่วนมากผู้เรียน
มีความสามารถใช้โปรแกรม อะโดบี อัลสัสเตรเตอร์    
จ านวน 18 คน คิด เป็นร้อยละ 27.69 รองลงมา
ความสามารถใช้โปรแกรม อะโดบี โฟโต้ช๊อป จ านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.61 และน้อยที่สุด โปรแกรมอื่นๆ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.53 ตามล าดับ

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพสื่อการสอนดิจิทัลคอน
เทนท์บนอุปกรพกพา วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

รายการประเมิน x̅ S.D. ความหมาย 
1.ด้านเนื้อหา 4.48 0.58 ดี 
2.ด้านการใช้ภาษา 4.44 0.58 ดี 
3.ด้านรูปแบบของ
แบบทดสอบ 

4.53 0.58 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.48 0.58 ดี 

จากตารางที่  2  จากการวิเคราะห์แบบประเมิน
คุณภาพสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนท์บนอุปกรพกพา  
วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ส าหรับผู้ เ ช่ียวชาญ พบว่า
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x̅=4.48, S.D.=0.58) 
เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้ านพบว่า  ด้ านรูปแบบของ
แบบทดสอบ ในอันดับที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก (x̅=4.53, 
S.D.=0.58) รองลงมา ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดี (x̅=4.48, 
S.D.=0.58) และน้อยที่สุด ด้านการใช้ภาษา อยู่ในระดับดี 
(x̅=4.44, S.D.=0.58) ตามล าดับ 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบประเมินคุณภาพ 
และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

สร้างแบบประเมินคุณภาพ 

เสนอหัวหน้าสาขาวิชาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
โครงสร้างค าถามแล้วปรับปรุงแก้ไข 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของ 
แบบประเมิน 

ได้แบบประเมินคุณภาพสื่อ 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
ที่ มี ต่ อ สื่ อ ก า รส อนดิ จิ ทั ล ค อน เ ทนท์ บนอุ ปกร ณ์
คอมพิวเตอร์พกพา วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

ผลการทดสอบ N �̅� S.D. D  2D
 t 

Pre-test 29 11.17 
3.28 280 4332 6.82* 

Post-test 29 19.76 

มีนัยส าคญัทางสถิตริะดบั .05* 
 จากตารางที่ 3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ ที่มีต่อสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนท์บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พกพา วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก พบว่า ผลที่
ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 30 
คะแนน กลุ่มตัวอย่างสามารถท าได้ คะแนนเฉลี่ยน 11.17 
และผลที่ได้จากการท าแบบท าสอบหลังเรียน ซึ่งมีคะแนน
เต็ม 30 คะแนนเท่ากัน กลุ่มตัวอย่างสามารถท าได้  
คะแนนเฉลี่ยน 19.76 เมื่อน าผลที่ได้มากหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ โดยใช้ค่าสถิติ (t-Dependent) ปรากฏว่า 
t ที่ค านวณได้ เท่ากับ 6.82 เมื่อน าค่าไปเปิดตาราง
มาตรฐาน t ปรากฏว่าค่าที่ได้มีค่ามากกว่านัยส าคัญที่
ระดับ .05 สรุปได้ว่ าสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนท์บน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ได้
สร้างขึ้น ท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

 ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่มีต่อสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทคนท์บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พกพา วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

รายการประเมิน x̅ S.D. ความหมาย 
1.ค าแนะน าในการใช้สื่อการ
สอน 

4.16 0.72 มาก 

2.เนื้อหาบทเรียน 4.18 0.72 มาก 
3.การออกแบบการสอน 4.10 0.77 มาก 
4.รูปแบบของแบบทดสอบ 4.06 0.66 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.12 0.72 มาก 

 จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทคนท์บน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
พบว่ามีภาพรวม มีค่า เฉลี่ยวราม อยู่ ในระดับมาก 
(x̅=4.12, S.D.=0.72) เมื่อพิจารณารายข้อพอว่า เนื้อหา
บทเรียน ในอันดับที่  1  อยู่ ในระดับมาก (x̅=4.18 , 
S.D.=0.72) รองลงมา ค าแนะน าในการใช้สื่อการสอน 
อยู่ ในระดับมาก (x̅=4.16, S.D.=0.72) และน้อยที่สุด 

รูปแบบของแบบทดสอบ อยู่ ในระดับมาก (x̅=4.06, 
S.D.=0.66) ตามล าดับ 

7. สรุปผลการวิจัย
โดยส ารวจจากนักเรียนนักศึกษา พบว่าส่วนมากใช้

ระบบปฏิบัติการไอโอเอส ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่าน
ช่องทางเฟสบุ๊ค ในการใช้โปรแกรมต่างๆ พบว่าโดย
ส่วนมากใช้โปรแกรม อะโดบี อัลลัสเตรเตอร์อยู่ในระดับ
มากและอะโดบี อินดีไซน์ 3 ดีเอสแมกซ์ อยู่ในระดับน้อย 
 จากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพการสร้างสื่อ
การสอนดิจิทัลคอนเทนท์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา 
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวม พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วน
การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนด พบว่าอยู่ในเกณฑ์พึง
พอใจมาก 

8. อภิปรายผลการวิจัย
ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งในขั้นการ

วิเคราะห์ผู้วิจัยการออกแบบโครงสร้างสื่อการสอนดิจิทัล
คอนเทนท์บนอุปกรณ์พกพา จากผู้เช่ียวชาญประเมิน
คุณภาพด้านเนื้อหาและด้านมัลติมีเดียทั้งสื่อการสอนและ
แบบทดสอบ ท่ีมีคุณภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ 
 8.1 ผลการประเมินคุณภาพทางด้านเนื้อหา โดย
ผู้ เ ช่ี ยวชาญ 3  ท่ าน  มี ค่ า เ ฉลี่ ย เท่ ากั บ  ( x̅=4.48 , 
S.D.=0.58)  เมื่อน ามาเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนด พบว่า
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 8.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่า t-test พบว่า
ได้ค่า t เท่ากับ 6.82 ซึ่ งมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 
 8.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อ
การสอนดิจิทัลคอนเทนท์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกที่สร้าง
ขึ้นอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก ซึ่งตรงกับสมุติฐานท่ีตั้งไว้ ท า
ให้การน าเสนอ การปฏิสัมพันธ์ และมัลติมีเดียต่างๆ กับ
ผู้เรียน ท าให้สื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนท์มีความน่าสนใจ
ชวนให้ติดตาม การก าหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการ
ทบทวนบทเรียนซ้ าๆ ย่อมท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจท่ีแม่นย า 
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9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ในการเรียนการ

สอน สามารถน าไปใช้สอนแทนครูได้ เหมาะส าหรับใช้ใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากบทเรียน
นี้ได้ออกแบบมาให้เป็นทั้งผู้สอน และผู้ประเมินผลการ
เรียน ซึ่งสามารถน าไปใช้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย
ไม่ต้องค านึงถึงเวลาและระยะทางอีกต่อไป 
 9.2 ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงปัจจัยด้าน
การน าเสนอสื่อการสอน เ ช่น ความถูกต้อง ความ
สอดคล้องของเนื้อหา การตรวจสอบข้อบกพร่องต่อไฟล์
งานหลังจากอัพโหลดข้อมูล เพราะหากปัจจัยเหล่านี้ไม่
เอื้ออ านวยในการทดลองและการใช้งานของสื่อการสอน 
จะท าให้ประสิทธิภาพของสื่อการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนและความพึ งพอใจผู้ เ รี ยนจะไม่ เป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ 
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การศึกษาระบบการควบคุมภายในที่มีต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
ชุมชนบ้านค่ายทะยิง  ต าบลหินดาด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
Study of the Internal Control System on The Performance of 

Savings Groups for the Production of Ban Khai Tha Ying Community,           
Hin Dat Subdistrict, Dan Khun Thot District, NaKhon Ratchasima Province 

สุภาพร แจ่มศรี1* นารีรัตน์ เทศสูงเนิน2 พัฒนีย์ พรหมสุทธิ์3
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาระบบ     
การควบคุมภายในที่มีต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต  2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร
การจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  คณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนบ้านค่ายทะยิง  ต าบลหินดาด  
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา ใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   ได้แก่ 
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า  
1) ระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตชุมชนบ้านค่ายทะยิง  ด้านสภาพแวดล้อมของ
การควบคุม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย (x̅) 
4.20 ,ด้านการประเมินความเสี่ยง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  ค่าเฉลี่ย  (x̅) 4.14 , ด้านกิจกรรมการควบคุม  
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ค่ า เฉลี่ ย  ( x̅)  4 .20 , 
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่ า เ ฉลี่ ย  ( x̅)  4 . 02   และการติ ดตามประ เมิ นผล  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย (x̅) 4.16  และ 
2) ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ด้านการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่ าเฉลี่ย (x̅) 
4.15, ด้านรายงานการเงินมีความน่าเช่ือถือ  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย (x̅) 3.91 และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย (x̅) 4.16  ดังนั้น  คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์  
เพื่อการผลิตชุมชนบ้านค่ายทะยิง  สามารถน าผลวิจัยไปใช้
ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ ด้านการควบคุม
ภายใน ซึ่ งประกอบด้วยทั้ งหมด 5 ด้ าน  และด้ าน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานทั้งหมด 3 ด้าน  เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการบริหาร   การจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตให้มีประสิทธิภาพ        

ค าส าคัญ : ระบบการควบคุมภายใน, ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน , ผลการด าเนินงาน 
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Abstract 
The objectives of this research were to: 

1. study the internal control system on the effect
of Operation of the Savings for Production Group. 
2. study the development of effective
management of savings groups for production 
Group.  The sample group was the Committee of 
Savings for Production Community, Ban Khai 
Thanying Community, Hin Dat Sub-district, Dan 
Khun Thot District Nakhon Ratchasima.  
A questionnaire was employed to collect the 
data. The data were analyzed by percentage, 
mean, and standard deviation. The results of the 
study were found that: 1) The overall of Internal 
control of the Committee for Production Saving 
Group Control environment was high level at (x̅) 
4.20, The risk assessment was high at (x̅) 4.14, the 
control activities were high level at ( x̅)  4 .20 , the 
information and communication. were high level 
at (x̅) 4.02 and the evaluation was high level at 
(x̅) 4.16, and 2) the operational efficiency of the 
board of directors of savings for production was 
high level, the average at ( x̅)  4 .15 , the financial 
reporting was reliable and high level, at ( x̅)  3 .9 , 
and the legal and regulatory compliance were 
high level at (x̅) 4.16. The research results can be 
used to manage the savings group in terms of 
internal control. It consisted of 5  aspects and 3 
aspects to study the internal control system and 
the development of effective management of 
savings groups for production group. 

Keywords : Internal control system, Operational 
efficiency, Performance 

1. บทน า
การพัฒนาชุมชนมีภาระส าคัญในการสนองนโยบาย

กระทรวงมหาดไทยในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
วิสาหกิจชุมชุน  และระบบส่งเสริมระบบการจัดการทุนของ
ชุมชนและการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งของชุมชน  
ด้วยวิธีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการ 
สามารถพึ่งตนเองได้ โดยในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนา
ทุนกรมการชุมชนมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใน
ชนบทรวมตัวกันระดมเงินออมเพื่อจัดตั้งกองทุนของชุมชนใน
รูป  “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”  เพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในด้านเงินทุนประกอบอาชีพหรือใช้จ่ายยาม
เดือดร้อน เป็นการจัดการบริหารของสมาชิกและช่วยเหลือ
แบ่งปันกันในชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  เป็นหน่วยงาน
หนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ของประชาชนให้ดีขึ้นตามเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน ด้วย
การสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง  ครอบครัวและชุมชน การให้
การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดย
มุ่งเน้นการพัฒนากลไก 3 อย่าง  คือระบบกลุ่ม  ระบบข้อมูล 
และระบบแผน  โดยมีกิจกรรมพฒันาชุมชนในด้านต่างๆ เป็น
เครื่องมือ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีการเรียนรู้ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและสังคม 
 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแผนงานที่ส าคัญที่สุด
แผนงานหนึ่งที่กรมการพัฒนาชุมชนจะต้องด าเนินการตาม
พันธกิจที่ได้ก าหนดไว้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนใน
ชนบทรวมตัวกัน  พัฒนาชุมชนแก้ไขปัญหาขาดแคลน
เงินทุน  และปัจจัยต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ด้วยตนเองโดยการฝึกฝนให้ประชาชนรู้จักประหยัดอดออม  
เก็บสะสมเงินทุนที่เหลือจากการใช้จ่ายมาฝากไว้กับกลุ่ม
เป็นประจ าสม่ าเสมอ  เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพา
ตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักคุณธรรมของ
ประชาชน  กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มออม
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ทรัพย์เพื่อการผลิตมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2517  โดยเริ่มด าเนิน
ครั้งแรก 2 แห่งที่   ต าบลขัวมุง  อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่  และต าบลละงู  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล  การ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  เป็นการ
ผสมผสานระหว่างแนวคิดของสหกรณ์เครดิตยูเนียนและ
สินเช่ือเพื่อการเกษตร  โดยใช้เงินเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคนด้วยการให้สมาชิกผ่อนฝากเงินเดือนละ 1 ครั้งๆ 
ละเท่าๆ กัน  เป็นการฝึกสมาชิกให้เป็นคนตรงต่อเวลาเมื่อ
รวมเงินกองทุนของกลุ่มได้จ านวนมากแล้วก็เปิดโอกาสให้
กู้ยืมไปลงทุนประกอบอาชีพ โดยคิดดอกเบี้ยต่ า มีเงินปันผล  
และเฉลี่ยคืนรวมทั้งบริหารงานในรูปคณะกรรมการที่เลือก
มาจากสมาชิกกลุ่มฯ   
 ร ะบ บกา รควบคุ ม ภ าย ใน   ( Internal Control 
System)  เป็นเครื่องมือด้านการจัดการประเภทหนึ่งที่

ผู้บริหารน ามาใช้ในการบริหารงาน  และเป็นกลไกพ้ืนฐาน
ส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในหน่วยงาน  ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลประโยชน์
ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บริหารงานในระบบการบริหารจัดการของของกลุ่มออม
ทรัพย์ในปัจจุบันนี้ มีการปรับบทบาทการบริหารงานจาก
การมุ่งเน้นความส าเร็จของผลผลิต (Output) ไปสู่การ
มุ่งเน้น ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยค านึงถึงประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับจากผลผลิตที่เกิดขึ้น (Outcome) 
ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงการมีประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน  ความคุ้มค่าของต้นทุนที่ใช้ในกระบวนงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอีกด้วย  และได้มีการกระจายความ
รับผิดชอบในการบริหารการเงินให้หน่วยงานมีอิสระและ
คล่องตัวในการจัดสรรทรัพยากร  เพื่อผลิตผลงานตาม

พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลทาง

บัญชีที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และประเมินผลการด าเนินงานทางการเงิน มีข้อมูลต้นทุน

ลผลิตและบริการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการขอจัดสรร
งบประมาณ และมีข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนทาง
การเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สิน และการตรวจสอบ
ก ากับดูแลองค์กรของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การจัดท ารายงานทางการเงินที่มีประสิทธิภาพต้อง
สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์วางแผนและประเมินผล
การบริหารจัดการทางการเ งินดั งกล่ าวได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

คณะผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของระบบการควบคุม
ภายในที่มีต่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาระบบการควบคุมภายในที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ชุมชุนบ้าน
ค่ายทะยิง ต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อศึกษาระบบควบคุมภายในและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการท าวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์

ของการจัดท าวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 

 2.1  เพื่อศึกษาระบบการควบคุมภายในที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  ต าบลหินดาด  
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 2.2  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารการ
จัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาระบบการควบคุมภายในที่มีผลต่อการ

ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ต าบลหินดาด  
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ผู้วิจัยได้ก าหนด
กรอบแนวคิดของการวิจัย  จากระบบการควบคุมภายใน
ทั้ง 5 องค์ประกอบ  ซึ่งกรอบแนวคิดของการวิจัยมีดังนี้ 
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            ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม  

     
4. วิธีด าเนินงาน

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  คณะกรรมการ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชน ต าบลหินดาด  อ าเภอ
ด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 16 หมู่บ้าน 

 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย   ไ ด้ แ ก่   
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนบ้านค่ายทะ
ยิง  ต าบลหินดาด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  
จ านวน 1 หมู่บ้าน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

มี 4 ข้อ จะประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
และต าแหน่งในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนบ้าน
ค่ายทะยิง    

 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต่อ
ระบบการควบคุมภายใน และด้านการด าเนินงานของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านค่ายทะยิง  จ านวน 30 ข้อ 
เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3.1  รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

   4.3.2  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 
จากแบบสอบถามใช้ค่าสถิติ  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (x̅) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) โดยใช้โปรแกรม Excel 
เพื่อหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต(x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) แล้วเขียนบรรยายเพื่อแปลผลของข้อมูลที่ได้จาก 
เกณฑ์การประเมินความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการหาค่าสถิต ิ 

ดังนี ้
- ค่าร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉลี่ย (Mean) 
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5. ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง  ได้แก่ คณะกรรมการกลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตชุมชนของบ้านค่ายทะยิง  ต าบลหินดาด  อ าเภอด่าน
ขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 หมู่บ้าน โดยผู้วิจัย
ไ ด้ น า ผ ล ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  จ า ก ก า ร ส อ บ ถ า ม
คณะกรรมการคณะกรรมการทั้ง 4 คณะๆ ละ 1 คน 
ไ ด้ แ ก่   ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร , ร อ งป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการ,  คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ อ ม ท รั พ ย์  ส รุ ป ผ ล ก า ร ส อ บ ถ า ม
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ ดังนี้ 

ระบบการ 
ควบคมุภายใน 

- สภาพแวดล้อมของ
การควบคุม  

  - การประเมินความเสี่ยง 
- กิจกรรมการควบคมุ 
- สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
- การติดตามประเมินผล 

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

-  การด าเนินงาน 
   มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล 
   - รายงานการเงินม ี
มี    ความน่าเชื่อถือ 

-  การปฏิบัตติาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
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   ตารางท่ี 1  แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ชุมชน
บ้านค่ายทะยิง ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม 

สภาพแวดล้อม 
ของการควบคุมภายใน 

ค่า 
เฉลี่ย 
(x̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน SD 

ระดับ 
ความ

คิดเห็น 

1.มีการจัดโครงสร้างและสาย
งานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
และเหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

4.36 0.67 มาก 

2. มี ก า รป ร ะ เ มิ น ผ ลก า ร
ปฏิบัติ งานของบุคลากรได้
พิจารณารวมถึงความซ่ือสัตย์
และจริยธรรม 

4.36 0.81 มาก 

3. มีการลงโทษทางวินัยและ
แก้ ไขปัญหา เมื่อมีการไม่
ปฏิ บั ติ ต ามน โยบายหรื อ
ข้อก าหนดด้านจริยธรรม 

3.91 0.94 มาก 

4. มี ก า รก า กั บดู แ ล  ก า ร
ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้
เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภ า ย ใ น ที่ ก า ห น ด อ ย่ า ง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

4.18 0.98 มาก 

รวม 4.20 0.85 มาก 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอใน
ตาราง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตชุมชนบ้านค่ายทะยิง ด้านสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20, S.D = 
0.85)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากจ านวนทุก
ข้อ  โดยเรียงล าดับตามคะแนนเฉลี่ย  คือ  ล าดับแรกมี
การจัดโครงสร้างและสายงาน  การบังคับบัญชาที่ชัดเจน
และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  (x̅ = 4.36, S.D = 0.67)  มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรได้พิจารณารวมถึงความ

ซื่อสัตย์และจริยธรรม  (x̅  = 4.36, S.D = 0.81)  มีการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตาม
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ  (x̅ = 4.18, S.D = 0.98)  และมีการลงโทษ
ทางวินัยและแก้ไขปัญหา  เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย
หรือข้อก าหนดด้านจริยธรรม  (x̅ = 3.91, S.D = 0.94)
 ตารางที่  2 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ชุมชน
บ้านค่ายทะยิง  ด้านการประเมินความเสี่ยง    

การประเมินความเส่ียง 
ค่า 

เฉลี่ย 
(x̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานSD 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.มี ก า ร ควบ คุ มหรื อ
จัดการกับความเสี่ยงที่
เ กิ ด ขึ้ น อ ย่ า ง รั ด กุ ม
หรือไม่ 

4.36 0.81 มาก 

2.มีการก าหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเส่ียง 

4.09 0.83 มาก 

3.มีการวิ เคราะห์และ
ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ
ค ว า ม ส า คั ญ ห รื อ
ผลกระทบของความ
เส่ียงและความถี่ที่ 
จะเกิดหรือโอกาสที่จะ
เกิดความเส่ียง 

4.18 1.08 มาก 

4. มีการติดตามผลการ
ป ฏิ บั ติ ต า ม วิ ธี ก า ร
ควบคุมที่ เพื่อป้องกัน
หรือลดความเส่ียง 

3.91 1.04 มาก 

รวม 4.14 0.94 มาก 

จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอ
ในตาราง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนบ้านค่ายทะยิง  ด้านการประเมิน
ความเสี่ยง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅ = 4.14, S.D 
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= 0.94)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากจ านวน
ทุกข้อ  โดยเรียงล าดับตามคะแนนเฉลี่ย  คือ  ล าดับแรกมี
การควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างรัดกุม
หรือไม่  ค่าเฉลี่ย (x̅   = 4.36, S.D = 0.81) มีการวิเคราะห์
และประเมินระดับความส าคัญหรือผลกระทบของความ
เสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
(x̅   = 4.18, S.D   = 1.08)  มีการก าหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง  (x̅   =
4.09,S.D   = 0.83)  และมีการติดตามผลการปฏิบัติตาม
วิธีการควบคุมที่เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง  (x̅   =
3.91, S.D   = 1.04) 

ตารางที่ 3  แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
ชุมชนบ้านค่ายทะยิง  ด้านกิจกรรมการควบคุม   

กิจกรรมการควบคุม 
ค่า 

เฉลี่ย 
(x̅) 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1.มีการดูแลรักษทรัพย์สิน
จากการสูญหายและการ
ทุจริตอย่างรัดกุมและ
เพียงพอหรือไม่ 

4.73 0.47 
มาก 
ที่สุด 

2.กิจกรรมการควบคุมได้
ก าหนดขึ้นตามวัตถปุระสงค์ 
และผลการประเมินความเสี่ยง 

4.00 0.77 มาก 

3.การแบ่งแยกหน้าที่การ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญหรือที่
เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่
ต้นจนจบ  เช่น  การอนุมัติ  
การบันทึกบัญชี และการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน 

4.55 0.82 
มาก 
ที่สุด 

4. มาตรการติดตามและ
ต ร ว จ ส อ บ ใ ห้ ก า ร
ด าเนินงาน  ขององค์กร
เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 

3.55 0.93 มาก 

รวม 4.20 0.75 มาก 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอใน
ตาราง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตชุมชนบ้านค่ายทะยิง  ด้านกิจกรรมการควบคุม  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅   = 4.20, S.D   = 0.75)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 2 
ข้อ  คือ  มีการดูแลรักษาทรัพย์สินจากการสูญหายและ
การทุจริตอย่างรัดกุมและเพียงพอหรือไม่  (x̅   =4.73, S.D 
 =0.47)  และการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญ 
หรือที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การ
อนุมัติ การบันทึกบัญชี  และการดูแลรักษาทรัพย์สิน (x̅ 
 =4.55, S.D   =0.82)  และอยู่ในระดับมากจ านวน 2 ข้อ  คือ 
มีกิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์  และ
ผลการประเมินความเสี่ยง (x̅   = 4.00, S.D   = 0.77)  และ
มาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับ (x̅   = 3.55, S.D 
 = 0.93) 
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ตารางที่ 4 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ชุมชนบ้านค่ายทะยิง ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ค่า 
เฉลี่ย 
(x̅) 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1.การจัดท าและรวบรวม
ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ด าเนินงานการเงิน และ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 

4.36 0.92 มาก 

2. ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล
เอกสารประกอบการ 

4.55 0.69 
มาก 
ที่สุด 

จ่ายเงินและการบันทกึ
บัญชีไว้ครบถว้นสมบูรณ ์  
และเป็นหมวด 
3.มีการสื่อสารอย่างชัดเจน
ให้บุคลากรทุกคนทราบ  และ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
เ กี่ ย ว กั บ ก า รค ว บ คุ ม
ภายในปัญหาและจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น
และแนวทางการแก้ไข 

3.64 1.29 มาก 

4.มี ก า ร จั ด ท า ข้ อ มู ล
สา รสน เทศที่ มี ค ว าม
ครบถ้วนถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

3.55 1.21 มาก 

รวม 4.02 1.03 มาก 

 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอใน
ตาราง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตชุมชนบ้านค่ายทะยิง ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅   = 4.02, S.D   = 1.03)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 1 ข้อ 
คือ การจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและ
การบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน  สมบูรณ์  และเป็นหมวด 
(x̅   = 4.55, S.D   = 0.69)  และอยู่ในระดับมากจ านวน 3 ข้อ  

การจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
การเงิน  และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ   
(x̅   = 4.36, S.D   = 0.92)  มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้
บุคลากรทุกคนทราบ  และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
เกี่ยวกับการควบคุมภายในปัญหาและจุดอ่อนของการ
ควบคุ มภ าย ในที่ เ กิ ด ขึ้ น และแนวทา งกา รแก้ ไ ข  
(x̅   = 3.64, S.D   = 1.29)  แ ล ะ มี ก า ร จั ด ท า ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่มีความครบถ้วน  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
(x̅   = 3.55, S.D = 1.21) 

ตารางที่ 5 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ชุมชนบ้านค่ายทะยิง  ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

การติดตามประเมินผล 
ค่า 

เฉลี่ย 
(x̅) 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

SD 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.สมาชิกในกลุ่มฯมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขและปรับปรุง
ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
เพื่อวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง
ร่วมกัน 

4.36 0.67 มาก 

2.การติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในทีก่ าหนดไว้อย่างต่อเน่ือง
และสม่ าเสมอ 

4.45 0.82 มาก 

3. กรณีผลการด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามแผนมีการด าเนินการ
แก้ไขอย่างทันกาล 

3.64 1.03 มาก 

4. มีการก าหนดให้มีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 

4.18 0.87 มาก 

รวม 4.16 0.85 มาก 
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 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอใน
ตาราง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตชุมชน  บ้านค่ายทะยิง  ด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅ = 4.16, S.D = 
0.85)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากจ านวนทุก
ข้อ  คือ  การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
(x̅ = 4.45, S.D = 0.82)  สมาชิกในกลุ่มฯมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างถูกต้องร่วมกัน (x̅ 
= 4.36, S.D = 0.67) มีการก าหนดให้มีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  (x̅ = 4.18, S.D 
= 0.87)  และกรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมี
การด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล   (x̅ = 1.03, S.D = 
1.21) 

ตารางที่ 6 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ชุมชนบ้านค่ายทะยิง  ด้านการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

การด าเนินงานมีประสิทธภิาพ 
ประสิทธิผล 

ค่า 
เฉลี่ย 
(x̅) 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1.มีแนวทางในการป้องกัน
ข้ อ ผิ ดพลาด เพื่ อ ลดคว าม
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

4.55 0.69 
มาก 
ที่สุด 

2.มี ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้ นอย่ า ง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

4.00 0.77 มาก 

3.มีก าร ใช้ทรัพยากรอย่ า ง
ประหยัดและคุ้มค่า 

3.91 1.22 มาก 

รวม 4.15 0.89 มาก 

 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอใน
ตาราง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตชุมชน บ้านค่ายทะยิง  ด้านการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅ = 4.15, S.D = 0.89)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ใน
ระดับมากที่สุดจ านวน 1 ข้อ  คือ   มีแนวทางในการ
ป้องกันข้อผิดพลาดเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  (x̅ = 4.55, S.D = 0.69)  
และอยู่ในระดับมากจ านวน 2 ข้อ  คือ  มีการติดตามผล
การปฏิบัติงานและแก้ไขข้อบกพรองที่ เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  (x̅ = 4.00, S.D = 0.77) และมี
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  (x̅ = 3.91, 
S.D = 1.22) 

ตารางที่ 7 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ชุมชนบ้านค่ายทะยิง  ด้านรายงานการเงินมีความ
น่าเชื่อถือ 

รายงานการเงินมีความ
น่าเช่ือถือ 

ค่า 
เฉลี่ย 
(x̅) 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1.มีการประเมินประโยชน์
จากรายงานการเงินเป็น
ครั้งคราวหรือไม่ 

3.82 0.75 มาก 

2. มีการสอบทานหรือ
ตรวจสอบกา รบั นทึ ก
บัญชีเป็นคร้ังคราว 

4.91 0.83 
มาก 
ที่สุด 

3.มีการฝึกอบรมอย่ า ง
เพียงพอให้แก่เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีหรือไม่ 

4.00 1.10 มาก 

รวม 3.91 0.89 มาก 

 จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอใน
ตาราง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
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การผลิตชุมชนบ้านค่ายทะยิง  ด้านรายงานการเงินมี
ความน่าเช่ือถือ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅   =
3.91, S.D = 0.89)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับ
มากที่สุดจ านวน 1 ข้อ  ล าดับแรกมีการสอบทานหรือ
ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเป็นครั้งคราว  (x̅   = 4.91, S.D 
= 0.83) และอยู่ ในระดับมากจ านวน 2 ข้อ  มีการ
ฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ห รื อ ไ ม่  (x̅   = 4.00, S.D = 1.10)  และมี การประเมิ น
ประโยชน์จากรายงานการเงินเป็นครั้งคราวหรือไม่  (x̅   =
3.82, S.D = 0.75) 

ตารางที่ 8 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ชุมชน บ้านค่ายทะยิง  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ  

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

ค่า 
เฉลี่ย 
(x̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1.มีการด าเนินงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระ เบี ยบ   ข้ อบั ง คับ
อย่างเคร่งครัด 

3.91 0.83 มาก 

2.มี ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร
ปฏิบัติ ให้ เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ  และ
ข้อบังคับ 

3.55 1.04 มาก 

3.มีการระบุกฎหมาย 
ระเบียบ  ข้อบังคับและ
มาตรฐานที่ส าคัญและ
จ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร
ด าเนินงานหรือไม่ 

4.82 0.40 
มาก 
ที่สุด 

4. มี ก า ร ยึ ด มั่ น ต่ อ
ความรับผิดชอบสังคม 
และส่วนรวมด้วยการ
หลีกเล่ียงการกระท าที่
ไม่เป็นการท าให้เสีย
ชื่อเสียง 

4.36 0.92 มาก 

รวม 4.16 0.80 มาก 

 จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอใน
ตาราง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตชุมชน บ้านค่ายทะยิง  ด้านการการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
4.16, S.D = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับ
มากที่สุดจ านวน 1 ข้อ  คือ  การระบุกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับและมาตรฐานที่ส าคัญและจ า เป็นต่อการ
ด าเนินงานหรือไม่  (x̅ = 4.82, S.D = 0.40)  และอยู่ใน
ระดับมากจ านวน 3 ข้อ  คือ  มีการยึดมั่นต่อความ
รับผิดชอบสังคม  และส่วนรวมด้วยการหลีกเลี่ยงการ
กระท าที่ไม่เป็นการท าให้เสียชื่อเสียง  (x̅ = 4.36, S.D = 0.92)  
และมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  (x̅ = 3.91, S.D = 0.83)  และมี
การติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  
และข้อบังคับ  (x̅) = 3.55, S.D = 1.04)  

7. สรุปผลการวิจัย 
7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนของบ้าน
ค่ายทะยิง  ต าบลหินดาด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 1 หมู่บ้าน โดยผู้วิจัยได้น าผลมา
วิ เคราะห์ข้อมูล  จากการสอบถามคณะกรรมการ
คณะกรรมการทั้ง 4 คณะๆ ละ 1 คน  ได้แก่  ประธาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร , ร อ ง ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร , 
คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการส่งเสริมการออม
ทรัพย ์  
      7.2 ข้อมูลความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต่อ
ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านค่ายทะยิง 

 7.2.1  ด้านการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

1. ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ภายใน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  x̅ = 4.20  เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากจ านวนทุกข้อ  โดย
เรียงล าดับตามคะแนนเฉลี่ย  คือ  ล าดับแรกมีการจัด
โครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ
เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  x̅   = 4.36  ล าดับรองลงมามีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรได้พิจารณารวมถึงความ
ซื่อสัตย์  และจริยธรรม x̅   = 4.36 ล าดับรองลงมามีการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตาม
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ  x̅   = 4.18  และล าดับสุดท้ายมีการลงโทษ
ทางวินัยและแก้ไขปัญหา  เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายหรือข้อก าหนดด้านจริยธรรม  x̅   = 3.91 

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก x̅   = 4.14  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ออยู่ในระดับมากจ านวนทุกข้อ  โดยเรียงล าดับตาม
คะแนนเฉลี่ย  คือ  ล าดับแรกมีการควบคุมหรือจัดการกับ
ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นอย่างรัดกุมหรือไม่   x̅   = 4.36  
รองลงมามีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  x̅   = 4.18  รองลงมามีการ
ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยง  x̅   = 4.09  และล าดับสุดท้ายมีการติดตาม
ผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่เพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง  x̅   = 3.91 

3. ด้ านกิ จกรรมการควบคุม   โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  x̅   = 4.20  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 2 ข้อ  คือ  ล าดับแรก
มีการดูแลรักษาทรัพย์สินจากการสูญหายและการทุจริต
อย่างรัดกุมและเพียงพอหรือไม่  x̅   = 4.73  และการ
แบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรือที่เสี่ยงต่อ
ความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ  เช่น  การอนุมัติ  การ
บันทึกบัญชี  และรองลงมาการดูแลรักษาทรัพย์สิน  x̅ 
 =4.55  และอยู่ ในระดับมากจ านวน 2 ข้อ  คือ  มี
กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์  
รองลงมาผลการประเมินความเสี่ยง  x̅   = 4.00  และ
ล าดับสุดท้ายมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การ

ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  
x̅   = 3.55 

4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  x̅   = 4.02  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 1 ข้อ  คือ  ล าดับแรก
การจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ
บันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวด   x̅   =
4.55  และอยู่ในระดับมากจ านวน 3 ข้อ  คือ  รองลงมา
การจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
การเงิน  และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  x̅ = 
4.36  รองลงมามีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทุก
คนทราบ  และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
ที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข  x̅   = 3.64  และล าดับ
สุดท้ายมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่มีความครบถ้วน 
ถูกต้องและเป็น x̅   = 3.55 

5. ด้านการติดตามประเมินผล   โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  x̅ = 4.16  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ออยู่ในระดับมากจ านวนทุกข้อ  คือ  ล าดับแรกการ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  x̅ = 4.55 
และรองลงมาสมาชิกในกลุ่มฯมีส่วนร่วมในการแก้ไขและ
ปรับปรุงข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
เพื่อวัตถุประสงค์อย่างถูกต้องร่วมกันกัน  x̅ = 4.36 และ
รองลงมามีการก าหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  x̅ = 4.18 และล าดับสุดท้าย
มีกรณีผลการด า เนินงานไม่ เป็นไปตามแผนมีการ
ด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล  x̅ = 1.03 

7.3 ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน    
1. ด้ า น ก า ร ด า เ นิ น ง า น มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

ประสิทธิผล  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  x̅   = 4.15  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด  คือ  ล าดับแรกมีแนวทาง
ในการป้องกันข้อผิดพลาดเพื่อลดความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  x̅   = 4.55  รองลงมา
หน่วยงานของทานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและ
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แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  x̅   = 4.00  และล าดับสุดท้ายมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  x̅   = 4.15   

2. ด้ านรายงานการเ งินมีความน่าเ ช่ือถือ
น่าเช่ือถือ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  x̅   = 3.91  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 1 ข้อ  
ล าดับแรกมีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึกบัญชี
เป็นครั้งคราว  x̅   = 4.91  และรองลงมาอยู่ในระดับมาก
มีจ านวน 2 ข้อ  มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีหรือไม่   x̅   = 4.00  และ
ล าดับสุดท้ายมีการประเมินประโยชน์จากรายงานการเงิน
เป็นครั้งคราวหรือไม่  x̅   = 3.82 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ
ข้อบังคับ  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  x̅ = 4.16  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดมีจ านวน 1 
ข้อ  คือ ล าดับแรกการระบุกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
และมาตรฐานที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินงาน
หรือไม่  x̅ = 4.82 อยู่ในระดับมากมีจ านวน 3 ข้อคือ 
มีการยึดมั่นต่อความรับผิดชอบสังคม  และส่วนรวมด้วย
การหลีกเลี่ยงการกระท าที่ไม่เป็นการท าให้เสียช่ือเสียง 
 x̅ = 4.36  และรองลงมามีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  x̅ = 3.91 
และล าดับสุดท้ายมีการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ  และข้อบังคับ  x̅ = 3.55   

8. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาระบบการควบคุมภายในที่มีผลต่อการ

ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ต าบลหินดาด  
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   
 การควบคุมภายในของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต ด้านสภาพแวดล้อมของกาควบคุมภายใน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการประเมินความเสี่ยง  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านกิจกรรมการควบคุม  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการติดตาม
ประเมินผล  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ  ฉัตรชัย  ศรีวิชา  เรื่อง  การศึกษาสภาพ
การด าเนินงาน  ปัญหาและอุปสรรค  และการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ต าบลนาบอน 
อ าเภอค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  วิธีท่ีใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึกน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเชิงพรรณนาและ 
วิเคราะห์เนื้อหา  น าข้อมูลมาสรุปและเสนอแนะผล
การศึกษาสรุปได้ดังนี้  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการ
สะสมเงินออมจากสมาชิกได้ครบ 100 %  ของจ านวน
สมาชิกในทุกเดือนและมีการปล่อยกู้ให้สมาชิกน าไปลงทุน
เพื่อให้เกิดรายได้มีระบบบัญชีที่มีมาตรฐานในการควบคุม
การเบิกจ่ายท าให้ เกิดความโปร่ งใสชัดเจนในการ
ด าเนินงาน 
 ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต  ต าบลหินดาด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา    
 ด้านการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลใน
ระดับ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านรายงานการเงิน
มีความน่าเชื่อถือ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ดวงนภา  
เพชรแท้  เรื่อง  การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตบ้านทับซุง ต าบลหวายเหนียว  อ าเภอท่ามะกา  
จังหวัดกาญจนบุรี  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต  และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ  เครื่องมือ
ที่ใช้  คือ  วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods)   ผล
การศึกษาวิจัย  พบว่า  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง  คือ  ด้านการ
ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการท างาน  กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านทับซุงมีการก าหนดเป้าหมายและวาง
แผนการท างานได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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9. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1.  ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยนั้นน้อยเกินไป  ท าให้

ได้เนื้อหานั้นไม่ครอบคลุมทั้งหมด 
2. คณะกรรมการที่เราได้ให้ตอบแบบสอบถาม  แต่

ละฝ่าย  มีการรับรู้ การปฏิบัติงานแตกต่างกันไป  ท าให้
พบปัญหาที่แตกต่างกัน  ซึ่งปัญหาของอีกฝ่ายส่งผล
กระทบต่ออีกฝ่ายก็ได้ 

3. การใ ช้แบบสอบถามที่ ให้แก่คณะกรรมการ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ต าบลหินดาด  อ าเภอ
ด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ผู้ตอบแบบสอบถามจะ
เลี่ยงการตอบที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน  แต่จะระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวม  ท าให้ไม่สามารถทราบปัญหา
ในเชิงลึก 
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การใช้ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของบรษิัทจ ากัด ในเขตอ าเภอเมือง        
จังหวัดสุพรรณบุรี 

Factors of Using Electronic Payment Systems of Company Limited in Muang 
Suphanburi District, Suphanburi Province  

อารยา เจริญพร1* พรทิพย์ อัยวรรณ2 กนกพร งามเลิศ3 
Araya Charoenporn1* Pornthip Aiyawan2 Kanokporn Ngamlert3 

*1 2 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรราบรุี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
*1 2 3 Department of Accounting, Suphanburi Vocational College,  Institutes of vocational Education :

Central  Region 4 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ระบบ
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเปรียบเทียบ 
ปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงินทางอิ เล็กทรอนิกส์ 
จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
และจ านวนครั้งที่ใช้ต่อเดือน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ได้ แ ก่  ผู้ จั ด ก ารบ ริษั ท จ ากั ด  ใน เขต อ า เภ อ เมื อ ง 
จังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่ า  t-test แ ล ะ ค่ า  F-test (One way ANOVA) 
ผลการวิจัย พบว่า มีปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบจาก
กลุ่มตัวอย่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ 
ต่อเดือน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
แต่จากกลุ่มตัวอย่างจ านวนครั้งที่ใช้ต่อเดือนพบว่าระดับ
ความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค าส าคัญ : ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, บริษัท
จ ากัด 

Abstract 
 This research Objective to study The using 
electronic payment systems and to compare 
The factors of using electronic payment systems 
classified by gender, age, education level, 
Monthly income and the number of times used 
per month. The population and the sample 
were managers of a limited company in amphoe 
muang suphanburi. Tools used including 
questionnaires. Data were analyzed by statistics 
describing mean, standard deviation, t-test and 
F-test (One way ANOVA). 
 The using electronic payment systems at the 
highest level. When compared the sample group 
of sex, age, education level and monthly 
income found that the differed. But from the 
sample group, the number of times used per 
month found that they no differed. 

Keywords : electronic payment systems, Company 
limited 
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1. บทน า
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
 ปัจจุบัน เราได้ เข้ าสู่ ยุ คสั งคมดิจิทั ล  (Digital 

Society) อย่างเต็มตัว ยุคที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ธุรกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นบน
โล ก อ อ น ไล น์ เพิ่ ม ม า ก ขึ้ น  ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ 
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก 
และแม้ว่าจะมีการระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ส่งผล
กระทบต่อเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ท่ามกลาง
วิกฤตนี้เรายังโชคดีที่ประเทศไทยมีระบบการช าระเงินทาง
อิ เล็ กท รอนิ ก ส์  ที่ มั่ น ค ง ส ะด วก  แล ะป ล อด ภั ย 
เป็นฟันเฟืองส าคัญที่ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังเดิน
ต่อไปได้ไม่หยุดชะงัก ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการช าระเงินเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการโอนเงิน-ช าระเงินราย
ย่ อ ยแบ บ ทั น ที  (real-time) ห รื อ ระบ บ พ ร้ อม เพ ย์ 
การพัฒนามาตรฐาน Thai QR Code เพื่อการช าระเงิน 
ที่ช่วยให้ธุรกิจโดยเฉพาะร้านค้าขนาดเล็กสามารถรับช าระ
เงินด้วยระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยต้นทุน
ที่ต่ าลง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562 : 18) 

 ธุรกิจหลายประเภท เช่น ร้านอาหาร จ าเป็นต้อง
ปรับตัวเปลี่ยนกลยุทธ์เข้าสู่โลกออนไลน์เพื่อพยุงยอดขาย 
หารายรับในช่วงสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ซึ่งวิกฤติที่
เกิดขึ้นนี้ท าให้ธุรกิจเหล่านี้ขยายฐานไปยังกลุ่มผู้ใช้งาน
ใหม่ ๆ ที่หลากหลายและกว้างขวางมากขึ้นด้วย ซึ่งข้อมูล
การช าระเงินในเดือนมีนาคม 2563 แสดงให้เห็นชัดเจนว่า 
เมื่อเทียบกับปีก่อนจ านวนการใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นกว่า 40% โดย internet/mobile 
banking เติบโตมากที่สุดถึงราว 70% ส่วนยอดการใช้
พร้อมเพย์ต่อวันก็ท าสถิติสูงสุดต่อเนื่อง สูงถึง 15.3 ล้าน
รายการต่อวัน สะท้อนถึงการใช้งานเพื่อจับจ่ายใช้สอยใน
ชีวิตประจ าวันมีมากขึ้น สวนทางกับการใช้เงินสดที่ลดลง 
ซึ่งดูได้จากการถอนเงินสดที่หดตัวมากกว่าค่าเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมาถึง 10% (ชาครีย์ อักษรถึง, 2563) โดยการช าระ
เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานสามารถท าธุรกรรม
ผ่านระบบของตู้เอทีเอ็ม โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือระบบ
คอมพิวเตอร์โดยเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้ระบบ 
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทจ ากัด ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงบริการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องส าหรับสถาบันการเงินและ
ไม่ใช่สถาบันการเงิน 

1.2 เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1.2.1 ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

สรุปได้ว่า ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ 
การจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ หรือช าระภาษี 
หรืออ่ืน ๆ โดยศึกษาจากการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ทั้งที่เป็นระบบการช าระเงินของสถาบันการเงินและไม่ใช่
สถาบันการเงิน 

 1.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโภค 
ส รุป ได้ ว่ า  มี ก าร ใช้ปั จจั ยพื้ น ฐาน ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ 
การตัดสินใจของผู้บริโภคเพื่อศึกษาปัจจัยการใช้ระบบการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยปัจจัยภายใน 
ได้แก่  ความต้องการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ เจตคติ 
การรับรู้ และการเรียนรู้ ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพ
เศรษฐกิจ ครอบครัว กลุ่มสังคม และวัฒนธรรม 

 1.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับ
เทคโนโลยี สรุปได้ว่า มีการใช้ทฤษฎีการกระท าด้วย
เหตุผล (TRA) เพื่อศึกษาการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงหรือ
อิทธิพลทางสังคมต่อการใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้แบบทฤษฎีแบบจ าลองการ
ยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์ 
และวิธีการใช้งาน ง่ายของระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1.2.4 แนวคิ ด เกี่ ย วกับการรับ รู้ค วาม เสี่ ย ง 
สรุปได้ว่า มีการใช้ความเสี่ยงที่อาจรับรู้ได้เพื่อศึกษาความ
เสี่ยงของการใช้ระบบการช าระเงินทางเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการบกพร่องต่อหน้าที่ ความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดกับร่างกาย ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยง
ทางสังคม ความเสี่ยงทางจิตใจ และความเสี่ยงด้านเวลา 

 1.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมันกับเทคโนโลยี
และความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ สรุปได้ว่า 
มีการใช้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภค 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่นของผู้ใช้บริการ 
โดยแยกเป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้ให้บริการ การให้ข้อมูล
ข่าวสารของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการเป็นตัวกลางระบบการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการป้องกันความเป็น
ส่วนตัว ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ลักษณะของผู้ใช้บริการ 
ลักษณะเฉพาะของระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประสบการณ์ที่ใช้ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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และมีการใช้หลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ เพื่อศึกษาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
การใช้ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ 
การรักษาความลับ  ความสมบู รณ์  ความพร้อมใช้ 
ความถูกต้องแม่นย าของระบบ สารสนเทศเป็นของแท้ 
และความเป็นส่วนตัว 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อศึ กษ าการ ใช้ ระบบ การช าระ เงินท าง

อิเล็กทรอนิกส์  ของบริษัทจ ากั ด ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทจ ากัด ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และจ านวนครั้งท่ีใช้ต่อเดือน 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา

รายได้ต่อเดือน และจ านวนครั้งท่ีใช้ต่อเดือน 
 3.2 ตัวแปรตาม คือ การใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้าน
อิทธิพลทางสังคม ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ปัจจัย
ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ปัจจัยด้านการรับรู้
ความเสี่ยง ปัจจัยด้านความเช่ือมั่น และปัจจัยด้านความ
มั่นคงปลอดภัย 

4. วิธีการด าเนินการ
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้จัดการ

บริษัทจ ากัด ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 
727 คน (ที่มา: ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี , 
27 สิงหาคม 2563) 

 4.1.2 กลุ่ ม ตั วอย่ างที่ ใ ช้ ในก าร วิจั ย  ได้ แ ก่ 
ผู้ จั ดการบริษั ท จ ากั ด  ใน เขตอ าเภอเมื อง จั งห วัด
สุพรรณบุรี ซึ่งได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Sample random sampling) จากการเลือกรายช่ือ
บริษัทจ ากัดที่อยู่ในต าบลท่าพี่เลี้ยงและต าบลท่าระหัด 
โดยใช้ตารางก าหนด กลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ Krejcie 
and Morgan , 1978 (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ , 2562) 
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 251 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเป็น 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ของบริษัทจ ากัด  ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประกอบด้วยกัน 4 ส่วน ดังนี ้

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของบริษั ทจ ากัดกลุ่ มตั วอย่ าง ใน เขตอ าเภอเมื อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจรายการ (Check List)  

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท
จ ากัดกลุ่มตัวอย่าง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Check List)  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการใช้
ระบบการช าระเงินทางอิ เล็กทรอนิกส์  ซึ่ งลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ธสเกล (Likert Scale) 

 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติม
หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
(Open Ended Question) 

4.3 วิธีการด าเนินการสร้างเครื่องมือ 
4.3.1 ศึกษาเอกสารที่ เป็นทฤษฎี  และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
4.3.2 ศึกษาหลักการในการสร้างแบบสอบถาม 

 4.3.3 สร้างแบบสอบถาม ซึ่งเขียนแบบสอบถาม
ให้ครอบคลุม โดยแบบสอบถามนั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

4.3.4 น าแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้น เสนอต่ อ
ผู้ เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลด้านการบัญชี 
เพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

 4.3.5 น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณหาค่า IOC (Index of 
Item Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข้อ
รายการที่มีค่า ICO ตั้งแต่ 0.67 - 1.00 ซึ่งรายการค าถาม
ใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า ICO ตั้งแต่ 0.67 - 1.00 

 4.3.6 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 4.3.7 น าแบบสอบถามที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ มตั วอย่างที่มี ลักษณ ะ
เทียบเคียงกับประชากร และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ 
ใน การวิ จั ยค รั้ งนี้  จ าน วน  30  คน  และน าข้ อมู ล 
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จากการตอบแบบสอบถาม มาค านวณค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) (J. C. Lee, 2005) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา่ (a-Coefficient) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.85 

 4.3.8 จัดพิ มพ์ แบบสอบถามเพื่ อ ใช้ ในการ
รวบรวมข้อมูล 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ท าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากแบบสอบถาม แบบเอกสาร 
และ Google form โดยอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างได้เข้าใจ
ในการตอบแบบสอบถาม 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบริษัทจ ากัด

กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 4.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ระบบการช าระเงิน
ทางอิ เล็กทรอนิกส์  ของบริษัทจ ากัดกลุ่ มตั วอย่ าง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

การแปลความหมาย โดยการก าหนด
เกณฑ์การประเมินปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ธสเกล
(Likert Scale ) (โอบนิ ธิ  วชิรานุวงศ์ , 2561 : 24) 
มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.21 - 5.00 หมายถึง การใช้
ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย  3.41 - 4.20 หมายถึง การใช้
ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มาก 

ค่าเฉลี่ย  2.61 - 3.40 หมายถึง การใช้
ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย  1.81 - 2.60 หมายถึง การใช้
ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ น้อย 

ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.80 หมายถึง การใช้
ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ น้อยที่สุด 

 4.5.3 การ เป รี ยบ เที ยบ ค่ า เฉลี่ ย  (M ean ) 
ปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงต่างกัน ด้วยค่าสถิติ 
t-test การใช้ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 

และกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนครั้งที่ใช้ต่อเดือนต่างกันด้วย
ค่าสถิติ F-test (One way ANOVA) 

5. ผลการศึกษา
5.1 ผลการศึกษาการใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทจ ากัด ในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี

ตารางที่ 1 จ านวน ค่าร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนก 
  ตามตัวแปรข้อมูลทั่วไป 

จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 
215 คน คิดเป็นร้อยละ 85.70 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุ 31-40 ปี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 63.70 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. 
จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20 กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 50,001-100,000 บาท จ านวน 92 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
จ านวนครั้งที่ใช้ต่อเดือน 11-15 ครั้ง จ านวน 83 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.10 

                  

   
   36 14.30

    215 85.70
   251 100.00

    

18-20   0 0.00
       43 17.10

       160 63.70
       44 17.50
          4 1.60

   251 100.00

             

                             5 2.00
                      38 15.10
              126 50.20
         82 32.70

        0 0.00
         0 0.00

   251 100.00

              

                 62 24.70

                 92 36.70
                  83 33.10
                  14 5.60
                    0 0

                  0 0
   251 100.00

                
        

        19 7.60

         67 26.70
          83 33.10
          39 15.50
             43 17.10

   251 100.00
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ตารางที่  2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 
    การใช้ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 เป็นรายด้าน 

 จ า ก ต า ร า งที่  2 พ บ ว่ า  ปั จ จั ย ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ 
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากที่สุด 
(X̅ = 4.46, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน คือ ปัจจัยด้านความมั่นคง
ปลอดภั ย (X̅ = 4.59, S.D. = 0.40) ปัจจัยด้ านความ
เช่ือมั่ น  (X̅ = 4.54, S.D. = 0.40) ปัจจัยด้ านทัศนคติ 
(X̅ = 4.54, S.D. = 0.44) ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่าย
ใน การ ใช้ งาน  (X̅ = 4.53, S.D. = 0.38) ปั จจั ยด้ าน 
การรับรู้ถึงประโยชน์ (X̅ = 4.44, S.D. = 0.44) ปัจจัย
ด้านการรับรู้ความเสี่ยง (X̅ = 4.29, S.D = 0.37) และ
ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม (X̅ = 4.25, S.D. = 0.43) 
 5.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการใช้ระบบการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทจ ากัด ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 5.2.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยแต่ละ
ด้ าน ที่ มี ต่ อปั จจั ย ก าร ใช้ ระบ บ การช าระ เงิน ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจ ากัด ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี ของกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า 
มีปัจจัยการใช้ระบบการช าระ เงินทางเล็กทรอนิกส์ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยพบว่าเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย แต่ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม
และปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง ไม่แตกต่างกัน 

 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยแต่ละ
ด้ าน ที่ มี ต่ อปั จจั ย ก าร ใช้ ระบ บ การช าระ เงิน ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจ ากัด ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน พบว่า 
มีปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยพบว่าอายุ  41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าอายุอื่น ๆ 

แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลทาง
สังคมและปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงไม่แตกต่างกัน 

 5.2.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยแต่ละ
ด้ าน ที่ มี ต่ อปั จจั ย ก าร ใช้ ระบ บ การช าระ เงิน ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจ ากัด ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน พบว่า มีปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับการศึกษาอื่น ๆ แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมและปัจจัย
ด้านการรับรู้ความเสี่ยง ไม่แตกต่างกัน 

 5.2.4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยแต่ละ
ด้ าน ที่ มี ต่ อปั จจั ย ก าร ใช้ ระบ บ การช าระ เงิน ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจ ากัด ในเขตอ าเภอเมือ ง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ของกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่ างกัน  พบว่ า  มี ปั จจั ยการใช้ระบบการช าระ เงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 

 5.2.5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยแต่ละ
ด้ าน ที่ มี ต่ อปั จจั ย ก าร ใช้ ระบ บ การช าระ เงิน ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจ ากัด ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ของกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนครั้งท่ีใช้ต่อ
เดือนต่างกัน พบว่า มีปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมและปัจจัยด้าน
การรับรู้ความเสี่ยง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าจ านวนครั้งที่ใช้ 21 ครั้ง ขึ้นไป 
ต่อเดือน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าจ านวนครั้งที่ ใช้ต่อเดือน 
อื่น ๆ 

6. สรุปผลการศึกษา
6.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 85.70 เป็นเพศหญิง มีอายุ 

31-40 ปี ร้อยละ 63.70 ศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. 
ร้อยละ 50.20 มี รายได้  50,001 – 100,000 บาท 
ต่อเดือน ร้อยละ 36.70 และร้อยละ 33.10 มีจ านวนที่ใช้ 
11-15 ครั้ง ต่อเดือน 
 6.2 ผลการศึกษาปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจ ากัด ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

             X̅ S.D.      

                 4.54 0.44          
                         4.25 0.43          
                              4.44 0.44          
                                         4.53 0.38          
                             4.29 0.37          
                       4.54 0.40          
                           4.59 0.40          

               4.46 0.30          
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 6.2.1 ปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (X̅= 4.46, S.D. = 0.30) 

 6.2.2 ปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านทัศนคติ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (X̅ = 4.54, S.D. = 0.44) 

 6.2.3 ปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านอิทธิพลทางสังคมมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.25, S.D. = 0.43) 

 6.2.4 ปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.44, S.D. = 0.44) 

 6.2.5 ปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.53, S.D. = 
0.38) 

 6.2.6 ปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการรับรู้ความเสี่ยงมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.29, S.D. = 0.37) 

 6.2.7 ปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ด้านความเช่ือมั่น มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 
อยูใ่นระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.54, S.D. = 0.40)  

 6.2.8 ปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ด้านความมั่นคงปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.59, S.D. = 0.40)  
 6.3 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการใช้ระบบการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทจ ากัด ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือนและจ านวนครั้งท่ีใช้ต่อเดือน 

 6.3.1 ผลการเปรียบเทียบของกลุ่มตัวอย่าง 
เพศชายและเพศหญิง พบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 6.3.2 ผลการเปรียบเทียบของกลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุต่างกัน พบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05  

  6.3.3 ผลการเปรียบเทียบของกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ มี ร ะ ดั บ ก ารศึ ก ษ าต่ า งกั น  พ บ ว่ า แ ต ก ต่ า งกั น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 6.3.4 ผลการเปรียบเทียบของกลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ต่อเดือนต่างกัน พบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 6.3.5 ผลการเปรียบเทียบของกลุ่มตัวอย่างที่มี
จ านวนครั้งท่ีใช้ต่อเดือนต่างกัน พบว่าไม่แตกต่างกัน 

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 บ ริ ษั ท จ ากั ด  ใน เข ตอ า เภ อ เมื อ ง จั งห วั ด

สุพรรณบุ รี  มีปั จจัยการใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการศึกษา
โครงการนี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ จิญาดา 
แก้วแทน (2557) ซึ่งท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับการใช้บริการช าระเงินทางอิ เล็ กทรอนิกส์ 
ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ในพื้นที่กรุงเทพและปทุมธานี 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ การรับรู้ความเสี่ยง 
ความเช่ือมั่นในการออนไลน์ และการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง จากการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากตามล าดับ 
และปัจจัยด้านทัศนคติ ความเช่ือมั่นในการออนไลน์ 
การรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 7.2 บ ริ ษั ท จ ากั ด  ใน เข ตอ า เภ อ เมื อ ง จั งห วั ด
สุพรรณบุ รี  มีปั จจัยการใช้ระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน จากการเปรียบเทียบปัจจัย
การใช้ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่ม
ตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกัน 
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน และกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 และไม่แตกต่างกัน จากการเปรียบเทียบ
ปัจจัยการใช้ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีจ านวนครั้งที่ใช้ต่อเดือนต่างกัน ในปัจจัยด้าน
ทัศนคติ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านการรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใช้งาน ด้านความเช่ือมั่น ด้านความมั่นคง
ปลอดภัย และสอดคล้องกับ วิวัฒณ์ ขันธเขตต์ และสิงหะ 
ฉวีสุข (2562) ซึ่งท าการศึกษาการยอมรับระบบการช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตภาคกลาง 
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มคนวัยท างานในเขต
ภาคกลาง ประเทศไทยที่มีเพศต่างกัน ยอมรับระบบการ
ช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มที่มีอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน 
มีการยอมรับระบบการช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์แตกต่างกัน
อย่างน้อย 1 คู่ โดยกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 45,001 บาท 
มีการยอมรับระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แตกต่าง
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จากกลุ่มที่มี รายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 สามารถน าการศึกษาวิจัยการใช้งานระบบการ

ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการ
เพื่ อ เป็นความรู้และเกิดการตระหนักถึ งประโยชน์ 
ของการใช้งานระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
 8.3 ขยายขอบเขตของการวิจัยให้กว้างขึ้นโดยการ
เพิ่มกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มประชาชนที่มีการท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์
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การศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีในการให้บริการของส านักงานบัญชี 
ในจังหวัดนครนายก 

A Study of Desirable Qualifications of Accountants in the Service of 
Accounting Offices in Nakhon Nayok Province 

ดวงพร ราษฎร์เจริญ1* บัณฑิตา รอดตุ้ม2 เข็มพร ศรีมงคล3 กนกพร หมอกขุนทด4 
Duangporn Ratcharoen1* Bunthita Ruodtum2 Khamporn Srimongkhon3

Kanogporn Makkhunthod4 
*1 4 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนครนายก   
3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  

*1 4 Department of Accounting, Nakhonnayok Technical College, Institutes of vocational Education: Central Region 3
2Department of Accounting, Nakhonnayok Industrial and Community Education College 

3Department of Accounting, Samutprakan Technical College, Institutes of Vocational Education: Central Region 3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจของส านักงานบัญชีในจังหวัดนครนายก 
และศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีในการ
ให้บริการของส านักงานบัญชี ในจังหวัดนครนายก 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่  ส านักงานบัญชีใน 
จังหวัดนครนายก จ านวน 9 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่ าร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย  และส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะการด าเนินธุรกิจของส านักงาน
บัญชีในจังหวัดนครนายก ส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจแบบ 
ห้างหุ ้นส ่วนจ าก ัด  ค ิดเป็นร ้อยละ 67  มีระยะเวลา 
การด าเนินธุรกิจ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 56 ผู้บริหาร
ส านักงานส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
คิ ดเป็นร้ อยละ 89 มี จ า น วน พ นั ก ง า น  6 - 1 0  ค น 
 คิดเป็นร้อยละ 67 ส่วนพนักงานมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี  ส าข ากา รบัญ ชี  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยละ  6 7 
และมีจ านวนลูกค้า 51-90 ราย คิดเป็นร้อยละ 44  
โดยให้บริการท าบัญชีและออกงบการเงิน การจัดท า 
รายงานภาษี ยื่นสรรพากรการรับจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ
และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกิจการซึ่งทุกส านักงาน
ท าบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติที่พึงประสงค์
ของนักบัญ ชีในการ ให้บริการของส านั กงานบัญ ชี 
จังหวัดนครนายก พบว่า คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนัก

บัญชีที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ระดับมากที่สุด คือ มีความรู้ 
และความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี มีความสามารถใน
การจัดท าบัญชีได้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
มีความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มภาษีประเภทต่าง ๆ 
ได้ถูกต้อง   มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารโดยการ
พูดและเขียนเป็นภาษาไทย มีทักษะในการอ่าน-เขียนและ
เข้าใจเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ รักษาความลับของลูกค้า
มีความสามารถในการประสานงานกับลูกค้ าและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขอความร่วมมือเรื่องข้อมูล
และเอกสาร 

ค าส าคัญ : นักบัญชี, การบริการ, ส านักงานบัญชี 
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Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) 
study the nature of business operations of the 
accounting office in Nakhon Nayok province, and 
2) to study the desirable qualifications of
accountants in the services of an accounting firm 
in Nakhon Nayok province. A sample was selected 
from 9 accounting offices in Nakhon Nayok. The 
research instrument was questionnaires.      The 
data was collected and analyzed using the 
frequency, percentage, mean and standard 
deviation. 
 The findings indicated that: 1) most of them 
operate as a limited partnership (67 %). There 
were 56% of the maneuver as a limited 
partnership between 11-15 years for business 
period. There were 89% of the office 
administrators got   a bachelor's degree in 
accounting. There were 6-10 employees (67%). 
There were 67% of staff with a BS degree in 
accounting. There were 51-90 customers (44%) 
for providing accounting services, financial 
statements, tax reports for filing Business 
establishment, registration, and change 
registration of business by a computerized 
accounting system.  

2) The accountants’ desirable qualifications in
the accounting office service found that the 
highest level was knowledge and understanding 
of accounting standards. They could prepare 
accounts correctly by the general acceptance of 
accounting principles; the competence to fill out 
various types of tax forms correctly, the ability to 
use computers and accounting software 
packages. Likewise, communication skills in terms 
of speaking and writing in Thai, the ability to read 
write, and understand official papers in English to 
maintain client confidentiality added to the 
essential requirement. Thus, the accountants can 
coordinate with customers and related 

departments in requesting cooperation on 
information and documents.         

Keywords: Accounting, Service, Accounting Office 

1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 8 ก าหนดให้
ผู้ มีหน้ าที่ จั ดท าบัญ ชีต้องจั ด ให้มีการท าบัญชีตาม
หลัก เกณฑ์และวิ ธี การที่ บัญญัติ ไ ว้  และมาตรา  9 
ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ต้องจัดให้มีผู้ท าบัญชีซึ่ง
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 7(6)  
เพื่อจัดท าบัญชี และมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ท าบัญชีให้
จัดท าบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตาม พ.ร.บ. 
 การบัญชี พ.ศ.2543  ผู้มีหน้าที่ในการจัดท าบัญชีดังกล่าว 
อาจจะจัดท าบัญชีเอง โดยจ้างพนักงานบัญชีที่มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายเป็นผู้ท าบัญชีประจ าของกิจการ หรืออาจใช้
บริการจากส านักงานบัญชีภายนอก เพื่อจัดท าบัญชีให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย พบว่า การจัดท าบัญชี
ของสถานประกอบการต่าง ๆ กิจการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กนิยมใช้บริการของส านักงานบัญชีภายนอก 
เพราะการจ้างพนักงานบัญชีเข้ามาท างานด้านบัญชี เป็น
เรื่องที่ยุ่งยาก และนักบัญชีส่วนใหญ่นิยมท างานในองค์กร
ขนาดใหญ่ที่มีช่ือเสียง และให้ค่าตอบแทนสูงผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง และขนาดเล็กจึงไม่สามารถจ้างนักบัญชีได้
ตรงตามความต้องการ ดังนั้นการใช้บริการของส านักงาน
บัญชีจึงได้รับความสะดวกมากกว่า
 ปัจจุบันงานด้านการท าบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก เช่น เปลี่ยนจากการจัดท าบัญชีด้วยมือ เป็นการ
จัดท าบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์  โดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี ผู้ท าบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดโดยกฎหมาย นักบัญชียังจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติ
ด้านอื่นด้วย เช่น ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
 นอกจากการให้บริการด้านการท าบัญชีแล้ว ส านักงาน
บัญชียังให้บริการด้านอื่น ๆ ที่ธุรกิจต้องการอีกด้วย เช่น 
การวางระบบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษีอากร การ
ยื่นแบบและการเสียภาษี การให้บริการ จดทะเบียนจัดตั้ง
กิจการ การตรวจบัญชี การตรวจสอบภายใน เป็นต้น การ
ให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ ของส านักงานบัญชี
จึงมีมากกว่าการว่าจ้างพนักงานบัญชีของกิจการเองและ
ท า ใ ห้ กิ จ ก า ร ไ ด้ รั บ ค ว า ม ส ะ ด ว ก ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น 
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ในจังหวัดนครนายก มีส านักงานบัญชี จ านวน 9  ส านักงาน
โดยคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีนั้นข้ึนอยู่กับ 
ปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ และส่งผลต่อ
คุณภาพของการให้บริการของส านักงานบัญชี คือ 
นักบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้อง 
การศึกษาถึงคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีใน 
การให้บริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดนครนายก 
เพื่อจะได้น าผลการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ให้บริการของส านักงานบัญชี และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านการบัญชีต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
 2.1 เพื่อศึกษาลักษณะการด าเนินธุรกิจของส านักงาน
บัญชี ในจังหวัดนครนายก 
 2.2 เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีใน
การให้บริการของส านักงานบัญชี      
ในจังหวัดนครนายก 

3. สมมติฐานของการวิจัย
 3.1 ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของนักบัญชี 
ของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดนครนายกอยู่ระดับมาก 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

5.  วิธีด าเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาความ

คิ ด เ ห็ น ข อ ง ธุ ร กิ จ ป ร ะ เ ภ ท ส า นั ก ง า น บั ญ ชี 
ในจังหวัดนครนายก เกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
นั ก บั ญ ชี ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง ส า นั ก ง า น บั ญ ชี  
ในจังหวัดนครนายก ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตาม
ขั้นตอนดังน้ี 

5.1  ประชากรที่ศึกษา  
 การวิจัยนี้ท าการศึกษาจากประชากรทั้งหมดใน 
จังหวัดนครนายก ประกอบด้วยส านักงานบัญชี จ านวน 9 
ส านักงาน ซึ่งได้รายช่ือจากส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัดนครนายกจ านวน 9 ส านักงาน  
 5.2  เครื่องมือในการวิจัย การสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยนี้ สร้างเครื่องมือ
และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยศึ กษาค้นคว้า
เกี่ยวกับส านักงานบัญชีและคุณสมบัติของนักบัญชี  
จากเอกสารทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการจัดท า
แบบสอบถาม สร้างข้อค าถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของ 
นักบัญชีที่จ าเป็นในการให้บริการของส านักงานบัญชีใน
จังหวัดนครนายก ด้านวิชาชีพบัญชี ด้านภาษีอากรธุรกิจ 
ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านภาษา ด้านจริยธรรม และด้าน 
การบริหารจัดการ ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดย
น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น   ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
หาค่าความสอดคล้องและตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 5.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษานี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บ
ข้อมูลจากส านักงานบัญชีในจังหวัดนครนายก จ านวน 9 ส านักงาน 
โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทั้งหมด และ 
น าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนน าไป
ท าการวิเคราะห์ข้อมูล       
 5.4  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ข้อมูลจาก
แบบสอบถามท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
และน า เสนอในรูปความถี่  ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย  และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6.  ผลการวิจัย
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจากการวิ เคราะห์ข้อมูล

การศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีในการ
ให้บริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดนครนายก 
สรุปผลได้ ดังนี้ 
 6.1 ข้อมูลทั่วไปของส านักงานบัญชี ในจังหวัดนครนายก 
พบว่า ส่วนใหญ่มีรูปแบบการประกอบการ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ร้อยละ 67 รองลงมา แบบบุคคลธรรมดา คือ 
ร้อยละ 22 และรูปแบบบริษัท จ ากัดมีเพียง ร้อยละ 11 
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจในช่วง 11-15 ปี ร้อยละ 56 
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รองลงมา 16-20 ปี ร้อยละ 22 ส านักงานบัญชีที่มี
ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจในช่วง 1-5 ปี และ 6-10 ปี 
จ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 11 ผู้บริหารส านักงานบัญชี
ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
คิดเป็นร้อยละ 89 รองลงมาคือ ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท สาขาอื่น ๆ และระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ  
จ านวนเท่ากัน ร้อยละ 11 ส่วนใหญ่มีพนักงาน จ านวน 6-10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมา พนักงานจ านวน 1-5 คน 
ร้อยละ 22 พนักงานจ านวน 11-15 คนเท่ากัน ร้อยละ 11 
ส่วนใหญ่มีการจ้างพนักงาน   ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี ร้อยละ 67 รองลงมา 
วุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี 
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาการบัญชี และผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาในสาขาการบัญชี 
จ านวนเท่ากัน ร้อยละ 11 
 การให้บริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดนครนายก 
ทั้งหมดมีการให้บริการจัดท า บัญชีและออกงบการเงิน 
จัดท ารายงานภาษี สรรพากร รับจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ
และการจดทะเบียนเปลี่ ยนแปลงกิจการ  คิด เป็น 
ร้ อยละ  100  บริ กา ร ให้ ค าปรึ กษาด้ านกฎหมาย 
ร้อยละ 78 บริการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน 
ร้อยละ 67 บริการด้านการตรวจสอบภายในการวิเคราะห์
งบการเงินและให้ค าปรึกษาด้านการเงิน การฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรด้านการบัญชี ร้อยละ 33 และบริการด้าน
อื่น ๆ ร้อยละ 11 ทั้งนี้ส านักงานบัญชีส่วนใหญ่ จัดท า
บัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 100  
 6.2  คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีในการ
ให้บริการของส านักงานบัญชี คุณสมบัติที่พึงประสงค์การ
ให้บริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดนครนายก 
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ใน 7 ด้าน ระดับมากที่สุด คือ 
คุณสมบัติด้านภาษีอากรธุรกิจ ด้านจริยธรรม ด้านวิชาชีพ
การบัญชี  ด้ านการบริหา รจัดการ ด้ านภาษาไทย            
ด้านคอมพิวเตอร์ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์  ในด้าน
ภาษาต่างประเทศมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 

1. ด้ านภาษีอากรธุ รกิ จ ในภาพรวม เห็นว่ า
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชี ในปัจจุบันด้านภาษี
อากรธุรกิจ อยู่ในระดับมาก และคุณสมบัติที่พึงประสงค์
ของนักบัญชีที่ต้องการ ในด้านภาษีอากรธุรกิจ ระดับมาก
ที่สุดพิจารณาเป็นรายข้อ เห็นว่าคุณสมบัติ ที่พึงประสงค์
ของนักบัญชีในสภาพปัจจุบัน ด้านภาษีอากรธุรกิจ ล าดับแรก 

คือ มีความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มภาษีประเภท
ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีใน
สภาพปั จจุ บั นด้ านภาษี อากร  ล าดั บสุ ดท้ าย  คื อ 
มี ค ว า มส าม า ร ถ ในก า ร ว า งแ ผน ด้ า นภ าษี อ า ก ร 
ส่วนคุณสมบัติที่พึงประสงค์  ของนักบัญชีที่ต้องการ 
ด้านภาษีอากรธุรกิจล าดับแรก คือ มีความรู้และความ
เ ข้ า ใ จ ก ฎ หม า ย ภา ษี อ าก ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ธุ ร กิ จ 
มีความสามารถในการจัดท าและค านวณภาษีได้ถูกต้อง 
และมีความสามารถในการวางแผนด้านภาษีอากร 
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีที่ต้องการด้านภาษีอากร 
ล าดับสุดท้าย คือ ความสามารถในการกรอกแบบฟอร์ม
ภาษีประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 

2. ด้านจริยธรรมในภาพรวม เห็นว่าคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ของนักบัญชีในปัจจุบันด้านจริยธรรมในระดับมาก 
และคุณสมบัติที่พึ งประสงค์ของนักบัญชีที่ต้องการ 
ด้านจริยธรรม ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อ 
เห็นว่าคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีในสภาพ
ปัจจุบัน ด้านจริยธรรม ล าดับแรก คือ การรักษาความลับ
ของลูกค้า คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีในสภาพ
ปัจจุบัน ด้านจริยธรรม ล าดับสุดท้าย คือ การมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และองค์กรส่วนคุณสมบัติที่พึ ง
ประสงค์ของนักบัญชี ทีต่้องการสูงสุด ด้านจริยธรรมล าดับ
แรก คือ การยึดมั่นในจริยธรรมคุณธรรมและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่และองค์กรมี
ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน 
มีความอดทน ในการท างาน คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ        
นักบัญชีท่ีต้องการ ด้านจริยธรรม ล าดับรอง คือ การรักษา
ความลับของลูกค้า 

3. ด้านวิชาชีพบัญชีในภาพรวม เห็นว่าคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ของนักบัญชีในปัจจุบันด้านวิชาชีพการบัญชี
อยู่ในระดับมาก และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชี
ที่ต้องการ ด้านวิชาชีพการบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด 
พิจารณาเป็นรายข้อ เห็นว่าคุณสมบัติ ที่พึงประสงค์ของ
นักบัญชีในสภาพปัจจุบัน ด้านวิชาชีพบัญชีล าดับแรก คือ 
มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานทางด้านการบัญชี 
มีความสามารถในการจัดท าบัญชีได้ถูกต้องตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชี
ในสภาพปัจจุบัน ด้านวิชาชีพบัญชี ล าดับ สุดท้าย คือ มี
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ 
พฤติกรรมองค์การ และการตลาด คุณสมบัติ ที่พึงประสงค์
ของนักบัญชีที่ต้องการด้านวิชาชีพบัญชี ล าดับแรก คือ 
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ความรู้และความเข้าใจ ในมาตรฐานการบัญชีและ
ความสามารถในการจัดท าบัญชีได้ถูกต้องตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชี        
ที่ต้องการด้านวิชาชีพบัญชีล าดับสุดท้าย คือมีความรู้
เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจการเมือง การปกครอง 

4. ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม เห็นว่า
คุณส มบั ติ ที่ พึ ง ป ร ะส งค์ ข อ งนั กบัญ ชี ใ นปั จ จุ บั น 
ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก และคุณสมบัติทีพ่ึง
ประสงค์ของนักบัญชีที่ต้องการด้านการบริหารจัดการ 
อยู่ ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อ เห็นว่า
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีในสภาพปัจจุบัน 
ด้านการบริหารจัดการล าดับแรก คือ มีความสามารถ 
ในการประสานงานกบัลูกค้า และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องใน
การขอความร่วมมือเรื่องข้อมูลและเอกสาร คุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ของนักบัญชีในสภาพปัจจุบัน ด้านการบริหารจัดการ 
ล าดับสุดท้าย คือ  มีความสามารถในการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน มีภาวะความเป็นผู้น า  ความสามารถ  ในการจูงใจ 
การมอบหมายงาน และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  
ส่วนคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีท่ีต้องการด้านการ
บริหารจัดการ ล าดับแรก คือ ความสามารถในการวางแผน 
การปฏิบัติงาน  มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาในการท างาน ความสามารถประสานงานกับลูกค้า 
และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการขอความร่ วมมื อ 
เรื่องข้อมูลและเอกสาร คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนัก
บัญชีที่ต้องการ ด้านการบริหารจัดการ ล าดับรอง คือ 
มีภาวะความเป็นผู้น า  ความสามารถในการจูงใจการ
มอบหมายงานและการแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ ง 
มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 

5. ด้านคอมพิวเตอร์ในภาพรวม เห็นว่าคุณสมบัติ
ที่พึงประสงค์ของนักบัญชีในปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์  
อยู่ในระดับมาก และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชี
ที่ต้องการ ในด้านคอมพิวเตอร์ ระดับมากที่สุด พิจารณา
เป็นรายข้อเห็นว่าคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีใน
สภาพปัจจุบั น  ด้ านคอมพิ ว เตอร์  ล าดับแรก คื อ 
มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี  คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีใน
สภาพปัจจุบัน ด้านคอมพิวเตอร์  ล าดับสุดท้าย คือ 
ความสามารถในการให้ค าแนะน าปรึกษาในการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดท าบัญชีของกิจการได้ ส่วน
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีที่ต้องการ ด้านคอมพิวเตอร์ 
มีล าดับเท่ากัน คือ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

และโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี มีความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมตารางท าการ (Spread 
sheet) เ ช่น โปรแกรม Excel ในการจัดท าบัญชี 
มีความสามารถในการให้ค าแนะน าปรึกษาในการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดท าบัญชีของกิจการได้ 

6. ด้านภาษาไทยในภาพรวม เห็นว่าคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ของนักบัญชีในสภาพปัจจุบัน และคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ของนักบัญชีที่ต้องการด้านภาษาไทย อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อ เห็นว่าคุณสมบัติที่           
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง นั ก บั ญ ชี ใ น ส ภ า พ ปั จ จุ บั น 
ด้านภาษาไทย เท่ากันคือ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารโดย  
การพูดเป็นภาษาไทย และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารโดย
การเขียนเป็นภาษาไทย ส่วนคุณสมบัติที่พึงประสงค์             
ของนักบัญชีที่ต้องการ ด้านภาษาไทย ล าดับแรก คือ 
มีทักษะในการติดต่อสื่อสารโดยการพูด เป็นภาษาไทย 
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีที่ต้องการ ด้าน
ภาษาไทย ล าดับรอง คือ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารโดย
การเขียนเป็นภาษาไทย 

7. ภาษาต่างประเทศในภาพรวมเห็นว่าคุณสมบัติ
ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง นั ก บั ญ ชี ใ น ปั จ จุ บั น ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับน้อยและคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ของนักบัญชีที่ต้องการด้านภาษาต่างประเทศอยู่
ในระดับปานกลางพิจารณาเป็นรายข้อ เห็นว่าคุณสมบัติ
ที่ พึ ง ประสงค์ ขอ งนั กบัญ ชี ในสภาพปั จ จุ บั นด้ า น
ภาษาต่างประเทศมีระดับเท่ากัน คือมีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสารโดยการพูดเป็นภาษาอังกฤษ มีทักษะในการ
อ่านและเข้าใจเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ มีทักษะในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร โ ด ย ก า ร เ ขี ย น เ ป็ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
ส่วนคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีที่ต้องการด้าน
ภาษาต่ างประเทศ ล าดับแรก  คือ มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสารโดยการเขียนเป็นภาษาอังกฤษ คุณสมบัติที่
พึงประสงค์ของนักบัญชีที่ต้องการ ด้านภาษาต่างประเทศ 
ล าดับรองคือ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารโดยการพูดเป็น
ภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการอ่านและเข้าใจเอกสารที่
เป็นภาษาอังกฤษ 
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7. สรุปผลการวิจัย
 7.1 ข้อมูลโดยทั่วไป ผลการวิจัย พบว่าส านักงานบัญชี
ในจังหวัดนครนายก ด าเนินธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ร้อยละ 67 มีระยะเวลาการด าเนินธุรกิจมาแล้ว ระหว่าง
ระยะเวลาการด า เนินธุรกิจ 11 -15 ปี  ร้อยละ 56 
ผู้บริหารส านักงานบัญชีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีสาขาการบัญชี ร้อยละ 89 ส านักงานบัญชี มีจ านวน
พนักงาน 6-10 คน ร้อยละ 67 พนักงานมีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ร้อยละ 67  ส านักงาน
บัญชีมีจ านวนลูกค้า 51-90 ร้อยละ 44 การให้บริการที่           
มีในส านักงานบัญชีทุกแห่ง คือ การจัดท าบัญชีและออก
งบการเงิน การจัดท า รายงานภาษียื่นสรรพากร การรับ
จดทะเบียนจัดตั้งกิจการและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
กิจการ ส านักงานบัญชีในจังหวัดนครนายกจัดท าบัญชี
ด้วยคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 100  
 7.2 คุณสมบัติที่พึ งประสงค์ของนักบัญ ชีในการ
ให้บริการของส านักงานบัญชี จังหวัดนครนายก พบว่า 
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ระดับมากท่ีสุด คือ คุณสมบัติในด้านภาษีอากรธุรกิจ ด้าน
จริยธรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาชีพบัญชี 
และด้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชี
ที่ มี อยู่ ใ นปั จจุ บัน  ระดับน้อย  คื อ  คุณสมบัติ ด้ าน
ภาษาต่างประเทศคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีใน
การให้บริการของส านักงานบัญชี จังหวัดนครนายก พบว่า 
คุณสมบัติที่ต้ องการระดับมากที่สุด  ประกอบด้วย 
คุณสมบัติในด้านภาษีอากรธุรกิจ ด้านจริยธรรมด้านการ
บริหารจัดการ ด้ านภาษาไทย ด้ านคอมพิว เตอร์  
และด้านวิชาชีพบัญชี คุณสมบัติที่ต้องการระดับปานกลาง 
คือ คุณสมบัติด้านภาษาต่างประเทศ  

8. อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่องคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีใน
การให้บริการของส านักงานบัญชี ในจังหวัดนครนายก 
อภิปรายผลคุณสมบัติที่พึงประสงค์แต่ละด้าน ดังนี้ 
 8.1 คุณสมบัติด้านวิชาชีพบัญชี นักบัญชีต้องมีความรู้
ความเข้าใจมาตรฐานการบัญชี และสามารถจัดท าบัญชีได้
ถูกต้องตามหลักการบัญชี  ที่รับรองทั่วไป สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดให้ต้องท า
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ให้ถือว่ามาตรฐานการบัญชี  
ที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย สอดคล้องกับข้อเสนอของปุณยวีย์ ท่ากระเบา 

และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล(2560)ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของ
ความรู้ความสามารถทางการบัญชีต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของเสมียนการเงิน ในระดับมณฑลทหารบก
สังกัดกองทัพภาคที่  1 ผลการศึกษาพบว่า 1) ความรู้
ความสามารถทางการบัญชี มีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานโดยรวม 2) ความรู้ความสามารถทางการบัญชี   
มีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้าน
การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ  3) ความรู้ความสามารถ
ทางการบัญชีมีอิทธิพลทางบวก  ต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดหาและใช้ทรัพยากร        
4) ความรู้ความสามารถทางการบัญชีมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 
5) ความรู้ความสามารถทางการบัญชีมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความพึงพอใจของ
ทุกฝ่าย และสอดคล้องกับความคิดเห็น ของ ธวัช ภูษิตโภคไคย 
ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลทางการเงินในการ
บริหารธุรกิจ จึงต้องจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานและกติกา ทางบัญชีโดยเคร่งครัด เพื่อแสดง
ถึงการบริหาร  ที่โปร่งใส และตรงไปตรงมา นักบัญชีต้อง
ช่วยผู้บริหารควบคุมดูแลให้งานด้านนี้มีคุณภาพและ
เช่ือถือได้ บริการทางวิชาชีพบัญชีจะต้องมีคุณภาพ และ
มาตรฐานสูง สามารถเทียบเคียง   ในระดับโลก นักบัญชี
ต้องมีความรู้และความเช่ียวชาญทางวิชาชีพเพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นในการใหบ้ริการ 
 8.2 คุณสมบัติด้านภาษีอากรธุรกิจ นักบัญชีต้องมี
ความรู้ความเข้าใจกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และมีความสามารถ ในการจัดท าและค านวณภาษีได้
ถูกต้อง นักบัญชีต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย
หรือการออกกฎหมายภาษีอากรใหม่ จะช่วยให้กิจการ
สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นได้ทันที 
และช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น สอดคล้องกับ
ความเห็น ของ ณัฎฐธิดา บุญราช (2558) ได้ศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชีตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการในเขตอ าเภอเมือง จั งหวัดเลย 
และเพื่อเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของนักบัญชีตามความต้องการของผู้ประกอบการในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเลยคุณลักษณะของนักบัญชีตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านจรรยาบรรณทางการบัญชี รองลงมาได้แก่ 
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ด้านการบริหารจัดการในองค์กร  และด้านความรู้
ความสามารถทางการบัญชี และทักษะการปฏิบัติงาน 
ตามล าดับ ส่วนท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะ
เฉพาะตัวของนักบัญชี  
 8.3 คุณสมบัติด้านคอมพิวเตอร์ นักบัญชีสามารถใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี และ
โปรแกรมอื่น ๆ ในการจัดท าบัญชี และสามารถให้
ค าแนะน าปรึกษาในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการ
จัดท าบัญชีได้ ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี
และการใ ช้คอมพิ ว เตอร์ อย่ างแพร่หลาย แล ะขีด
ความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ขณะที่ราคาลดลงอย่างมาก เป็นปัจจัยส าคัญ ปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินธุรกิจอย่างรวดเร็ว 
เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย  กล่าวว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
สามารถ  ประเมินโอกาสและใช้ประโยชน์จากพัฒนาการ 
ด้านคอมพิวเตอร์ได้เต็มที่ ผู้ประกอบวิชาชีพ จึงจ าเป็นต้องมี
คุณสมบัติ ต่อไปนี้ 1) ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์และ ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับวิชาชีพและ
การปฏิบัติงาน  2) ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
และติดตามการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้นต ลอดเวลา 
3) ต้องมีความสามารถที่จะระบุประโยชน์ ข้อจ ากัดความ
เสี่ยงและค่าใช้จ่าย ในการใช้เทคโนโลยี 4) ต้องสามารถที่
จะระบุ ประเมินและวิ เคราะห์โอกาสในการน าเอา
เทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ
และการปฏิบัติงาน 
 8.4 คุณสมบัติด้านภาษา นักบัญชีต้องมีทักษะในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ด้ ว ย ภ า ษ า ไ ทย แ ละ ภ า ษ า อั ง ก ฤษ 
ด้านภาษาไทยน ้ัน เป็นคุณสมบัติตามข้อก าหนดคุณสมบัติ
และเง่ือนไขของผู้ท าบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
ที่ก าหนดไว้ว่าผู้ท าบัญชีที่จะขึ้นทะเบียนกับ สภาวิชาชีพบัญชี
นั้น ต้องมีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะท าบัญชีเป็นภาษาไทย
ได้ ทักษะในการติดต่อสื่อสารจ าเป็นส าหรับนักบัญชี 
เนื่องจากการอธิบายข้อมูลทางการบัญชีซึ่ งยากต่อ 
การเข้าใจของบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางการ
บัญชีซึ่งสอดคล้องกับ ทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชี 
ที่ ก า ห น ด ใน  I E S  3  IFAC Education Committee 
ว่านักบัญชีต้องมีทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และการสื่อสาร ท าให้สามารถท างานร่วมกับ ผู้อื่นในองค์กร 
การรับและถ่ายทอดสารสนเทศ การใช้ดุลยพินิจอย่างมีเหตุผล 
และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธ ิ

8 .5  คุณสมบัติด้ านจริยธรรม นักบัญชีต้องยึดมั่ น
ในจริ ย ธร รม คุณธรรม และจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ  
มีความรับผิดต่อหน้าที่และองค์กรมีความเที่ยงธรรม 
และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มีความอดทนใน
การท างานผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ขึ้นทะเบียนไว้กับ 
สภาวิชาชีพมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
มาตรฐานของวิชาชีพ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  เรื่อง 1) ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ 
ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 2) ความรู้
ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชี 
3) ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับ
4) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคล
หรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้ 
 8.6 คุณสมบัติด้านการบริหารจัดการนักบัญชีต้องมี
ความสามารถวางแผนการปฏิบัติงานการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาในการท างาน ประสานงานกับ ลูกค้า และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ทักษะทาง
วิชาชีพของนักบัญชีที่ก าหนดใน IES 3 IFAC Education 
Committee  กล่าวว่าทักษะด้านองค์กรและการจัดการ
ทางธุรกิจมีความส าคัญ ต่อนักวิชาชีพบัญชีเพิ่มมากขึ้น 
เพราะในปัจจุบันบทบาทของนักบัญชีได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีต ที่เป็นเพียงผู้จัดหาข้อมูลให้บุคคลอื่น ๆ มาเป็นผู้มี
ส่วนร่วมในทีมที่ตัดสินใจ นักวิชาชีพบัญชีจึงจ าเป็นต้อง
เข้าใจทุกแง่มุมที่ท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้ 
นักบัญชีต้องพัฒนามุมมองทางธุรกิจให้กว้างขึ้นรับรู้และ
เข้าใจการเมือง และมุมมองระดับสากล นักบัญชีจึงต้องใช้
ทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารโครงการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และความรับผิดชอบ ความเป็น
ผู้น า และการใช้ดุลยพินิจ 

9.  ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชี 
 ด้านวิชาชีพบัญชี เห็นว่านักบัญชีต้องมีความรู้ความ
เข้าใจหลักการบัญชีและกระบวนการจัดท าบัญชี มีความรู้
ในการวางระบบบัญชี กระตือรือร้นในการพัฒนาความรู้
ด้านการบัญชี และยึดหลักการบัญชี 
 ด้านภาษีอากรธุรกิจ เห็นว่านักบัญชีต้องมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายประมวลรัษฎากรอย่างดี รู้หลักในการ
ค านวณภาษีและการยื่นแบบภาษี สามารถแก้ไขปัญหา
ด้านภาษีอากรที่ เกิดขึ้น ช้ีแจงต่อผู้ประกอบการและ
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สรรพากรได้ สามารถวางแผนทางภาษีให้ลูกค้าได้ และ
ต้องศึกษา      หาความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายภาษีอากรที่มี 
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ด้านคอมพิวเตอร์ เห็นว่านักบัญชีต้องมีความรู้ความ
ช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์          ใช้โปรแกรมต่าง ๆ 
ได้หลากหลาย เช่น Word, Excel โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญ ชี  ส ามา รถแก้ ไ ขปัญหาที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ
คอมพิวเตอร์ได้ ใช้คอมพิวเตอร์ในการวางระบบบัญชี 
และประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานด้านบัญชีได้ 
 ด้านภาษา เห็นว่านักบัญชีต้องสามารถใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารข้อมูลทางการบัญชีให้บุคคลต่าง ๆ เข้าใจได้
ง่าย และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้การบริการแก่
ลูกค้าชาวต่างประเทศ ท่ีมีจ านวนเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน 
 ด้านจริยธรรม เห็นว่านักบัญชีต้องมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ต่อลูกค้าและส านักงาน รักษาผลประโยชน์ของ
ส านักงานและลูกค้ามีคุณธรรมและจริยธรรมที่ท าให้ลูกค้า
มีความเ ช่ือมั่น และไว้วางใจต่อการให้บริการของ
ส านักงานบัญชี 
 ด้านการบริหารจัดการ เห็นว่านักบัญชีต้องท างานเป็น
ทีม และมีมนุษยสัมพันธ์สามารถเข้ากับ บุคคลอื่นได้ 
มีความรู้ในการวางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใน
งบประมาณ และสามารถวางแผนการปฏิบัติงานให้อยู่
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 ด้านอื่น ๆ เห็นว่ านักบัญชีต้องมีความละเอียด
รอบคอบในการปฏิบัติงาน และขยันหมั่นเพียรในการ
ปฏิบัติงาน 
 9.2 การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
นักบัญชี  ในการประกอบวิชาชีพด้านการท าบัญชีและด้าน 
การสอบบัญชี 
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ศึกษาคุณสมบัติเจ้าหน้าท่ีงานบัญชตีามความต้องการของสถานศึกษา 
ในสถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 1 

Qualifications of Accountants According to the Needs of Vocational 
Institutions in the Northeast 1 

เพทาย เพียรทอง1* มนตรี สุทธิเมธากุล2 อรศิริ ศรีนครดี3 จิราพัชร นาคำ4 ธวัชชัย สุพรม5 
Paetay Paentong1* Montree Sutthimethakul2 Ornsiri Srinakhondee 3 Jirapat nakham 4 Thawatchai Suprom 5 

*1 2 3 4 5  สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลัยอาชวีศึกษาหนองคาย สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1
*1 2 3 4 5  Department of Accounting, Nongkhai Vocational College, Institute of Vocational Education:

Northeastern Region 1 

บทคัดย่อ 

การว ิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาคณุสมบัติ
เจ ้าหน้าที่งานบัญชีตามความต้องการของสถานศึกษา 
ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
กล ุ ่มต ัวอย่างที ่ใช้ในการว ิจัย ได ้แก่  รองผ ู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร จำนวน 1 คน และหัวหน้างานบญัชี 
จำนวน 1 คน ในสถานศึกษาของสถาบันการอาชวีศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จำนวน 10 แห่ง เครื่องมือ  
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของเจ้าหน้าที่งานบัญชีตามความต้องการของวิทยาลัย  
ในสถาบันการอาชวีศึกษาภาคะวันออกเฉยีงเหนือ 1 สถติิ
ท ี ่ ใช ้  ได ้แก ่ ค ่าร ้อยละ ค่า เฉลี่ย  และส ่วนเบ ี่ยงเบน
มาตรฐานความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่ 0.974 ผลการวจิยั 
พบว่า  ข ้อมูลเกี ่ยวกับคุณสมบ ัต ิ เจ้าหน้าที ่งานบัญชี 
ต า มคว า มต ้อ งกา รขอ ง  ส ถ านศ ึ กษ าในสถาบัน 
การอาช ีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ต ้องการ
ท ักษะในการส ื ่อสารและการทำงานร ่วมก ับผ ู ้อื่น 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 ทักษะด้านเทคนิค
และการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า เฉลี่ย  
4.59 ทักษะด้านบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  
4 .56 ท ักษะด้านการบริหารจัดการธุรก ิจและองค์กร 
อย ู ่ ในระดับมากท ี ่ส ุด มีค ่า เฉล ี ่ย  4 .51 และท ักษะ 

ด้านสติปัญญาหรือการเรยีนรูอ้ย่างชาญฉลาด อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 ตรงตามสมมติฐานทีต่ั้งไว้ 

คำสำคัญ : คุณสมบัติเจ้าหน้าทีง่านบญัชี, สถานศึกษาใน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1 

Abstract 
The purpose of this study was to study the 

qualifications of accountants according to the 
needs of Educational Institutions in Vocational 
Institutions in the Northeast 1. The samples were 
a Deputy Director of Resource Management and 
accounting supervisor from 10 educational 
institutions vocational institutions in the 
Northeast 1.  The tools were questionnaires and 
the statistics for data analysis were:  percentage, 
mean and standard deviation. The tool reliability 
was at 0.974. 
 The results of the analysis about the 
qualification of accountants according to the 
needs of Educational Institutions in Vocational 
Institutions, Northeast 1 found that the overall 
was at the highest level.  The interpersonal and 
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communication skills were at the highest level 
with a mean of 4 .61 .  Next, the academic skill on 
practical and work duties were at the highest 
level with a mean of 4. 59.  Then, the skills of 
individual characteristics were at the highest level 
with a mean of 4. 56.  The organizational and 
business management skills were at the high level 
with a mean of 4. 51.  And the problem solving 
skills with the average of 4 .48 
Keyword :Accounting staff qualifications, Education 
Institutions in Vocational Institutions in the 
Northeast 1 

1. บทนำ
สำน ักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ทำหนา้ที่
ผล ิตและพัฒนากำล ังคนเพื ่อสนองตอบความต้องการ
กำลังคนในการพัฒนาประเทศทำใหมี้การจดัการเรยีนการ
สอนในวิชาช ีพเพิ ่มขึ ้น เพ ื ่อเพ ิ ่มปร ิมาณผ ู ้ เร ียน ใน
ขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการบริการสังคมในโครงการ 
และวาระพิเศษต่าง ๆ  เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กบั
ผู้เรียนทั้งในด้านการฝึกงานวิชาชีพ และปลกูฝังสำนกึการ
บร ิการสังคมและขยายบทบาทการจัดการอาชีวศึกษา 
สำหรับผู้ที่เรียนที่เป็นผู้มีงานอยู่แล้ว ผู้ที่ต้องการพัฒนา
ศักยภาพและผู ้ที ่กำล ังหางานทำให ้มากข ึ ้น และให้
ความสำคัญกับการค้นหา พัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี 
เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชนใ์นเชิงพาณิชย์
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 หน่วยตรวจสอบภายในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการสร้างความเชื่อม่ัน และให้
คำปรึกษากับเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ทำให้หน่วยตรวจสอบภายในตอ้งจัดทำตัวชีว้ัดเพ่ือกำหนด
คุณสมบ ัต ิ เจ้าหน้าที ่งานบัญชีตามความต้องการของ 
ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ใ น ส ถ า บ ั น ก า ร อ า ช ี ว ศ ึ ก ษ า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหน ือ 1  ด้านงานบัญช ี รวมทั้ง

โ ค ร งก า ร ต ่ า ง  ๆ  ข อ งส ถ า บ ั น กา รอ าช ี วศ ึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จำนวน 10 แห่ง ประกอบดว้ย 
1) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เจ้าหนา้ทีง่านบญัชี จำนวน
1 คน และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรพัยากร จำนวน 
1 คน 2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เจ้าหน้าที่งาน
บัญช ี จำนวน 1 คน และรองผู ้อำนวยการฝ่ายบรหิาร
ทร ัพยากร จำนวน 1 คน 3 ) ว ิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการตอ่เรอื เจ้าหนา้ที่งานบญัชี จำนวน 1 คน 
และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร จำนวน 1 คน 
4) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน
1 คน และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรพัยากร จำนวน 
1 คน 5 ) ว ิทยาล ัยเทคน ิคกาญจนาภ ิเษกอ ุดรธานี 
เจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน 1 คน และรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร จำนวน 1 คน 6) วิทยาลัยอาชีว
อ ุดรธาน ี เจ ้าหน ้าท ี ่งานบ ัญช ี จำนวน 1 คน และ 
รองผ ู ้อำนวยการฝ่ายบริหารทร ัพยากร จำนวน 1 คน 
7) วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน
1 คน และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรพัยากร จำนวน 
1 คน 8) วิทยาลัยเทคนิคเลย เจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน 
1 คน และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรพัยากร จำนวน 
1 คน 9) วิทยาลัย อาชีวศึกษาเลย เจ้าหน้าที่งานบัญชี 
จำนวน 1 คน และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรพัยากร 
จำนวน 1 คน และ 10) วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 
เจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน 1 คน และรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร จำนวน 1 คน [1] 

ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรหรือมีความรับผิดชอบไม่
มากนัก เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง เช่น ตรวจสอบหลกัฐาน 
และใบสำคัญการเบ ิกจ่ายเงิน  จ ัดทำบัญชีทั ่วไปของ
ราชการ เช่น ทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชี
แยกประเภท เป็นต้น ช่วยพิจารณาตั้งงบประมาณหมวดที่
ไม่มีปัญหา เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าลว่งเวลา ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 
เป็นต้น ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตรวจทางการ
ตั ้งฎ ีกาเบิกจ่าย ทำหนังส ือโต ้ตอบเกี ่ยวก ับการเงิน  
การบ ัญช ี การงบประมาณ จ ัดสรรเงินงบประมาณ 
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รายจ่ายตามยอดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ตรวจสอบงบเดือน 
ทำรายงานการเงิน ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏบิัติงาน
แก ่เจ้าหน้าที ่ระดับรองลงมา ต ิดต ่อประสานงานและ
ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นที่เกี่ยวขอ้ง  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพ ื ่อศึกษาคุณสมบัติเจ้าหน้าที่งานบัญชีตามความ

ต้องการของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1     

3. กรอบแนวคิดของการวิจัย

4. วิธีดำเนินการศึกษา
4.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง (Population)

 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง (Sample Population) ที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่  หัวหน้างานบัญชี สถานศึกษาละ 1 
คน และรองผ ู ้อำนวยการฝ ่ายบร ิหารทร ัพย า ก ร 
สถานศึกษาละ 1 คน ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย  
1) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 2) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย 3) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ   
ต่อเรือ 4) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 5) วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธาน ี 6) วิทยาลยัอาชีวศึกษาอุดรธาน ี 
7) ว ิทยาล ัยเทคน ิคบ ึงกาฬ 8 ) ว ิทยาล ัยเทคนิคเลย
9) ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษาเลย 10 ) ว ิทยาล ัยเทคนิค
หนองบัวลำภู รวม 20 คน 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เคร ื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) สร ้างตามความมุ ่งหมายและกรอบ
แนวคิดการศึกษาที่กำหนด โดยแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหนา้ทีง่านบัญชตีามความ
ต้องการของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตร ว จ ส อ บ ร า ย ก า ร  (Checklist)  จ ำ น วน  5  ข้ อ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน  
และประสบการณท์ำงาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจข อง
หัวหน้างานบัญชี และรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรที่มี
ต่อการทำงานด้านตามความต้องการของ สถานศึกษาใน
สถาบ ันการอาชีวศ ึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1 
มีคำถามจำนวน 35 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามที่สร้างขึน้
เป ็นแบบให้เล ือกตอบแบบมาตราส ่วน (Likert Scale) 
ประกอบด้วย ด้านงานการเงิน จำนวน 15 ข้อ  ด้านงาน
บัญชี จำนวน 15 ข้อ และด้านงานพัสดุ จำนวน 15 ข้อ 
ลักษณะคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยวิธีการวดั
ระดับความคิดเห็น 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ทำหน ังส ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข ้อมูลจาก

ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ใน ส ถ า บ ั น ก า ร อ า ช ี ว ศ ึ ก ษ า ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนอื 1 

2. เก็บข้อมูลจากเจา้หน้าที่งานบญัชีตามความต้องการ
ข อ งส ถ า น ศ ึ ก ษ า ใน ส ถ า บ ั น ก า ร อ า ช ี ว ศ ึ ก ษ า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้วยตนเอง 

3. ตรวจแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา ซึ่งเป็นฉบับที่
สมบูรณ์ นำมาบันทึกลงในแบบลงรหัส (Coding From ) 
แล ้วนำมาวิเคราะห ์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร ์ โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้คอมพิวเตอร์

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับค่าสถิติ  
ดังนี้ 
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1. สถิติที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ
-  ค ว า ม เท ี ่ย งต รงต าม เนื้ อหา( Index of 

Concurrence : IOC) [2] 
2. ค่าสถิติพ้ืนฐาน

- ค่าร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉลี่ย (Mean) 
-  ส ่ ว น เ บ ี ่ยง เบ นมา ตรฐ าน ( Standard 

Deviation) 

5. สรุปผลการวิจัย

ระดับความต้องการคณุสมบัติ
เจ้าหน้าท่ีงานบัญชีตามความต้องการ

ของ สถานศึกษาในสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

x̅ S.D. แปลผล 

1. ทักษะด้านสติปัญญาหรือการเรียนรู้
อย่างชาญฉลาด 
2. ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบัติ
หน้าที่ 
3. ทักษะด้านบุคคล
4. ทักษะในการส่ือสารและการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
5. ทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
และองค์กร 

4.45 

4.59 
4.56 
4.61 

4.51 

0.52 

0.46 
0.49 
0.55 

0.55 

มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.46 0.43 มาก 

 5.1 ความต้องการเกี่ยวกับคุณสมบัติเจ้าหน้าที่งาน
บ ัญช ีตามความต้องการของสถานศึกษาในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1 โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก (x̅ = 4.46, S.D.=0.43) เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่า ทักษะในการสื่อสาร

และการทำงานร่วมกับผู้อื่น อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 
4.61, S.D.=0.55) ทักษะด้านเทคนิคและการปฏบิตัหินา้ที่ 

อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.59, S.D.=0.46) ทักษะด้าน
บ ุคคล อย ู ่ ในระดับมากที ่ส ุด (x̅ = 4.56, S.D.=0.49) 
ทักษะด้านการบรหิารจดัการธุรกจิและองค์กร อยู่ในระดบั

มากท ี ่ส ุด (x̅ = 4.51, S.D.=0.55) และท ักษะด้าน

สติปัญญาหรือการเรียนรูอ้ย่างชาญฉลาด อยู่ในระดับมาก 

(x̅ = 4.45, S.D.=0.52) 

6. อภิปรายผล 
    จากผลการศึกษาคุณสมบัติเจ้าหน้าที่งานบัญชีตาม
ความต้องการของ สถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 ความต้องการเกี่ยวกับคุณสมบัติเจ้าหน้าที่งานบัญชี
ตามความต้องการของสถานศึกษาในสถาบ ันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ด ้านสติปัญญาหรือการเรียนรู ้อย่างชาญ
ฉลาด มีความรู้  และความเข ้าใจในแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ และวิธีการทางการบัญชี และสามารถติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการปฏบิัติงานได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ด้านเทคนิคและการปฏบิตัิหนา้ที ่มีความซื่อสตัย์
สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสถาบ ันและสังคม มีจ ิตสำนึก และพฤติกรรมที่
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชนส์่วนตนดา้น
บ ุคคล สามารถจัดแจงงานให ้เสร ็จตามกำหนดเวลา 
สามารถที่จะเลือกและเรียงลำดับทรัพยากรที่มีจำกัด และ
จัดแจงงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา ด้านทักษะในการ
สื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถปฏิบัติและ
ร ับผ ิดชอบงานที่ ได้รับมอบหมายอย่างมีประสทิธภิาพ 
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานรว่มกับผู้อื่น และปรบัตวั
ให้เข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม
กับงาน ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร สามารถ
วางแผนเชิงกลยุทธ์การจัดการบุคคลากรและทรัพยากร
และตัดสินใจได้ และมีภาวะความเป็นผู้นำ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ [3] ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
นักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้บรหิาร และเปรยีบเทียบความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ที่มีเขต
พ้ืนที่การปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ ที่พ่ึงประสงค์ เช่น องค์ประกอบที่ 1 ทัศนคติ
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ต่อคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ด้านคุณสมบตัิตาม 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 องค์ประกอบที่ 2
ท ัศนคติต่อค ุณสมบัติของนักบัญชีที่ พึงประสงค์ ด้าน
คุณสมบ ัต ิด ้านทักษะทางว ิชาชีพ องค์ประกอบที่  3 
ท ัศนคติต่อค ุณสมบัต ิของนักบ ัญชีที ่ พึงประสงค ์ด้าน

คุณสมบัติด้านการควบคุมการประกอบวิชาชีพบัญช ี

7. ข้อเสนอแนะ 
  7.1 ด้านควาสำเร็จในการปฏิบัติงาน สถานศกึษาใน
สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1 ควรมี
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่งาน
บัญชีมากขึ้น โดยส่งเสริมให้ศึกษาต่อ อบรม สัมมนา เพ่ือ
พัฒนาเพ่ิมความรู้หรือ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างมี
ความเหมาะสมและเปน็ธรรม   

7.2 ด้านจรรยาบรรณควรปลูกฝังจรรยาบรรณของ 
นักบัญชีที่ดีให้กับเจ้าหนา้ที ่ที่เขา้รับการปฏบิตัิงาน 
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กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการไม้ดอกไม้ประดับ :
กรณีศึกษา หมู่บ้านดงบัง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

Marketing Strategies of Flowers and Garden Trees Traders: A Case Study of 
Dong Bung Village, Mueang District, Prachinburi Province 

นิภาพร มีชำนาญ1*

Nipapron Meechamnan1* 
*1สาขาวิชาการจดัการสำนกังาน วิทยาลัยเทคนคิปราจีนบุร ีสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

*1 Department of Office Management, Prachinburi Technical College, Institute of Vocational Education:
Central Region 3 

บทคัดย่อ
    งานวิจ ัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เ พื ่อศึกษากลยุทธ์ทาง
การตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ กรณีศึกษา 
หมู่บ้านดงบัง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุร ีเป็นการวจิยั
เชิงสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอยา่ง จำนวน 140 ราย 
เลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ความถี่ รอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชงิอนุมานที่
ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ Independent Sample t-test 
และ One -Way ANOVA F-test ผลการวิจัย พบว่า ด้าน
ประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี มี
สถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน การศึกษาระดับประถม
ศึกษาหรือต่ำกว่าปริญญาตรี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
จำนวน 11 -20 ไร ่ และใช ้เ ง ินลงทุนเริ ่มแรกจำนวน 
10,001-50,000 บาท มีประสบการณ์ 5-10 ปี ประกอบ
อาชีพไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพหลัก พันธุ์ไม้และวัสดุที่
นำมาใช้หาได้ในพ้ืนที่ ใช้น้ำบาดาล จำนวนแรงงานที่ ใช้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คน มีการจ้างแรงงานแบบรายวนั 
มีการจำหน่ายอย่างเดียว ราคาสูงสุดอยู่ที่ราคา 1,001 -
5,000 บาท นิยมปลูกไม้ใหญ่ยืนต้น พันธุ์ไม้ที่เป็นรายได้
หลัก คือต้นโมก หูกระจง ลีลาวดี ไม้ดัด ดังนั้น จึงสรุปได้
ว่าผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บ้านดงบัง อำเภอ

เมือง จังหวัดปราจีนบุรี การศึกษากลยุทธ์ พบว่า ใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาด 4P’s เรียงลำดับ ดังนี้ ระดับมากที่สุด 
ค ือ ด ้านผล ิตภัณฑ์ รองลงมาเป็นระดับมาก คือ ด้าน
สถานที่และช่องทางการจดัจำหนา่ยและด้านราคา สุดทา้ย
เป็นระดับปานกลาง คือ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
ส ่วนด้านข้อมูลปัจจ ัยในการประกอบธุรกิจไม้ดอกไม้
ประดับ พบว่าด ้านผลิตภ ัณฑ์ ด ้านด้ านสถานที ่และ
ช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ 

คำสำคัญ : กลย ุทธ ์ทางการตลาด , ผ ู ้ประกอบการไม้
ดอกไม้ประดับ, หมู ่บ ้านดงบัง อำเภอเมือง จ ังหวัด
ปราจีนบุรี 

Abstract 
 This research aimed to study the marketing 
strategies of flowers and garden trees traders, a 
case study of Dong Bung Village, Mueang District, 
Prachinburi Province. The research was a survey 
research using questionnaires as the data 
collection instrument. The data were collected 
from 140 samples selected by the method of 
specific and simple random sampling, and the  
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statistics used to analyze the data were 
frequency, percentage, mean and  
standard deviation. The inferential stati stics 
used in testing were Independent Sample t-test 
and (One -Way ANOVA: F-test). 
 The results of study found that the 
demographic aspects, most of them were 
female, aged 41-50 years old, married and living 
together, graduated from elementary school or 
lower. The study of factors on flowers and garden 
trees business found that most of the traders 
were the land owners of 11-20 rai, spent 10,001-
50,000 Baht for being investment amount for 
starting business, with 5-10 years of experience, 
doing flowers and garden trees trading as main 
business, seedlings and planting materials are 
provided in the local area, they used  underground 
water, the number of workers used was less than 
or equal to 5 people, the trading was made by 
selling only; the highest price was at 1,001-5,000 
baht; flowers and garden trees traders grew 
perennial trees, main plants that made income 
were Wrightia religiosa, Terminalia, Frangipani and 
dwarf plants. 
 Therefore, it can be summarized that flowers 
and garden tree traders of Dong Bung Village, 
Mueang District, Prachinburi Province, focused on 
marketing strategies as follows: the highest level 
of all was “product”; the secondary level was in 
the high level, those were location and 
distribution channel and price. The last one was 
in the medium level, marketing promotion. The 
data factors for doing business of flowers and 
garden trees, it was found that product, location, 
distr ibution channel and marketing promotion 
were different. 

คำสำคัญ :MARKETING STRATEGIES, OF FLOWERS 
AND GARDEN TREES TRADERS, DONG BUNG 
VILLAGEMUEANG DISTRICT PRACHINBURI 
PROVINCE 

1. บทนำ
ประเทศไทยมีพืชสำคัญทางเศรษฐกิจมากกลุม่หนึ่งคือ

ไม้ดอกไม้ประดับ ที่เป็นรายได้ให้กับชมุชนอยา่งมาก ในปี 
2547 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ในการผลติไม้ดอกไม้ประดับทัว่
ประเทศมีประมาณ 58,800 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับมีมูลค่า
ส่งออกประมาณ 150 ล้านบาท และในอนาคตมีแนวโนม้
การส่งออกของไม้ดอกไม้ประดับเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
ผู้บริโภคซื้อไม้ดอกไม้ประดับตามความพึงพอใจและความ
สวยงาม ดังนั้นหากผลิตสินค้าทีมี่คุณภาพตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับก็น่าจะโตขึ้น  
อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายใน
ด้านพันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับเมืองร ้อน และสภาพสังคม
ปัจจุบันมีการเปลีย่นแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวถิี
ชีวิตความเป็นอยู่ส่งผลให้ความเป็นอยู่มีความแออัดของ
คนในเมืองใหญ่ ๆ ยิ่งนับวันจะหาพ้ืนที่สีเขียวสีสดใสของ
ไม้ดอกไม้ประดับ และเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ มีน้อยลง
ทุกวัน ความต้องการที่แสวงหา ความเป็นธรรมชาติ โดย
อาจนำธรรมชาติเข้าหาตนเองมากยิ ่งข ึ้น การปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ เพ่ือตกแต่งสถานที่บริเวณบ้านพักอาศัย 
สถานที่ราชการ ห้างร้าน และอาคารตา่ง ๆ  เพ่ือความ สด
ชื่น ความเพลิดเพลินตา และความสง่าราศีแก่สถานที่ มี
เพ่ิมมากขึ้น จะเห็นได้จากการนำไม้ดอกไม้ประดับ มาใช้
ตกแต่งบริเวณสถานทีพั่กอาศัย และบริเวณสถานทีต่่าง ๆ  
หร ือการให้ ไม้ดอกไม้ประดับเป็นของขวญัในเทศกาล  
ต่าง ๆ อีกทั้งต้นไม้ยังใช้เสริมดวง เสริมราศีเกิด เพ่ือให้มี
โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ทั้งนี้เป็นการเพ่ิมมูลค่าการ
ตกแต่ง ความคิดสร้างสรรค์เข้าไป นับว่าเป็นศิลปะอย่าง
หนึ่ง รวมถึงกระแสนิยมในการรณรงค์ภาวะโลกร้อน ทีท่ำ
ให้เกิดอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ส่งผลให้
สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาตทิี่
รุนแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุทีรุ่นแรง อากาศ 
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ที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิด
ใหม่ ๆ  หรือโรคระบาดที่เคยหายไปจากโลกนี้แล้วกก็ลบัมา
ให้เราได้เห็นใหม่ และพาหะนำโรคที่เพ่ิมจำนวนมากขึ้น  
ในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรง
มากขึ้นเรื่อย ๆ เราสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้
หลายวิธี หลัก ๆ ก็คือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ 
ด ้วยการปลูกต้นไม้ เพ ื ่อจะให ้ต ้นไม้หายใจเอาก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป และหายใจออกมาเป็นก๊าซ
ออกซิ เจน เปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศให้กบัโลก 
ซึ่งจะเห็นได้จากมหาอุทกภัยที่เกิดขึน้ในชว่งเดือนตุลาคม 
2554 มีฝนตกหนักจำนวนมากทำให้เกิดน้ำท่วมส่งผล
ความเสียหายทัว่ทุกจังหวัด  
 ในปี พ.ศ. 2548 กรมการส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำ
โครงการเมืองไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรมราชินนีาถ ให้จังหวัดปราจีนบุร ีจัด
ให้เป็นแหล่งผลิตและเป็นศูนย์กลางการตลาดไม้ดอกไม้
ประดับ จึงได้รับการคัดเลือกเป็นเมือง ไม้ดอกไม้ประดับ
เฉลิมพระเกียรติ ของภาคตะวันออก ที่ใหญ่ทีสุ่ดติดอันดบั  
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญ ในการประกอบธุรกิจไม้
ดอกไม้ประดับ ซ ึ ่งสร ้างรายได ้อย่างมากให้กับชุมชน 
หมู่บ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี ที่มีการประกอบอาชีพ
เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ผู้วิจยัเกิดความสนใจศึกษาถึงกล
ย ุทธ์ทางการตลาดของผ ู ้ประกอบการไม้ ด อ ก ไ ม้  
กรณีศึกษา หมู่บ้านดงบัง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
เพ่ือเป็นประโยชนแ์ละใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการ
นำผลการว ิจัยไปใช้ดำเนินธุรกิจให ้เก ิดประโยชน์และ
เหมาะสมกับสภาวะแวดล ้อมทางการแข ่งข ันของ
ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับให้ประสบผลสำเร็จและ
ยั่งยืนต่อไป 

2. วตัถุประสงค์การวิจัย
2.1  เพ่ือศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการ

ไม้ดอกไม้ประดับ กรณีศึกษา หมู่บ้านดงบัง อำเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุร ี

    2.2  เพ่ือศึกษาข้อมูลปัจจัย ในการประกอบธุรกิจไม้
ดอกไม้ประดับ กรณีศึกษา หมู่บ้านดงบัง อำเภอเ มือง 
จังหวัดปราจีนบุร ี  
 2.3  เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้
ประดับ กรณีศึกษา หมู่บ้านดงบัง อำเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี 

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1  ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ

การสมรส ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีกลยุทธ์ทาง
การตลาดต่างกัน 
 3.2  ข้อมูลปัจจัยในการประกอบธุรกิจไม้ดอกไม้ประดบั
แตกต่างกันมีกลยุทธ์ทางการตลาดต่างกนั 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษา “กลย ุทธ์ทางการตลาดของผู ้ประกอบการ 

ไม้ดอกไม้ประดับ กรณีศึกษา หมู่บ้านดงบัง อำเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุร”ี มีกรอบแนวคิดในการวิจัยมีดังนี ้

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
5.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่

ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บ้าน   ดงบัง อำเภอเ มือง 
จังหวัดปราจีนบุร ีมีจำนวนทัง้หมด 140 ราย 
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 5.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน 
 ตอนที่   1   ข ้อมูลประชากรศาสตร์ของผ ู้ประกอบการ   
ไม้ดอกไม้ประดับ ได ้แก ่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา 
 ตอนที่  2  ข้อมูลปัจจัยในการประกอบธุรกิจไม้ดอก 
ไม้ประดับ จำนวน 12 ข้อ 
 ตอนที่  3  กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ 
ไม้ ดอกไม้ประดับ แบ่งออกเปน็ 5 ระดับ 
 5.3  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือ 
ท ี ่ ใช ้ในการว ิจ ัยครั ้งน ี ้  ได ้สร ้างแบบสอบถามซ ึ ่งได้
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

5.4  วิธีการรวบรวมข้อมูล 

6. ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive Statistics) ประกอบด้วยความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยได้แบ่งผลการวิเคราะหข์้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่ 1  ผลการว ิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ของ
ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ กรณีศึกษา หมู่บ้านดงบงั 
อำเภอเมือง จังหวัดปราจนีบุรี 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวน ความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูล
ประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการ ไม้ ดอก 
ไม้ประดับ จังหวัดปราจีนบรุี จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 

1. ชาย
2. หญิง

55 
85 

39.30 
60.70 

รวม 140 100.00 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวน ความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูล
ประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้
ประดับ จำแนกตามอาย ุ

อายุ จำนวน ร้อยละ 
1. 20-30 ปี
2. 31-40 ปี

3. 41-50 ปี
4. 51-60 ปี
5. 60 ปีขึ้นไป 

15 
43 

47 
27 
8 

10.70 
30.70 

33.60 
19.30 
5.70 

รวม 140 100.00 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวน ความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูล
ประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้
ประดับ จำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 

1. โสด
2. สมรสอยู่ด้วยกัน 
3. หม้าย/อย่าร้าง

20 
104 
16 

14.30 
74.30 
11.40 

รวม 140 100.00 

ตารางที่ 4 แสดงจำนวน  ความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูล
ประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้
ประดับ จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 

1. ปฐมศึกษาหรือต่ำกว่า 
2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
4. ระดับปวส./อนุปริญญา 
5. ระดับปริญญาตรี
6. สูงกว่าระดับปริญญาตรี

58 
55 
21 
2 
2 
2 

41.40 
39.30 
15.00 
1.40 
1.40 
1.40 

รวม 140 100.00 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยในการประกอบ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ กรณีศึกษา หมู่บ้านดง
บัง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบรุี 

ตารางที่ 5 แสดงจำนวน ความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูล
ปัจจัยในการประกอบธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ
จำแนกตามกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ใช้ในประกอบ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ 

กรรมสิทธิ์ท่ีดิน จำนวน ร้อยละ 

1. เป็นเจ้าของ
2. เช่า 

116 
24 

82.90 
17.10 

รวม 140 100.00 

ตารางที่ 6 แสดงจำนวน ความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูล
ปัจจัยในการประกอบธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ
จำแนกตามเงินลงทุนเริ่มแรกในการทำธุรกิจ
ไม้ดอกไม้ประดับ   

เงินกองทุนเร่ิมแรก จำนวน ร้อยละ 

1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
2. 10,001 - 50,000 บาท 
3. 50,001 – 100,000 บาท 
4. 100,001 ขึ้นไป 

11 
104 
21 
4 

7.90 
74.30 
15.0 
2.9 

รวม 140 100.00 

ตารางที่ 7 แสดงจำนวน ความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูล
ปัจจัยในการประกอบธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ
จำแนกตามผู้ประกอบการมีประสบการณ์ใน
การทำธุรกิจ 

ประสบการณ์ จำนวน ร้อยละ 

1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี
2. 5 – 10 ปี
3. 11 – 15 ปี
4. 16 – 20 ปี
5. 20 ปีขึ้นไป 

31 
80 
21 
3 
5 

22.10 
57.10 
15.0 
2.10 
3.60 

รวม 140 100.00 

ตารางที่ 8  แสดงจำนวน ความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูล
ปัจจัยในการประกอบธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ
จำแนกตามการประกอบอาชีพไม้ดอกไม้
ประดับของผู้ประกอบการ 

การประกอบอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ
ของผู้ประกอบการ 

จำนวน ร้อยละ 

1. อาชีพหลัก
2. อาชีพเสริม

122 
18 

87.10 
12.90 

รวม 140 100.00 

ตารางที่ 9 แสดงจำนวน ความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูล
ปัจจัยในการประกอบธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ
จำแนกตามแหล่งที่มาของพันธ์ไม้และวัสดุที่
นำมาใช้ทำธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ 

แหล่งท่ีมาของพันธ์ไม้ จำนวน ร้อยละ 

1. ผลิตเองและหาได้ในพ้ืนท่ี
2. ผลิตเองและหาได้ภายในจังหวัด
3. ผลิตเองและหาได้ในต่างจังหวัด
4. ผลิตเองและหาได้ในต่างประเทศ

90 
37 
12 
1 

64.30 
26.40 
8.60 
0.70 

รวม 140 100.00 

ตารางที่ 10 แสดงจำนวน ความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูล
ป ัจจ ัยในการประกอบธุรก ิจไม้ดอกไม้
ประดับ จำแนกตามแหล่งน้ำที่นำมาใช้ทำ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ 

แหล่งน้ำท่ีนำมาใช้ทำธุรกิจไม้ดอกไม้

ประดับ 

จำนวน ร้อยละ 

1. น้ำตลาด
2. น้ำประปา 

3. แม่น้ำ ลำคลอง สาธารณะ

111 
2 

27 

79.30 
1.40 

19.30 
รวม 140 100.00 

ตารางที่ 11 แสดงจำนวน ความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูล
ป ัจจ ัยในการประกอบธุรก ิจไม้ดอกไม้
ประดับ จำแนกตามจำนวนแรงงานที่ใช้ใน
การทำธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับแต่ละครัง้ 
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จำนวนแรงงานท่ีใช้ในการทำธุรกิจไม้
ดอกไม้ประดับ 

จำนวน ร้อยละ 

1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คน 

2. 6 – 10 คน 
3. 11 – 15 คน 
4. 16 คนขึ้นไป 

90 

46 
3 
1 

64.30 

32.90 
2.10 
0.70 

รวม 140 100.00 

ตารางที่ 12 แสดงจำนวน ความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูล
ป ัจจ ัยในการประกอบธุรก ิจไม้ดอกไม้
ประดับ จำแนกตามลักษณะการจา้งแรงงาน
ที่ใช้ในการทำธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ 

ลักษณะการจ้างแรงงานท่ีใช้ในการ

ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 

จำนวน ร้อยละ 

1. จ้างรายวัน 
2. จ้างรายเดือน 
3. จ้างเหมา 

4. อื่น ๆ ระบุ เช่น ทำกันเองภาย ใน
ครอบครัว 

83 
15 
37 

5 

59.30 
10.70 
26.40 

3.60 

รวม 140 100.00 

ตารางที่ 13 แสดงจำนวน ความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูล
ป ัจจ ัยในการประกอบธุรก ิจไม้ดอกไม้
ประดับ จำแนกตามลักษณะการทำธุรกิจไม้
ดอกไม้ประดับ 

ลักษณะการทำธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน ร้อยละ 

1. จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับอย่างเดี่ยว 
2. จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ+รับจั ด ส วน
ตามสถานท่ีต่างๆ 

101 

30 

72.10 

27.90 

รวม 140 100.00 

ตารางที่ 14 แสดงจำนวน ความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูล
ป ัจจ ัยในการประกอบธุรก ิจไม้ดอกไม้
ประดับ จำแนกตามราคาไม้ดอกไม้ประดับ
สูงสุดที่ท่านมีไว้จำหนา่ย 

รายได้ดอกไม้ประดับสูงสุดท่ีท่านมีไว้
จำหน่าย 

จำนวน ร้อยละ 

1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 
2. 1,001 – 5,000 บาท 

3. 5,001 – 10,000 บาท 
4. 10,001 – 20,000 บาท 
5. 20,001 – 30,000 บาท 
6. 30,001 – 40,000 บาท 
7. 40,001 – 50,000 บาท 
8. 50,001 บาทขึ้นไป 

39 
75 

11 
8 
2 
3 
1 
1 

27.90 
53.60 

7.90 
5.70 
1.40 
2.10 
0.70 
0.70 

รวม 140 100.00 

ตารางที่ 15 แสดงจำนวนและ ค่าร้อยละ ข้อมูลปัจจัยใน
การประกอบธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ จำแนก
ตามประเภทของไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่
ที่ท่านมีไว้จำหน่าย 

ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่ท่ี
ท่านมีไว้จำหน่าย 

จำนวน ร้อยละ 

1. ไม้ล้มลุกหรือไม้หน่อ
2. ไม้พุ่ม
3. ไม้เถา หรือไม้เลื้อย
4. ไม้ต้นหรือไม้ยืนต้น 
5. ไม้ดอกกระถาง

17 
30 
4 
78 
11 

12.10 
21.40 
2.90 
55.70 
7.90 

รวม 140 100.00 

ตารางที่ 16 แสดงจำนวน ความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูล
ป ัจจ ัยในการประกอบธุรก ิจไม้ดอกไม้
ประดับ จำแนกตามพันธุ์ไม้ชนิดใดที่ท่านมี
ไว้จำหน่ายมากที่สดุเปน็รายได้หลัก 

พันธุ์ไม้ชนิดใดท่ีท่านมิไว้จำหน่ายมาก
ท่ีสุดและถือเป็นรายได้หลัก 

จำนวน ร้อยละ 

1. ต้นโมก

2. ต้นหูกระจง
3. ปาล์ม
4. ต้นลีลาวดี
5. หมาก
6. พันธ์ุไม้ผล
7. พันธ์ุไม้มงคลและหายาก
8. ไม้คัด
9. ไม้ในร่ม
10. อื่นๆ ระบุ เช่น ต้นแก้ว 

45 

28 
8 
17 
7 
8 
9 
10 
4 
4 

82.10 

20.0 
5.70 
12.10 
5.00 
5.70 
6.40 
7.10 
2.90 
2.90 

รวม 140 100.00 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์กลยทุธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ
ไม้ประดับ กรณีศ ึกษา หมู่บ้านดงบัง อำเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนก
ตามด้านผลิตภัณฑ์ 
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ด้านผลิตภัณฑ์ 
ระดับความสำคัญ 

𝒙 S.D แปลผล อันดับ 

1. ความหลากหลายของพันธ์ไม้
2. พันธ์ุไม้มีคุณภาพ ทนทาน ไม่ตายง่าย
3. พันธ์ุไม้มีความสมบูรณ์ใบสด ไม่เป็นโรค
4. พันธ์ุไม้มีหลากหลายด้านรูปทรงและขนาด
5. มีการพัฒนาพันธ์ุไม้ใหม่ๆ ตามกระแสนิยมของตลาด
6. มีการผลิตพันธ์ุไม้ตามความต้องการ หรือคำสั่งลูกค้า
7. มีการควบคุมมาตรฐานการปลูกเป็นอย่างดี
8. มีการตรวจสอบสินค้าทุกคร้ังท่ีจำหน่าย
9. มีพาชนะใส่ต้นไม้แข็งแรง เหมาะสมกับต้นไม้

10. สวนเป็นท่ีรู้จักและมีชื่อเสียง

4.49 
4.35 
4.45 
4.43 
4.04 
4.31 
4.39 
4.30 
4.36 

4.09 

0.83 
0.59 
0.69 
0.71 
1.04 
0.79 
0.77 
0.81 
0.67 

0.87 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

1 
6 
2 
3 
9 
7 
4 
8 
5 

10 

รวม 4.32 0.39 

ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนก
ตามด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา 
ระดับความสำคัญ 

𝒙 S.D แปลผล อันดับ 

1. ในการตั้งราคาขายจะตั้งราคาจากต้นทุนบวกกำไร
2. เน้นการตั้งราคาเท่ากับคู่แข่ง เพ่ือสร้างมาตรฐานราคาสินค้า 
3. มีการตั้งราคาขายตามท่ีผู้ขายรับภาระการขนส่ง
4. การตั้งราคาดูจากตัวสินค้า เช่น ดูจากความสูง
รูปทรง ขนาด ความยากง่ายในการหาพันธ์ุไม้ เป็นต้น 
5. มีการตั้งราคาสูงกับพันธ์ุไม้ใหม่ตามกระแสนิยมหรือ
ส่วนอื่นไม่มี 
6. ผู้ซื้อเป็นคนในพ้ืนท่ีสามารถซื้อในราคาถูกกว่า
7. การตั้งราคาขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของลูกค้าท่ี
นำไปใช้งาน เช่น ต้นไม้ใช้ปลูกร้ัวราคาจะถูก 

4.36 
3.90 
4.13 
4.37 

4.15 

4.10 
3.95 

0.75 
1.03 
0.86 
0.75 

0.92 

1.00 
1.05 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 
มาก 

2 
7 
4 
1 

3 

5 
6 

รวม 4.14 0.59 

ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนก
ตามด้านสถานท ี ่และช ่องทางการจั ด
จำหน่าย 

ด้านสถานที่และชอ่งทางการจัดจำหน่าย 
ระดับความสำคัญ 

𝒙 S.D แปลผล อันดับ 
1. มีช่องทางการจำหน่ายหลายทาง เช่น มีร้านขายปลีก ขนส่ง 
2. สวนตั้งอยู่ใกล้ชุมชนเด ินทางสะดวก 
3. สวนมีการตกแต่งให้สวยงามน่าเข้าชม
4. สวนมีขนาดใหญ่ และมีบริเวณจอดรถสะดวก เพียงพอ 
5. สวนมีคนให้บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก 
6. สวนมีการจัดต้นไม้แบ่งแยกประเภท เป็นระเบยีบ
7. สวนมีการเด ินให้เลือกชมต้นไม้
8. สวนมีการให้บริการด้านการขนส่ง

4.45 
4.21 
4.13 
3.94 
4.10 
4.10 
4.18 
4.05 

0.80 
0.58 
0.78 
0.83 
0.84 
0.86 
0.75 
0.94 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
2 
4 
8 
5 
6 
3 
7 

รวม 4.15 0.46 

ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนก
ตามด้านส่งเสริมทางการตลาด 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
ระดับความสำคัญ 

𝒙 S.D แปลผล อันดับ 
1. มีการใช้ป้ายโฆษณาติดตามสถานที่ตา่ง ๆ
2. มีการจัดทำบทความลงนิตยสารเก่ียวกับพันธุ์ไม ้
3. การให้ส่วนลดกับลูกค้าเมื่อซ้ือจำนวนมาก ๆ
4. มีพนักงานขายทำหน้าที่ให้คำแนะนำเก่ียวกับพันธุ์ไม ้
5. มีบริการให้คำแนะนำวิธีการดูแลหลังจากซ้ือต้นไม้ไปแล้ว 
6. มีการออกร้าน จัดแสดงสินค้า ตามงานต่าง ๆ 
7. มีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเข้าถึงลูกค้าได ้มากข้ึน

3.42 
2.97 
3.95 
3.77 
3.74 
2.89 
2.42 

1.23 
1.29 
0.96 
1.03 
1.12 
1.30 
1.43 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

4 
5 
1 
2 
3 
6 
7 

รวม 3.31 0.81 ปานกลาง 

ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนก
ตามกลยุทธ์ทางการตลาด 4 ด้าน 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
ระดับความสำคัญ 

𝒙 S.D แปลผล อันดับ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสนถานที่และช่องทางการจัดจำหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด

4.32 
4.14 
4.15 
3.31 

0.39 
0.59 
0.46 
0.81 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

1 
3 
2 
4 

รวม 3.98 0.40 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics)  

       สมมุติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลประชากรศาตร์ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาของ
ผู้ประกอบการต่างกันใช้กลยุทธ์ทางการตลาด แตกต่างกนั
โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางงานวจิัยได้ดังนี้ 

ตารางที่ 22 แสดงการทดสอบความแตกต่างของกลยุทธ์
ทางการตลาด จำแนกตามเพศ 

กลยุทธ์การบริหารการตลาด 
t-test for Equality of Means 

เพศ Mean S.D t df Sig. 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ชาย 4.35 0.41 .64 138 0.91 

หญิง 4.30 0.39 

2. ด้านราคา ชาย 4.23 0.49 1.25 138 0.37 

หญิง 4.09 0.63 
3. ด้านสถานท่ีและช่องทาง
การจัดจำหน่าย 

ชาย 4.15 0.37 0.11 138 0.22 

หญิง 4.14 0.52 

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ชาย 4.41 0.79 1.19 138 0.91 
หญิง 3.25 0.81 

ตารางที่ 23 แสดงการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียวของกลยุทธ์ทางการตลาด จำแนก ตามอาย ุ
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กลยุทธ์ทางการตลาด แหล่งความแปรปรวน SS Dr MS F Sig. 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 0.77 4 0.17 1.07 0.37 

ภายในกลุ่ม 21.25 135 0.16 
Total 21.92 139 

2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 0.33 4 0.82 0.24 0.92 
ภายในกลุ่ม 47.26 135 0.35 
Total 47.59 139 

3. ด้านสถานที่และ
ช่องทางการจ ัด
จำหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 0.38 4 0.10 0.44 0.78 
ภายในกลุ่ม 29.37 135 0.22 

Total 29.75 139 
4. ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 2.16 4 0.54 0.82 0.51 

ภายในกลุ่ม 88.78 135 0.66 
Total 90.94 139 

ตารางที่ 24 แสดงการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียวของกลยุทธ์ทางการตลาด จำแนกตาม
สถานภาพการสมรส 

กลยุทธ์ทางการตลาด แหล่งความแปรปรวน SS Dr MS F Sig. 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 0.42 2 0.21 1.35 0.26 

ภายในกลุ่ม 21.50 137 0.16 
Total 21.92 139 

2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 1.01 2 0.51 1.49 0.23 

ภายในกลุ่ม 47.59 139 0.34 
Total 47.59 139 

3. ด้านสถานที่และ
ช่องทางการจ ัด
จำหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 0.29 2 0.15 0.68 0.51 
ภายในกลุ่ม 29.46 137 0.22 

Total 29.75 139 
4. ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 1.67 2 0.84 1.28 0.28 
ภายในกลุ่ม 89.28 137 0.65 
Total 90.95 139 

ตารางที่ 25 แสดงการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียวของกลยุทธ์ทางการตลาด จำแนกตาม
ระดับการศึกษา 

กลยุทธ์ทางการตลาด แหล่งความแปรปรวน SS Dr MS F Sig. 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 0.84 5 0.17 1.07 0.38 

ภายในกลุ่ม 21.08 134 0.16 

Total 21.92 139 
2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 1.24 5 0.25 0.72 0.61 

ภายในกลุ่ม 46.35 134 0.35 
Total 47.59 139 

3. ด้านสถานที่และ
ช่องทางการจ ัด
จำหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 0.47 5 0.09 0.43 0.83 
ภายในกลุ่ม 29.28 134 0.22 

Total 29.75 139 
4. ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 6.98 5 1.40 2.23 0.06 
ภายในกลุ่ม 83.97 134 0.63 
Total 90.95 139 

สมมุติฐานข้อที่ 2 ข้อมูลปัจจัยในการประกอบธุรกิจไม้
ดอกไม้ประดับของผู้ประกอบการต่างกันมีกลยุท ธ์ทาง
การตลาดแตกต่างกัน  

ตารางที่ 26 แสดงการทดสอบความแตกต่างของกลยุทธ์
ทางการตลาด จำแนกตามกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
ที่ใช้ในการทำธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ 

กลยุทธ์การบริหารการตลาด 
t-test for Equality of Means 

กรรมสิทธ์ิ Mean S.D t df Sig. 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นเจ้าของเอง 4.33 0.40 0.36 138 0.67 

เช่า 4.30 0.39 
2. ด้านราคา เป็นเจ้าของเอง 4.18 0.53 1.95 138 0.06 

เช่า 3.93 0.77 
3. ด้านสถานที่และช่องทาง
การจ ัดจำหน่าย 

เป็นเจ้าของเอง 4.16 0.47 0.70 138 0.81 
เช่า 4.09 0.45 

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด เป็นเจ้าของเอง 3.31 0.81 -0.09 138 0.96 
เช่า 3.33 0.81 

ตารางที่ 27 แสดงการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียวของกลยุทธ์ทางการตลาด จำแนกตาม
เงินลงทุนเริ่มแรกในการประกอบธุรกิจไม้
ดอกไม้ประดับ 

กลยุทธ์ทางการตลาด แหล่งความแปรปรวน SS Dr MS F Sig. 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 2.10 3 0.70 4.80 0.003 

ภายในกลุ่ม 19.82 136 0.15 
Total 21.92 139 

2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 1.11 3 0.37 1.08 0.36 
ภายในกลุ่ม 46.48 136 0.34 
Total 47.59 139 

3. ด้านสถานที่และ
ช่องทางการจ ัด
จำหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 2.36 3 0.79 3.91 0.01 
ภายในกลุ่ม 27.38 136 0.20 

Total 29.74 139 
4. ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 1.01 3 0.34 0.51 0.66 
ภายในกลุ่ม 89.93 136 0.66 
Total 90.94 139 

ตารางที่ 28 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของ
ผู้ประกอบการที่ใช้เงินลงทุนเริ่มแรกในการ
ประกอบธุรกิจต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ 
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เงินทุน 

น้อยกว่า
หรือเท่าก ับ

10,000 
บาท 

10,001-
50,000 บาท 

50,001-
100,000 

บาท 

100,001 
บาท  
ขึ้นไป 

𝑥 4.43 4.34 4.31 3.62 
น้อยกว่าหรือเท่าก ับ 
10,000 บาท 

4.43 
- 

0.878 
(0.469) 

0.112 
(0.428) 

0.802 
(0.000) 

10,001-50,000 
บาท 

4.34 - - 0025 
(0.784) 

0.714 
(0.000) 

50,001-100,000 
บาท 

4.31 - - 0.689 
(0.001) 

100,001 บาทขึ้นไป 3.62 - - - - 

ตารางที่ 29 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของ
ผู้ประกอบการที่ใช้เงินลงทุนเริ่มแรกในการ
ประกอบธุรกิจต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้าน
สถานที่และช่องทางการจดัจำหนา่ย 

เงินทุน 

น้อยกว่า
หรือเท่าก ับ

10,000 
บาท 

10,001-
50,000 บาท 

50,001-
100,000 

บาท 

100,001 
บาท  
ขึ้นไป 

𝑥 4.06 4.15 4.32 3.50 
น้อยกว่าหรือเท่าก ับ 
10,000 บาท 

4.06 
- 

-0.93 
(0.513) 

-0.26 
(0.124) 

0.56 
(0.035) 

10,001-50,000 
บาท 

4.15 - - 0.17 
(0.126) 

0.65 
(0.005) 

50,001-100,000 
บาท 

4.32 - - 0.82 
(0.001) 

100,001 บาทขึ้นไป 3.50 - - - - 

ตารางที่ 30 แสดงการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียวของกลยุทธ์ทางการตลาด จำแนกตาม
ประสบการณ ์ในการทำธ ุรก ิจไม้ดอกไม้
ประดับจนถึงปัจจุบนั 

กลยุทธ์ทางการตลาด แหล่งความแปรปรวน SS Dr MS F Sig. 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 0.24 4 0.06 0.38 0.82 

ภายในกลุ่ม 21.68 135 0.16 
Total 21.92 139 

2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 0.57 4 0.41 0.41 0.80 
ภายในกลุ่ม 47.02 135 0.35 
Total 47.59 139 

3. ด้านสถานที่และ
ช่องทางการจ ัด
จำหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 0.90 4 0.23 1.06 0.38 
ภายในกลุ่ม 28.84 135 0.21 

Total 29.74 139 
4. ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 2.52 4 0.63 0.96 0.43 
ภายในกลุ่ม 88.42 135 0.66 

Total 90.94 139 

ตารางที่ 31 แสดงการทดสอบความแตกต่างของกลยุทธ์
ทางการตลาด จำแนกตามอาช ีพของ
ผู้ประกอบการที่ทำธรุกิจไม้ดอกไม้ประดับ 

กลยุทธ์การบริหารการตลาด 
t-test for Equality of Means 

กรรมสิทธ์ิ Mean S.D t df Sig. 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ อาชีพหลัก 4.32 0.39 0.32 138 0.88 

อาชีพเสริม 4.29 0.46 
2. ด้านราคา อาชีพหลัก 4.16 0.56 0.95 138 0.43 

อาชีพเสริม 4.02 0.72 
3. ด้านสถานที่และช่องทาง
การจ ัดจำหน่าย 

อาชีพหลัก 4.17 0.42 1.40 138 0.04 
อาชีพเสริม 4.01 0.69 

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด อาชีพหลัก 3.26 0.79 -2.19 138 0.63 
อาชีพเสริม 3.70 0.80 

ตารางที่ 32 แสดงการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียวของกลยุทธ์ทางการตลาด จำแนกตาม
แหล่งที่มาของพันธุ์ไม้และวัสดุที่นำมาใช้ใน
การทำธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ 

กลยุทธ์ทางการตลาด แหล่งความแปรปรวน SS Dr MS F Sig. 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 0.59 3 0.19 1.24 0.29 

ภายในกลุ่ม 21.33 136 0.16 
Total 21.92 139 

2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 0.39 3 0.13 0.37 0.77 

ภายในกลุ่ม 47.20 136 0.35 
Total 47.59 139 

3. ด้านสถานที่และ
ช่องทางการจ ัด
จำหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 1.27 3 0.42 2.03 0.11 
ภายในกลุ่ม 28.47 136 0.21 

Total 29.74 139 
4. ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 5.68 3 1.89 3.02 0.33 
ภายในกลุ่ม 85.26 136 0.63 
Total 90.94 139 

ตารางที่ 33 แสดงการทดสอบความความแปรปรวนแบบ
ทางเดียวของกลยุทธ์ทางการตลาด จำแนก
ตามแหล่งน้ำที่นำมาใช้ในการทำธุรกิจ ไม้
ดอกไม้ประดับ 

กลยุทธ์ทางการตลาด แ ห ล ่ ง ค ว า ม
แปรปรวน 

SS Dr MS F Sig. 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 0.37 2 0.19 1.18 0.31 
ภายในกลุ่ม 21.55 137 0.16 
Total 21.92 139 

2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 0.26 2 0.13 0.37 0.69 
ภายในกลุ่ม 47.33 137 0.34 
Total 47.59 139 

3. ด้านสถานที่และ
ช่องทางการจดัจำหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 0.77 2 0.39 1.84 0.16 
ภายในกลุ่ม 28.97 137 0.21 

Total 29.74 139 
4. ด้านการส่งเสรมิ
ทางการตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 7.85 2 0.39 6.48 0.002 
ภายในกลุ่ม 83.09 137 0.606 
Total 90.94 139 
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ตารางที่ 34 แสดงผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่แหลง่
น ้ำท ี ่นำมาใช ้ในการทำธุรกิจ ไม้ดอกไม้
ประดับต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านส่งเสรมิ
ทางการตลาด 

แหล่งน้ำที่ใช้ น้ำบาดาล น้ำประปา 
แม่น้ำ ลำคลอง 

สาธารณะ 

𝒙 3.20 3.21 3.80 
น้ำบาดาล 

3.20 - 
-0.16 

(0.977) 
-0.60 

(0.000) 
น้ำประปา 

3.21 - - 
-0.584 
(0.307) 

แม่น้ำ ลำคลอง
สาธารณะ 

3.80 - - - 

ตารางที่ 35 แสดงการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียวของกลยุทธ์ทางการตลาด จำแนกตาม
จำนวนแรงงานที่ใช้ในการทำธุรกิจไม้ดอกไม้
ประดับแต่ละครั้ง 

กลยุทธ์ทางการตลาด แหล่งความแปรปรวน SS Dr MS F Sig. 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 0.43 3 0.15 0.92 0.43 

ภายในกลุ่ม 21.49 136 0.16 
Total 21.92 139 

2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 1.44 3 0.48 1.41 0.24 
ภายในกลุ่ม 46.15 136 0.34 
Total 47.59 139 

3. ด้านสถานที่และ
ช่องทางการจ ัด
จำหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 0.69 3 0.23 1.08 0.36 
ภายในกลุ่ม 29.05 136 0.21 

Total 29.74 139 
4. ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 1.26 3 1.42 0.64 0.59 

ภายในกลุ่ม 89.68 136 0.66 
Total 90.94 139 

ตารางที่ 36 แสดงการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียวของกลยุทธ์ทางการตลาด จำแนกตาม
ลักษณะการจ้างแรงงานที่ใช้ในการทำธุรกจิ
ไม้ดอกไม้ประดับ 

กลยุทธ์ทางการตลาด แหล่งความแปรปรวน SS Dr MS F Sig. 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 1.43 3 0.47 3.15 0.03 

ภายในกลุ่ม 20.49 136 0.15 
Total 21.92 139 

2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 1.97 3 0.66 1.96 0.12 
ภายในกลุ่ม 47.20 136 0.34 
Total 45.62 139 

3. ด้านสถานที่และ
ช่องทางการจ ัด
จำหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 1.37 3 0.46 2.20 0.09 
ภายในกลุ่ม 28.37 136 0.21 

Total 29.74 139 
4. ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 9.48 3 3.16 5.27 0.002 
ภายในกลุ่ม 81.46 136 0.60 

Total 90.94 139 

ตารางที่ 37 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ตาม
ลักษณะการจ้างแรงงานที่ใช้ในการทำธุรกจิ
ไม้ดอกไม้ประดับต่อกลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ 

 
ลักษณะการจ้าง

แรงงาน 
จ้างรายวัน 

จ้างราย
เดือน 

จ้างเหมา อื่น ๆ ระบุ 

𝒙 4.30 4.20 4.46 4.04 
จ้างรายวัน 4.30 

- 
0.98 

(0.372) 
-0.167 
(0.31) 

0.265 
(0.152) 

จ้างรายเดือน 4.20 
- - 

-0.265 
(0.27) 

0.160 
(0.426) 

จ้างเหมา 4.46 
- - - 

0.425 
(0.023) 

อื่น ๆ ระบุ 4.04 - - - - 

ตารางที่ 38 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ตาม
ลักษณะการจ้างแรงงานที่ใช้ในการทำธุรกจิ
ไม้ดอกไม้ประดับต่อกลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านส่งเสริมทางการตลาด 

ลักษณะการจ้าง
แรงงาน 

จ้างรายวัน 
จ้างราย
เดือน 

จ้างเหมา อื่น ๆ ระบุ 

𝒙 3.31 2.81 3.62 2.66 
จ้างรายวัน 3.31 

- 
0.48 

(0.23) 
-0.31 
(0.42) 

0.65 
(0.70) 

จ้างรายเดือน 2.81 
- - 

-0.81 
(0.001) 

0.15 
(0.390) 

จ้างเหมา 3.62 
- - - 

0.96 
(0.10) 

อื่น ๆ ระบุ 2.66 - - - - 
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ตารางที่ 39 แสดงการทดสอบความแตกต่างของกลยุทธ์
ทางการตลาด จำแนกตามลักษณะการทำ 
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ 

กลยุทธ์การบริหารการตลาด 
t-test for Equality of Means 

กรรมสิทธ์ิ Mean S.D t df Sig. 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ จำหน่าย 4.27 0.39 -2.43 138 0.98 
จำหน่าย-ร ับจัด 4.45 0.38 

2. ด้านราคา จำหน่าย 4.15 0.61 0.07 138 0.65 
จำหน่าย-ร ับจัด 4.13 0.52 

3. ด้านสถานที่และช่องทาง
การจ ัดจำหน่าย 

จำหน่าย 4.11 0.50 -1.6 138 0.04 
จำหน่าย-ร ับจัด 4.25 0.33 

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จำหน่าย 3.19 0.82 -3.09 138 0.22 
จำหน่าย-ร ับจัด 3.64 0.67 

ตารางที่ 40 แสดงการทดสอบความความแปรปรวนแบบ
ทางเดียวของกลยุทธ์ทางการตลาด จำแนก
ตามราคาไม้ดอกไม้ประดับสูงสุดที่ท่านมีไว้
จำหน่าย 

กลยุทธ์ทางการตลาด แหล่งความแปรปรวน SS Dr MS F Sig. 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 1.86 7 0.27 1.75 0.10 

ภายในกลุ่ม 20.06 132 0.15 
Total 21.92 139 

2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 1.92 7 0.27 0.79 0.59 
ภายในกลุ่ม 45.67 132 0.35 
Total 47.59 139 

3. ด้านสถานที่และ
ช่องทางการจดัจำหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 0.46 7 0.07 0.30 0.95 

ภายในกลุ่ม 29.28 132 0.22 
Total 29.74 139 

4. ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 2.91 7 0.42 0.62 0.74 
ภายในกลุ่ม 88.03 132 0.67 
Total 90.94 139 

ตารางที่ 41 แสดงการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียวของกลยุทธ์ทางการตลาด จำแนกตาม
ประเภทไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่ที่ท่านมี
ไว้จำหน่ายมากที่สดุ 

กลยุทธ์ทางการตลาด แหล่งความแปรปรวน SS Dr MS F Sig. 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 0.86 4 0.22 1.38 0.24 

ภายในกลุ่ม 21.06 135 0.16 
Total 21.92 139 

2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 1.03 4 0.26 0.74 0.56 

ภายในกลุ่ม 46.56 135 0.34 
Total 47.59 139 

3. ด้านสถานที่และ
ช่องทางการจดัจำหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 0.43 4 0.11 0.49 0.74 
ภายในกลุ่ม 29.31 135 0.22 
Total 29.74 139 

4. ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 3.26 4 0.82 1.26 0.29 
ภายในกลุ่ม 87.68 135 0.65 
Total 90.94 139 

ตารางที่ 42 แสดงการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียวของกลยุทธ์ทางการตลาด จำแนกตาม
พันธุ์ไม้ชนิดใดที่ท่านมีไว้จำหน่ายมากที่สุด
และถือเป็นรายได้หลกั 

กลยุทธ์ทางการตลาด แหล่งความแปรปรวน SS Dr MS F Sig. 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 1.84 9 0.20 1.32 0.23 

ภายในกลุ่ม 20.08 130 0.15 

Total 21.92 139 
2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 4.60 9 0.51 1.54 0.14 

ภายในกลุ่ม 42.99 130 0.33 
Total 47.59 139 

3. ด้านสถานที่และ
ช่องทางการจดัจำหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 3.43 9 0.38 1.89 0.06 
ภายในกลุ่ม 26.31 130 0.20 
Total 29.74 139 

4. ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 7.87 9 0.87 1.37 0.21 
ภายในกลุ่ม 83.07 130 0.64 
Total 90.94 139 

ตารางที่ 43 แสดงผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 1 
ข ้อมูลประชากรศาตร์ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ของ
ผู้ประกอบการต่างกันใช้กลยทุธ์ทางการตลาด
แตกต่างกัน 

ลำดับท ี ่ สมมติฐาน สถิติท ี่ใช้ 
Sig. 

ผล 
P1 P2 P3 P4 

1.1 
ผู้ประกอบการเพศชายใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดแตกต่างจากผู้ประกอบการ
เพศหญิง 

Independen 
T t-test 

0.09 0.37 0.22 0.91 ปฏ ิเสธ 

1.2 
ช่วงอายุของผู้ประกอบการท่ีแตกต่าง
กันใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างกัน 

ANOVA 0.37 0.92 0.78 0.51 ปฏ ิเสธ 

1.3 
สถานภาพการสมรสของผู้ประกอบการ
ท่ีแตกต่างกันใช้ยุทธ์ทางการตลาด
ต่างกัน 

ANOVA 0.26 0.23 0.51 0.28 ปฏ ิเสธ 

1.4 
ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการท่ี
แตกต่างกันใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
ต่างกัน 

ANOVA 0.38 061 0.83 0.06 ปฏ ิเสธ 

ตารางที่ 44 แสดงผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 2  
ข้อมูลปัจจัยในการประกอบธุรกิจไม้ดอกไม้
ประดับของผู้ประกอบการแตกต่างกันมีกล
ยุทธ์ทางการตลาดต่างกัน 
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ลำดับท ี ่ สมมติฐาน สถิติท ี่ใช้ 
Sig. 

ผล P1 P2 P3 P4 

2.1 

กรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีใช้ในการทำธรุกิจไม้
ดอกไม้ประดับของผู้ประกอบการท่ี
แตกต่างกันใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
ต่างกัน 

Independen 
T t-test 

0.67 0.06 0.81 0.96 ปฏ ิเสธ 

2.2 

เงินลงทุนเร ิ่มแรกในการประกอบธุรกิจ
ไม้ดอกไม้ประดับของผู้ประกอบการท่ี
แตกต่างการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
ต่างกัน 

ANOVA 0.00 0.36 0.01 0.66 ยอมรับ 

2.3 

ประสบการณ์ในการทำธุรกิจไม้ดอกไม้
ประดับจนถึงปัจจุบันของผู้ประกอบการท่ี
แตกต่างการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
ต่างกัน 

ANOVA 0.82 0.80 0.38 0.43 ปฏ ิเสธ 

2.4 
อาชีพของผู้ประกอบการท่ีทำธุรกิจไม้
ดอกไม้ประดับแตกต่างกันใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดต่างกัน 

Independen 
T t-test 

0.88 0.43 0.04 0.65 ยอมรับ 

2.5 

แหล่งท่ีมาของพันธุ์ไม้และวัสดุท่ี
นำมาใช้ในการทำธรุกิจไม้ดอกไม้
ประดับแตกต่างกันใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดต่างกัน 

ANOVA 0.29 0.77 0.11 0.33 ปฏ ิเสธ 

2.6 
แหล่งน้ำท่ีนำมาใช้ในการทำธรุกิจไม้
ดอกไม้ประดับแตกต่างการใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดต่างกัน 

ANOVA 0.31 0.69 0.16 0.00 ยอมรับ  

2.7 
จำนวนแรงงานท่ีใช้ในการทำธุรกิจไม้
ดอกไม้ประดับแต่ละคร ั้งแตกต่างการ
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างกัน 

ANOVA 0.43 0.24 0.36 0.59 ปฏ ิเสธ 

2.8 
ลักษณะการจ้างแรงงานท่ีใช้ในการทำ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับท่ีแตกต่างการ
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างกัน 

ANOVA 0.03 0.12 0.09 0.00 ยอมรับ  

2.9 
ลักษณะการทำธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ
แตกต่างกันใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
ต่างกัน 

Independen 
T t-test 

0.98 0.65 0.04 0.22 ยอมรับ  

2.10 
ราคาไม้ดอกไม้ประดับสูงสุดท่ีท่านมีไว้
จำหน่ายท่ีแตกต่างกันใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดต่างกัน 

ANOVA 0.10 0.59 0.95 0.74 ปฏ ิเสธ 

ลำดับท ี ่ สมมติฐาน สถิติท ี่ใช้ 
Sig. 

ผล 
P1 P2 P3 P4 

2.11 
ประเภทไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่ท่ี
ท่านมีไว้จำหน่ายมากท่ีสุด 

ANOVA 0.24 0.56 0.74 0.29 ปฏ ิเสธ 

2.12 
พันธุ์ไม้ชนิดใดท่ีท่านมีไว้จำหน่ายมาก
ท่ีสุดและถือเป็นรายได้หลักแตกต่างกัน
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างกัน 

ANOVA 0.23 0.14 0.06 0.21 ปฏ ิเสธ 

7. สรุปผลวิจัย
การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผ ู้ประกอบการไม้

ดอกไม้ประดับ กรณีศึกษา หมู่บ้านดงบัง อำเภอเมือง จังหวัด

ปราจีนบุรี เพ่ือจะนำข้อมูลที่ได้ไปให้ผู้ประกอบการธุ รกิจ ไม้

ดอกไม้ประดับนำใช้ปรับปรุงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ให้เกิด

ประโยชน์และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมทางการแข่ งขัน

ของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับจนประสบความสำเร็จ

และยังยืน ผู้ศึกษาได้สรุปผลการค้นคว้าอิสระแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive Statistics) โดยแบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเปน็ 

3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์  ของ

ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ กรณีศึกษา หมู่บ้านดงบงั 

อำเภอเมือง จังหวัดปราจนีบุรี 

 พบว่าผ ู ้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับที ่ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41-50 ปี 

มีสถานภาพสมรส/อยู่ด ้วยก ัน  มีระดับการศกึษาชั้น

ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า  

        ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยในการประกอบ

ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ กรณีศึกษา หมู่บ้านดงบัง อำเภอ

เมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

        พบว่าผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนใหญ่มี

กรรมสิทธิ์ที่ดินที่ใช้ในการทำธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับโดย

เป็นเจ้าของ และรองลงมาเช่า เงินลงทุนเริ่มแรกในการทำ

ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่ใช้เ งินลงทุน 10,001 -

50,000 บาท รองลงมาใช้เงินลงทุน 50,0001-100,000 

บาท เงินลงทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และใช้

เงินลงทุนตั้งแต่ 100,001 ขึ้นไป ประสบการณ์ 5-10 ปี 

รองลงมาน ้อยกว่าหรือเท่าก ับ 5  ป ี ประสบการณ์  

11-15  ปี ประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไป และประสบการณ์ 

16-20 ปี ผลิตไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพ รองลงมาผลิต

ไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริม วัสดุที่นำมาใช้ปลูกไม้

ดอกไม้ประดับ ผลิตเองและหาได้ในพ้ืนที่ รองลงมาผลิต

เองและหาได ้ภายในจ ังหว ัด ผล ิตเองและหาได้ใน

ต่างจังหวัด และผลิตเองและหาได้ในต่างประเทศ แหล่ง

น้ำที่นำมาใช้ในการประกอบธุรกิจใช้น้ำบาดาล รองลงมา

ใช้น้ำจากแม่น้ำ ลำคลอง สาธารณะ และใช้น้ำประปา 

จำนวนแรงงานที่ใช้ในการประกอบธุรกิจใช้แรงงานแต่ละ

คร ั ้งน ้อยกว ่าหรือเท่าก ับ 5  คน รองลงมาใช้แรงงาน  

6-10 คน แรงงาน 11-15 คน และแรงงาน 16 คนขึ้นไป  

ลักษณะการจ้างแรงงานที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมีการ

จ้างรายวัน รองลงมาจา้งเหมา จ้างรายเดอืน และอื่น ๆ   
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เช่น การทำกันเองภายในครอบครวั ลักษณะการทำธุรกจิ

ไม้ดอกไม้ประดับ มีการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับอย่าง

เดี่ยว รองลงมาจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับและรับจัดสวน

ตามสถานที่ต่าง ๆ  ด้านราคาไม้ดอกไม้ประดับสูงสุดทีท่า่น

มีไว้จำหน่าย มีราคา 1,001-5,000 บาท รองลงมามีราคา

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท  ราคา 5,001-10,000 บาท  

ราคา 10,001-20,000 บาท ราคา 20,001-30,000 บาท 

ราคา 30,001-40,000 บาท ราคา 40,001-50,000 บาท 

และราคา 50 ,001 บาทขึ ้นไป ประเภทของไม้ดอก      

ไม้ประดับส่วนใหญ่ที่ท่านมีไว้จำหน่าย มีการปลูกไม้ต้น

หรือไม้ใหญ่ยืนต้นจำนวน รองลงมาเป็นไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก

หรือไม้หน่อ ไม้ดอกกระถาง และไม้เถา หรือไม้เลื้อย พันธุ์

ไม้ชนิดใดที่ท่านมีไว้จำหน่ายมากที่สุดและถือเป็นรายได้

หลัก คือปลูกต้นโมก รองลงมาปลกูต้นหูกระจง ต้นลลีาวดี 

ไม้ดัด  พันธุ์ไม้มงคลและหายาก ปาล์ม พันธุ์ไม้ผล หมาก 

ไม้ในร่ม และอื่น ๆ  เช่น ต้นแก้วตามลำดับ 

        ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์ทางการตลาด

ของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับกรณศึีกษา หมู่บ้านดง

บัง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบรุี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ประกอบการให้ระดับ

ค ว า มค ิ ด เ ห ็ นใน กา รใช ้ ก ลย ุ ทธ ์ ทา งการตลาด          

โดยเร ียงลำดับจากมากท ี ่ส ุดไปหามาก คือ ความ

หลากหลายของพันธุ ์ไม ้  รองลงมาเป็นพันธุ ์ ไม้มีความ

สมบรูณ์ใบสดไม่เป็นโรค พันธุ์ไม้มีหลากหลายด้านรูปทรง 

และขนาด มีการควบคุมมาตรฐานการปลูกเป็นอย่างดี มี

พาชนะใส ่ต ้นไม้แข ็งแรงเหมาะสมกับต้นไม้ พ ันธุ ์ไมมี้

คุณภาพ ทนทานไม่ตายง่ายมีการผลิตพันธุ์ไม้ตามความ

ต้องการ หรือคำสั่งลูกค้า มีการตรวจสอบสินค้าทุกครั้งที่

จำหน่าย  มีการพัฒนาพันธุ์ไม้ใหม่ ๆ  ตามกระแสนิยมของ

ตลาด และสวนเป็นที่รู้จกัและมีชื่อเสียง  ตามลำดับ 

2 . ด ้านราคา พบว่าผู ้ประกอบการให้ระดับ

ค ว า มค ิ ด เ ห ็ นใน กา รใช ้ ก ลย ุ ทธ ์ ทา งการตลาด  

โดยเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหามากคือ การตั้งราคาดู

จากตัวสินค้า เช่น ดูจากความสูง รูปทรง ขนาดรองลงมา

ในการตั้งราคาขายจะตั้งราคาจากต้นทุนบวกกำไร มีการ

ตั้งราคาสูงกับพันธุ์ไม้ใหม่ตามกระแสนิยมหรือสวนอื่นไม่มี 

มีการตั ้งราคาขายตามที ่ผู ้ขายรับภาระการขนสง่  เช่น 

ต้นไม้ใช้ปลูกรั้ว ราคาจะถูก เน้นการตั้งราคาเท่ากับคู่แข่ง

เพ่ือสร้างมาตรฐานราคาสนิค้า ตามลำดับ   

3. ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจำหน่าย พบวา่

ผู้ประกอบการให้ระดับความคิดเห็นในการใช้กลยุทธ์ทาง

การตลาด โดยเรียงลำดับสำคัญมากที่สุดไปหามาก คือ  

มีช ่องทางการจำหน่ายหลายทางนอกเหนือจากสวน 

รองลงมาสวนตั้งอยู ่ ใกล้ชุมชนเด ินทางสะดวก สวนมี

ทางเดินให้เลือกชมต้นไม้ สวนมีการตกแต่งให้สวยงามนา่

เข้าชม สวนมีคนให้บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก 

สวนมีการจัดต้นไม้แบ่งแยกประเภท เป็นระเบียบ สวนมี

การให ้บริการด้านการขนส่ง สวนมีขนาดใหญ่ และมี

บริเวณจอดรถสะดวก เพียงพอ ตามลำดบั   

4. ด้านส่งเสริมทางการตลาด พบว่าผูป้ระกอบการ

ให ้ระดับความคิดเห็นในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด  

โดยเร ียงลำดับความสำคัญมากไปหาน้อย คือ การให้

ส่วนลดกับลูกค้าเม่ือซื้อจำนวนมากๆ รองลงมามีพนักงาน

ขายทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีบริการให้

คำแนะนำวิธีการดูแลหลังจากซื้อต้นไม้ไปแล้ว มีการใช้

ป้ายโฆษณาติดตามสถานที่ต่าง ๆ  มีการจัดทำบทความลง

นิตยสารเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีการออกร้านจัดแสดงสิน ค้า 

ตามงานต่าง ๆ และมีการจัดทำเว็บไซต์เพ่ือเข้าถึงลูกค้า

ได้มากขึ้น ตามลำดับ       
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8. ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ผู้วิจัยได้ทราบถึง

ข ้อมูลประชากรศาสตร ์ของผ ู้ประกอบการไม้ดอกไม้

ประดับ ข ้อมูลปัจจัยในการประกอบธุรก ิจไม้ดอกไม้

ประดับ และระดับความสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาด

ของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ กรณีศึกษา หมู่บ้าน

ดงบัง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบรุี ดังนี้ 

      ด้านผลิตภัณฑ์ ได้ให้ระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ 

ด้านความหลากหลายของพันธุ์ไม้ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้

ประดับ หมู่บ้านดงบัง อำเภอเมือง จังหวดัปราจีนบุรี      

มีจ ุดเด ่นทางด้านพันธ ุ ์ไม ้ม ีความหลากหลาย ให้กับ

ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ และตอสนองความต้องการ เพ่ือเป็น

การนำเสนอให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของลูกคา้ 

ประกอบด้วยต้นไม้ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน ต้นไม้ที่สรา้ง

กระแสนิยม ไม้ดัด ต้นไม้มงคลและหายาก อาทิเช่น ต้น

โมก และต้นหูกระจง ต้นลีลาวดี ซึ่งผู้ประกอบการควรยดึ

เป็นแนวปฏิบัติ และควรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือตาม

ให้ทันกับตลาดที่เป็นกระแสนิยม พัฒนาพันธุ์ไม้ใหม่ ๆ 

ออกสู่ตลาด ต่อไป 

        ด้านราคา มีระดับความความคิดเห็นมากทีสุ่ด คือ 

การตั้งราคาดูจากตัวสินค้า เช่น ดูจากความสูง รูปทรง 

ขนาด ในการตั้งราคาขายจะตั้งราคาจากต้นทุนบวกกำไร 

เพราะการตั้งราคาสินค้า และผลกำไร มีความสำคัญมาก

ต่อธุรกิจ ถือเป็นกลยุทธ์ในการเรียกลูกค้าที่เห็นผลเร็ว

ท ี ่ส ุด ส ่งผลทำให ้ธ ุรก ิจขายส ินค้าได ้จำนวนมาก 

ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บ้านดงบัง อำเภอ

เมือง จังหวัดปราจีนบรุี ควรมีการกำหนดราคาในการขาย

ให้กับลูกค้าโดยดูจากสนิค้า และต้นทนุ เป็นสำคัญ เพ่ือให้

ลูกค้าได้รับสินค้าที่เหมาะสมกับราคา และดึงดูดลูกค้า 

ส่งผลให้ธุรกิจมีความยัง่ยืน 

   ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจำหน่าย มีระดับ

ความคิดเห็นมากทีสุ่ดคือ มีช่องทางการจำหนา่ยหลายทาง

นอกเหนือจากสวน สวนตั้งอยู่ใกล้ชุมชนเดินทางสะดวก 

รองลงมาเป็นระดับความคิดเห็นมากคือ สวนมีทางเดินให้

เลือกชมต้นไม้ สวนมีการตกแต่งให้สวยงามน่า เข้าชม 

สวนมีคนให้บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก สวนมี

การจัดต้นไม้แบ่งแยกประเภท เป็นระเบียบ สวนมีการ

ให้บริการด้านการขนส่ง สวนมีขนาดใหญ่ และมีบริเวณ

จอดรถสะดวก เพียงพอ ทำเลที่ตั้งถือเป็นเรื่องสำคัญทีส่ดุ  

ซ ึ ่งธ ุรกิจตั ้งอยู ่ในทำเลที ่ด ีก็จะมีโอกาสสูงที่จะประสบ

ความสำเร็จในการดำเนนิธุรกิจ เช่น ตั้งอยู่ในแหล่งที่ลกูค้า

ผ ่านไปมาได ้สะดวก ใก ้ลช ุมชน ส ิ ่งก ่อสร ้าง สถาน

ประกอบการ ถนน เส้นทางการเดินรถ การเข้าถึงลูกค้า  

การนำเสนอสินค้าให้ลูกได้ทั่วถึง ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้

ประดับ หมู่บ้าน ดงบัง อำเภอเมือง จังหวดัปราจนีบรุี ควร

มีช ่องทางในการนำสินค้าออกขายหลายช่องทาง เพ่ือ

ความสะดวก และเข้าถึงลูกค้าได้ทุกพื้นที่ของลูกค้า ควรมี

ป้ายชื่อร้านใหญ่ ๆ  มองเห็นสะดวก ตกแต่งให้สวยงามน่า

เข้าชม จัดต้นไม้เป็นประเภท และมีทางเดินเหมาะสม 

        ด้านส่งเสริมทางการตลาด ระดับความคิดเห็นมาก

คือ การให ้ส ่วนลดก ับล ูกค้าเมื ่อซ ื ้อจำนวนมาก ๆ  

มีพน ักงานขายทำหน้าที ่ให้คำแนะนำเก ี่ยวกบัพนัธุ ์ ไม้  

มีบริการให้คำแนะนำวิธีการดูแลหลังจากซื้อต้นไม้ไปแลว้ 

มีการใช้ป้ายโฆษณาติดตามสถานที่ต่าง ๆ  รองลงมาเป็น

ระดับความคิดเห็นปานกลางคือ มีการจัดทำบทความลง

นิตยสารเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีการออกร้าน จัดแสดงสิน ค้า

ตามงานต่าง ๆ และระดับความคิดเห็นน้อย มีการจัดทำ

เว็บไซต์เพ่ือเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น การจดัให้มีการส่งเสรมิ

ทางการตลาด เพ่ือเปน็การจงูใจให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าทีร่า้น

ให้ได้มากที่สุด รูปแบบการสง่เสรมิทางการตลาดควรจดัให้

ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สดุ เช่น มีการจัด 
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รายการลดสินค้า มีของแจก  มีส่วนลดกับการซื้อสิน ค้า

จำนวนที่กำหนด ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บา้น 

ดงบัง อำเภอเมือง จังหวัดปราจนีบรุี ส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดับปฐมศึกษาหร ือต ่ำกว่า  ไม่ม ีความร ู ้ เก ี ่ยวกับ

อินเตอร์เน็ต ส่งผลให้การเขา้ถึงลูกค้าได้มากขึ้นโดยจัดทำ

เว็บไซต์ในการขายสินค้า จึงยังมีน้อยหรือไม่มีเลย ดังนั้น

ผ ู ้ประกอบการควรศึกษาหาความรู ้และมกีารปรับปรุง

เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ เพ่ือแนะนำสินค้า และเข้าถึง

กลุ่มลูกค้าได้ทุกเวลา ทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกไม่ต้อง

เดินทางมาดูสินค้า  

8.1  งานวิจัยที่เกี่ยวเนือ่งในอนาคต 

       8.1.1  ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดบั

ของพ่อค้าคนกลางทีน่ำไปจดัสวนหรอืจำหน่าย กรณศึีกษา 

หมู่บ้านดงบัง อำเภอเมือง จังหวดัปราจนีบรุี 

      8.1.2  ศึกษาเกี่ยวกับภมิูปัญญาชาวบ้านในการปลกู

พืชสมุนไพรไทย หมู ่บ ้านดงบ ัง อำเภอเมือง จ ังหวัด

ปราจีนบุรี 

      8.1.3  ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำไม้ดอกไม้ประดบั 

หมู ่บ ้านดงบัง อำเภอเมือง จ ังหว ัดปราจีนบ ุรี  สู ่ตลาด

อาเซียน 
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การประเมิน โครงการควบคุมการผลิตและบำรงุรักษาระบบประปาชุมชน  
 (บูรณาการร่วมกบัโครงการ Fix it Center) 

Assessment of the Production and Maintenance of the Water Supply System 

สมชาย ธำรงสุข1* วิรัตน์ เศรษฐสถาพร2 กิตติวิทย์ บุญศิริ3 
Somchai Thamrongsuk1* Wirat Settasataporn2 Kittivit Boonsiri3 

*1 2 3 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออก
*1 2 3 Institute of Vocational Education: Eastern Region

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการควบคุมการผลติ
และบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับ
โครงการ    Fix it center) ดำเนินตามรูปแบบการประเมิน
ทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบของ CIPP MODEL 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการประเมินด้านสภาวะ
แวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผล ิต  ซ ึ ่งเป็นการประเมิน เ พื ่อช่วยในการตดัสินใจ
เก ี ่ยวกับของโครงการควบคุมการผล ิตและบำรุงรักษา
ระบบประปาชุมชน (บ ูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it 
center) มีล ักษณะเป็นแบบประเมินเมื่อเสร็จส ิ้นการ
ดำเนินงาน กลุ่มตัวอยา่ง ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการจำนวน 29 
คน และกล ุ ่มผ ู้รับบร ิการจำนวน 15 คน รวม 44 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินโครงการ
ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาประปาชุมชน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การประเมินโครงการด้าน
สภาวะแวดล้อม การประเมินด ้านป ัจจัยเบื้องต้น การ
ประเมินด้านกระบวนการและการประเมินด้านผลผลติ ผล
การประเมิน ในภาพรวมอย ู ่ ในระดับมาก ตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งจากผลการประเมินนี้จะช่วยให้การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการควบคุมการผลิตและ
บำร ุงร ักษาระบบประปาชุมชน (บ ูรณาการร่วมกับ

โครงการ Fix it center)  สามารถปฏิบ ัต ิได ้จร ิงและมี
ประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, การบำรุงรักษาประปา 
ชุมชน, บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวั นออก 
จำกัด (มหาชน) 

Abstract 
The objective of the project aims to evaluate 

the performance of control and maintenance of 
the water supply systems (Integrated with Fix it 
center) followed by the CIPP Model every step to 
assist in decision making on the project. The data 
were collected by using a sample group of 44 
people divided into 29 people of provider service 
and 15 people of service user. 

The data were analyzed using mean and 
standard deviation. The results of the study 
showed that all the evaluations including the 
environmental assessment, the preliminary 
assessment, the process assessment and the 
productivity assessment had a high level. The 
results of this assessment will lead to make 
decisions about this project which can be 
practical and effective 

PM003 
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1. บทนำ
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

จำก ัด (มหาชน) ส ่งเสร ิมการใช้น้ำอย่างพอเพียงและ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสู่ชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและพ่ึงพาตัวเองได้ 
การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือให้มีความพร้อมกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาว โดยมุ่งเน้นระบบน้ำ
ซ ึ ่งเป็นพื ้นฐานสำคัญของการพฒันาท้องถิ ่นที ่ มีระบบ  
การเกษตรกรรมเป็นฐาน ซึ่งสามารถสะท้อนความมุ่งม่ัน
ต่อประเด็นดังกล่าว ผ่านการดำเนนิกจิกรรม หรือโครงการ
ต่างๆ ท ี ่ม ีความโดดเด ่น ได ้แก่ โครงการอบรมประปา
ชุมชน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 โดยมีการสำรวจความ
ต้องการของชุมชน และสภาพปัจจุบันของระบบประปา
หมู่บ้านที่มีอยู่  แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ
ปร ับปรุงระบบประปา รวมถ ึงจัดการฝึกอบรมใหแ้ก่
คณะกรรมการชุมชน ในเรือ่งการปรับปรงุ ดูแลรักษา หรอื
พัฒนาระบบผลิตและคุณภาพน้ำให้ด ียิ ่ งขึ ้น รวมถึงให้
ความรู้ด้านการบริหารกิจการประปา เรียนรู้ต้นทุนการ
ผล ิต และหลักการบริหารธ ุรก ิจ เพ ื่อให้ชมุชนสามารถ
บริหารกิจการประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพ่ึงพา
รัฐบาล ผลสำเร็จและบทเรียนที่ได้รับ โดยในปี 2561 – 
2563  โครงการดังกล่าวได้รับการประสานงานร่วมกับ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ในการดำเนินการ
ปรับปรุงระบบประปาชุมชน ด้วยวิธีการจัดฝึกอบรมใหก้บั
ครู นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาในสงักัดสถาบนัการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก รวมถึงคณะกรรมการในชมุชนุ 
เพ่ือให้ดำเนินการช่วยให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้
มากกว่า 313 ล้านลิตร/ปี หรือ 5,731 ครัวเรือน ( ข้อมูล
ความยั่งยืน : กรอบการพัฒนาด้านชมุชน โครงการสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตชุมชน , บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากร
น้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  โดยรูปแบบโครงการ
เป็นลักษณะการให้ความรู้กับบุคลากรทีเ่ป็นผู้ดูแลควบคุม

ระบบประปาของชุมชนให้สามารถบร ิหารจัดการและ
สามารถควบคุมดูแลระบบประปาได้อยา่งถูกวิธี ซึ่งมีความ
สอดคล ้องก ับนโยบายของรัฐบาลในการข ับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ในด้านการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่
เข้มแข็งมีการดำเนินนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 16 ข้อ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาส
ในส่วนการเพ่ิมรายได้ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน โดยบูรณาการร่วมไปกับการจัดต้ังศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center)   โดยมีเป้าหมายของการ
ให้บริการในเขตพ้ืนที ่ที่มีการบรหิารประปาชุมชนหมู่บา้น
ในเขตจังหว ัดระยอง จ ันทบุรี   ชลบ ุรี  และตราดซึ่งใน
ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรยีบร้อย ในภาพรวมประสบ
ความสำเร็จเป็นอยา่งดี คณะกรรมการในชุมชนรวมถึงครู นักเรยีน
นักศึกษาที่ได้ร่วมในโครงการมีความภาคภูมิใจต่อความสำเรจ็ของ
โครงการที่สามารถเพ่ิมสมรรถนะด้านการบำรุงรักษาระบบ
ประปาชุมชนได้อย่างถูกต้องและบริการชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปญัหาการขาดแคลนนำ้สำหรบั
อุปโภคบริโภคให้กับประชาชนมีนำ้ประปาสะอาด คุณภาพ
ดีจากการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาให้มีสภาพที่
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

จากที่กล่าวมา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการควบคุมการผลิตและ
บำร ุงร ักษาระบบประปาช ุมชน   (บ ูรณาการร่วมกับ
โครงการ Fix it center)  จึงได้จัดทำแบบประเมินโครงการ
ข ึ ้น เพ ื่อเป็นกระบวนการในการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือสรุปผลว่าโครงการได้บรรลุ
ว ัตถ ุประสงค์/เป้าหมายและมีประส ิทธิภาพ ตรงตาม
วัตถ ุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ รวมถงึสรุป
อุปสรรค/ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ เพ่ือจัดทำเปน็แนวทางการ
พัฒนาโครงการ เพ่ือสร้างความยัง่ยืนตอ่ไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพ ื ่อศ ึกษาระดับการประเมินด้านสภาวะแวดลอ้ม 

ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
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3. กรอบแนวคิดการวิจัย
ร ู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น แ บ บ  CIPP MODEL

(Stufflebeam & Other.1971 ) เ ป ็ น ก า ร ป ร ะ เ มิน
ว ัตถ ุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ เพื ่อช ่วยในการ
ตัดส ินใจเกี ่ยวก ับของโครงการควบคุมการผล ิตและ
บำร ุงร ักษาระบบประปาชุมชน (บ ูรณาการร่วมกับ
โครงการ Fix it center)  มีลักษณะเป็นแบบประเมินเม่ือ
เสร็จสิ้นการดำเนนิงานโดยประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 

3.1 การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม  ซึ่งจะช่วยใน
การตัดส ินใจเก ี ่ยวก ับการวางแผน ในการกำหนด
วัตถุประสงค์ 

3.2 การประเมินด้านปัจจัยเบือ้งต้น  เป็นการตัดสนิใจ
เกี่ยวกับโครงสร้างเพ่ือกำหนดรปูแบบของกิจกรรม 

3.3 การประเมินด้านกระบวนการ  เป็นการตัดสินใจ
ในด้านการประยุกต์ใช้ เพื ่อควบคุมการดำเนินการของ
กิจกรรม 

3.4 การประเมินด้านผลผลิต  จะช่วยในการตัดสินใจ
เพ่ือตัดสินและดูผลสำเร็จของของโครงการควบคุ มการ
ผล ิตและบำรุงร ักษาระบบประปาช ุมชน (บ ูรณาการ
ร่วมกับโครงการ Fix it center) 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การประเมินโครงการนี ้  เป็นการประเมนิภาพรวม

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  รูปแบบการประเมินเป็นแบบ
ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ 
โดยใช ้ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศเข ้ามาช ่วยใน
กระบวนการ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผูป้ระเมินและ
เหมาะสมกับสถานการณ ์ในป ัจจุบ ัน    การประเมิน
โครงการ ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา
ชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center)  ใช้การ
ป ร ะ เ ม ิ น  ร ู ป แ บบ CIPP MODE ข อ งสต ั ฟเฟลบีม
(Stufflebeam & Other.1971 )   ดังนี้ 

4.2  กำหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กำหนดกลุ่มประชากรที่เข้ารว่มประเมิน รวม 44 คน

แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ 
กลุ่มผู้ให้บริการ ได้แก่ ผู้ปฏบิัติงาน  คณะดำเนนิงาน 

ผู้บริหารทั้งจากหน่วยงานและสถานศึกษา จำนวน 50 คน 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นตัวแทนของกลุม่ผู้ให้บริการ
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random 
sampling)  จำนวน  29 คน 

กลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่  ชาวบ้านในชุมชนทีเ่ขา้ร่วม
โครงการประจำปี 2561- 2563 จำนวน   30   คน  
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นตัวแทนของกลุม่ผู้รับบรกิาร
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random 
sampling) จำนวน 15 คน 

 - หลักการ 
- วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
- เป้าหมายของกิจกรรม 

- การเตรียมการภายในกิจกรรม 

- บุคลากร 

- วัสดุอุปกรณ์ 
- เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
- งบประมาณ 

- การดำเนินกิจกรรม 
- กิจกรรมการดำเนินงาน

ตามกิจกรรม 
- การนิเทศติตามกำกับ 
- การประเมินผล 

- ผลการด าเนินโครงการ 
- คุณภาพและ
ความส าเร็จ

ประเมินสภาวะแวดลอ้ม 
( Context Evaluation ) 

ประเมินการปัจจยั
เบ้ืองต้น 

(Input Evaluation) 

ประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 
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4.3  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมนิโครงการ 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ควบคุมการผลติ

และบำร ุงรักษาระบบประปาชุมชน(บูรณาการร่วมกับ
โครงการ Fix it center)  มี 3 ส่วน  ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทัว่ไป  จำนวน 5 ข้อ 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพ่ือการประเมินโครงการ

รูปแบบ  CIPP Model  มีจำนวน 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1   ด้านสภาวะแวดลอ้ม  จำนวน 10 ขอ้ 
ตอนที่ 2   ด้านปัจจัยนำเข้าที่มีผลต่อโครงการ  

จำนวน 9 ข้อ 
ตอนที่ 3   ด้านกระบวนการดำเนนิโครงการ  

จำนวน 8 ข้อ 
ตอนที่ 4   ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์โครงการ  

จำนวน 8 ข้อ 

4.4 ข้ันตอนการจัดทำและการศึกษาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมนิผลกิจกรรม 

4.4.1 ศึกษาวิธีการประเมินโครงการจากวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการ และการจัดทำเครือ่งมือที่ใชใ้น
การประเมินกิจกรรมแบบ CIPP MODEL   

4.4.2  จัดทำแบบประเมินการดำเนินโครงการ ควบคุม
การผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการ
ร ่วมก ับโครงการ Fix it center) ครอบคล ุมประเด็น
พิจารณา 4 ด้าน ดังนี้ 

4.4.2.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม ( Context) 
เกี่ยวกับ หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของกิจกรรม 
และการเตรียมการดำเนนิกจิกรรม จำนวน 10 ข้อ 

 4.4.2.2 การประเมินปจัจยันำ (Input) เกี่ยวกับ
บุคลากร วัสดุอุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช้และงบประมาณ 
จำนวน 9 ข้อ 

4.4.2.3 การประเมินกระบวนการ ( Process)  
เกี่ยวกับ การดำเนนิงาน กิจกรรม  การดำเนนิงานตาม
กิจกรรม การนิเทศติดตามผล และการประเมินผล จำนวน 
8 ข้อ 

4.4.2.4 การประเมินผลผลติผลิต ( product ) 
เกี่ยวกับ ผลการดำเนนิงานของโครงการ และคุณภาพ
ความสำเร็จ  จำนวน  8 ข้อ 

4.4.3 นำแบบประเ มินการดำเนินโครงการ ควบคุม
การผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน(บูรณาการ
ร่วมกับโครงการ Fix it center)  ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่ม
พฤติกรรมโดยใช้ IOC  ผลการประเมินพบว่า รายการ
ประเมินทุกรายการมีความสอดคล้องกับด้านของการ
ประเมิน โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 

 4.4.4  นำแบบประเมินการดำเนนิกิจกรรมไปทดลอง
ใช้  จำนวน 30 คน เพ่ือนำมาหาค่าความเที่ยงโดยใช้ 
สมัประสิทธิ์แอลฟา (Alpha) ของครอนบัค (Cronbach)  
พบว่าได้ค่าความเที่ยงของแบบประเมินคือ 0.85 

4.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
4.5.1  ค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ

ลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม โดยนำเครื่องมือที่สร้างขึน้
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญเนือ้หาแต่ละคน พิจารณาลงความเห็น
และให้คะแนน ดังนี้ 

  +1   เม่ือแน่ใจว่าข้อคำถามนัน้ เป็นตวัแทน
ลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 

   0    เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้น เป็นตัวแทน
ลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้นหรือไม่ 

  -1    เม่ือแน่ใจว่าข้อคำถามนัน้ ไม่เป็นตัวแทน
ลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 

นำคะแนนที่ได้มาแทนค่าในสูตร ดังนี้ 

 IOC  = 

IOC  =    ดัชนีความสอดคล้องระหว่างขอ้คำถาม 
กับลักษณะเฉพาะกลุม่พฤติกรรม 

R     =    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเนือ้หาทั้งหมด 

N     =    จำนวนผู้เชีย่วชาญ 
ถ้าค่าดัชนี  IOC  ที่คำนวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 

ข้อคำถามนั้นกเ็ปน็ตัวแทนลักษณะของกลุ่มพฤติกรรมนัน้  

N

R
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ถ้าข้อคำถามใดที่มีค่าดัชนตี่ำกว่า 0.5 ข้อคำถามนั้นก็ถูก
ตัดออกไปปรับปรงุแก้ไขใหม่ใหด้ีขึ้น 

4.5.2  ค่าความเที่ยงของการประเมินกิจกรรม  ใช้
สูตรสัมประสิทธิแอลฟา ( Alpha ) ของคอนบาค  

R2       = 

โดย

 =     ผลรวมแปรปรวนของแบบประเมิน
ในแต่ละข้อ 

 =     ความแปรปรวนของแบบประเมิน 
K  =    จำนวนข้อทั้งหมดในแบบประเมิน 

4.5.3  ค่าความถี่ แสดงผลเป็นร้อยละ 
4.5.4   ค่าเฉลี่ย 

ใช้สูตร  = ƒx 

โดย 

 =    ค่าเฉลี่ย 

ƒx  =   ผลรวมของความถี่ของคะแนนทัง้หมด 

  =   จำนวนผู้ประเมินทัง้หมด 
4.5.5  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ใช้สูตร   S.D. =

S.D. =ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

=ผลรวมของกำลังสองของคะแนน 

 = ผลรวมของคะแนนทัง้หมด  ยก
กำลังสอง 

 =จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ผลการประเมินกจิกรรม ใช้ ,ร้อยละ, 
S.D. และเปรียบเทยีบกบัเกณฑ์เฉลีย่  ดังนี้เกณฑ์เฉลี่ยการ
ประเมินกิจกรรม (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) 

คะแนน 5  หมายถึงมีผลการดำเนนิการ/ 
ความสอดคล้องในระดับ มากทีสุ่ด 

คะแนน    4  หมายถึง  มีผลการดำเนนิการ/ความ
สอดคล้องในระดับ มาก 

คะแนน    3  หมายถึง  มีผลการดำเนนิการ/ความ
สอดคล้องในระดับ ปานกลาง 

คะแนน    2     หมายถึง  มีผลการดำเนนิการ/ความ
สอดคล้องในระดับ น้อย 

คะแนน    1  หมายถึง  มีผลการดำเนนิการ/ความ
สอดคล้องในระดับ น้อยที่สดุ 

5. ผลการวิจัย
การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการ

ควบคุมการผลิตและบำรงุรักษาระบบประปาชุมชน 
(บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center) มีดังนี้ 

5.1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ตอบแบบสอบถาม 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้รายงานได้นำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการ
ควบคุมการผลิตและบำรงุรักษาระบบประปาชุมชน 
(บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center) ในรูปแบบของ
ตารางและการบรรยายตารางเปรียบเทียบค่าสถิติต่าง ๆ  
ตามลำดับดังนี้ 

ตารางที่  1  การว ิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม    
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     จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 44 
คน จำแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชายจำนวน 40คน คิดเปน็
ร้อยละ 90.91 และเพศหญิงจำนวน 4 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 
9.09 

จำแนกตามอายุ ได้แก่ อายุต่ำกว่า 20 ปีจำนวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.09   ระหว่าง 21-30 ปี จำนวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.27 ระหว่าง 31 – 40 ปีจำนวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.36  อายุระหว่าง 41-50 ปีจำนวน 10 
คน คิดเป็น22.73 และเกิน 50 ปีจำนวน 2 คน คิดเปน็รอ้ย
ละ 4.55  

จำแนกตามอาชีพ ได้แก่ เกษตร จำนวน 4 คน คิดเปน็
ร้อยละ 9.09  นักเรียน-นักศกึษา จำนวน 8 คนคิดเปน็รอ้ย
ละ 18.18  และพนักงานรัฐ/เจา้หนา้ที่ จำนวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.73  

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ เป็นผู้ให้บริการ/
ผู้ปฏิบัติงาน/คณะดำเนนิงาน จำนวน 29 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 65.90 และเป็นผู้ได้รับบริการจำนวน 15 คน คิดเปน็
ร้อยละ 34.09 ตามลำดับ 

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระดับความคิดเห็นของผ ู ้ตอบแบบสอบถามโครงการ
ควบคุมการผล ิตและบำร ุงร ักษาระบบประปาชุมชน 
(บูรณาการร่วมกับโครงการ  Fix it center) เป็นรายด้าน 

จากตารางที ่  2 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห ็นโดยรวมอยู ่ในระดับมาก มีค ่าเฉลี ่ย =4.30 (�̅�= 
4.30,S.D.=0.77) พิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อย ด ังนี้   ลำดับที่  1  ด ้านสภาพแวดล้อม 
(Context evaluation : C) อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 

4.38  (�̅�=4 .38,S.D.=0.72 )  ลำดับที ่  2  ด ้านผลผลิต  
( Product evaluation : P ) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  
=4.35 (�̅�=4.35,S.D.=0.79) ลำดับที่ 3 ด้านกระบวนการ  
(Process evaluation : P) อย ู ่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

=4.26 (�̅�=4.26,S.D.=0.77) และลำดับที่ 4 ด้านปัจจัย
นำเข้าที่มีผลต่อโครงการ (Input evaluation : I) อยู่ใน

ระดับมากมีค ่า เฉล ี ่ย  =4.22 (�̅�=4 .22  ,S.D.=0.83) 
ตามลำดับ 

ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระดับความคิดเห็นของผ ู ้ตอบแบบสอบถามโครงการ
ควบคุมการผล ิตและบำร ุงร ักษาระบบประปาชุมชน 
( บ ู ร ณ า ก า ร ร ่ ว ม ก ั บ โ ค ร ง ก า ร  Fix it center) 
ด้านสภาพแวดล้อม (Context evaluation : C) 
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      จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห ็นด ้านสภาพแวดล้อม (Context evaluation : C) 
โ ด ย ร วมอ ย ู ่ ใ น ร ะด ั บ มา ก  ม ี ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย =4 . 38 

(�̅�=4.38,S.D.=0.72 ) เม่ือพิจารณาเปน็รายขอ้เรียงลำดบั
สูงสุด 3 ลำดับแรกได้แก่ ลำดับที่ 1 หลักการของโครงการ
ควบคุมการผลิตและบำร ุงรักษาระบบประปาชุมชน มี
ความสอดคล้องตรงกับนโยบายการพัฒนาของชุมชนใน
ท ้องถ ิ ่น  อย ู ่ ในระดับมากท ี ่ส ุด  มีค ่า เฉล ี ่ย= 4 .55 
(�̅�=4.55,S.D.=0.59 ) ลำดับที่ 2 กิจกรรมและการดำเนนิ
โครงการ มีส ่วนในการพัฒนาศักยภาพของผู ้ปฎิบัติ 
(นักเรียน นักศึกษา ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม) จนสามารถ

นำไปพัฒนาต่อยอดได้  = 4.50  (�̅�=4.50,S.D.=0.73 )
ลำดับที่ 3กิจกรรมของโครงการ ได้เอื้อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานทีส่นบัสนุน และชุมชนทีร่บั
บริการ ได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.50 
(�̅�=4.50,S.D.=0.66)ตามลำดับ 

ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระดับความคิดเห็นของผ ู ้ตอบแบบสอบถามโครงการ  
ควบคุมการผล ิตและบำร ุงร ักษาระบบประปาชุมชน 
(บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center)  ด้านปัจจัย
นำเข้าที่มีผลต่อโครงการ  ( Input evaluation ) 

จากตารางที ่  4 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห ็นด ้านปัจจัยนำเข้าที ่ มีผลต่อโครงการ  ( Input 
evaluation : I ) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 

= 4.22 (�̅�= 4.22, S.D.=0.83)  เม่ือพิจารณาเปน็รายขอ้
เรียงลำดับสูงสุด 3 ลำดับแรกได้แก่ ลำดับที่ 1 สถานที่ ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการมีความเหมาะสม อยู่ใน

ระดับมาก มีค ่า เฉลี ่ย = 4 .41 (�̅�= 4 .41, S.D.=0.73)  
ลำดับที่ 2 การจัดหาอุปกรณ ์เครื่องมือ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานมีความเพียงพอและตรงกับความต้องการของ

ชุมชนในท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.40 (�̅�= 
4 .40 , S.D.=0.81)  และลำดับท ี ่ 3  มีความคิดเห็นว่า 
ความรู้ ความสามารถของวิทยากรที่ให้การอบรม มีความ
เหมาะสม ,ครู และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
และท ักษะท ี ่ เหมาะสมต่อโครงการ และการดำเนิน
โครงการ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ 
คนในชุมชนเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.36 
(�̅�= 4.36, S.D.=0.89) ตามลำดับ 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการควบคุมการ
ผล ิตและบำรุงร ักษาระบบประปาช ุมชน (บ ูรณาการ
ร่วมกับโครงการ Fix it center) ด้านกระบวนการ   
( Process evaluation : P )  
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จากตารางที ่  5 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห ็นด ้านกระบวนการ  ( Process evaluation : P ) 
โดยรวมอยู่ในระดับมา ก มีค่าเฉลี่ย= 4.26 (�̅�= 4.26 ,  
S.D.=0.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับสูงสุด 3  
ลำดับแรก ได ้แก่ ลำด ับที ่ 1  การมีกระบวนการสำรวจ
ความคิดเห็นของคนในชุมชน ถึงปัญหา และความต้องการ
ท ี ่ เก ี ่ยวก ับระบบน้ำในชุมชน อย ู ่ในระดั บมากที ่สุด มี

ค่าเฉลี่ย = 4.55 (�̅�= 4.55, S.D.=0.51)  ลำดับที่ 2 คือ มี
การส่งมอบ ผลการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่นทราบอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย = 4.35 (�̅�= 4.35, S.D.=0.81)   และลำดับที่ 3 
ร ูปแบบกระบวนการการดำเนินก ิจกรรมของโครงการ
ตั ้งแต ่ อบรม ถ ่ายทอดความรู ้ ตลอดจนลงมอืปฏิบัติ 
เป็นไปอย่างเหมาะสม ชัดเจน และกิจกรรมที่จัดขึ้น ช่วย
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายที่กำหนด
ไว ้อย ู ่ ในระดับมาก มีค ่า เฉล ี ่ย  = 4 .30  (�̅�= 4 .30, 
S.D.=0.73)   ตามลำดับ 

ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการควบคุมการ
ผล ิตและบำรุงร ักษาระบบประปาช ุมชน (บ ูรณาการ
ร่วมกับโครงการ Fix it center)  ด้านผลผลิต  ( Product 
evaluation : P 

จากตารางท ี่  6 พบว่าผ ู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห ็นด้านผลผล ิต (Product evaluation : P ) 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.35  (�̅�= 4.35, 
S.D.=0.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับสูงสุด 3  
ลำดับแรก ได้แก่ ลำดับที่ 1 ชุมชนในท้องถิ่นสามารถใช้
ประโยชน์จากผลผลิตที่ได้จากโครงการอย่างคุ้มค่า และมี
ประส ิทธิภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที ่สุด มี

ค ่า เฉล ี ่ย  = 4 .55 (�̅�= 4 .55, S.D.=0.90) ลำดับที ่  2 
ผลผลิตที่ได้จากโครงการ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชวีติ
ของคนในชุมชนเปน็อยา่งดี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

มีค่าเฉลี่ย = 4.50 (�̅�= 4.50, S.D.=0.73)  และลำดบัที่ 3 
ชุนชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมา ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรส่วนอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง

ก ัน ได ้ อย ู ่ ในระดับมาก มีค ่าเฉลี ่ย =4 .41 (�̅�= 4.41, 
S.D.=0.79)  ตามลำดับ 

6. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 44 คน จำแนกตามเพศ 

ได้แก่ เพศชายจำนวน 40คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 และ
เพศหญิงจำนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.09   
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จำแนกตามอายุ ได้แก่ อายุต่ำกว่า 20 ปีจำนวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.09   ระหว่าง 21-30 ปี จำนวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.27 ระหว่าง 31 – 40 ปีจำนวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.36  อายุระหว่าง 41-50 ปีจำนวน 10 
คน คิดเป็น22.73 และเกิน 50 ปีจำนวน 2 คน คิดเปน็รอ้ย
ละ 4.55  

จำแนกตามอาชีพ ได้แก่ เกษตร จำนวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.09  นักเรยีน-นักศึกษา จำนวน 8 คนคิดเปน็
ร้อยละ 18.18  และพนักงานรัฐ/เจา้หน้าที่ จำนวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 72.73  

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ เป็นผู้ให้บริการ/
ผู้ปฏิบัติงาน/คณะดำเนนิงาน จำนวน 29 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 65.90 และเป็นผู้ได้รับบริการจำนวน 15 คน คิดเปน็
ร้อยละ 34.09 ตามลำดับ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก มีค่าเฉลี่ย=4.30  (�̅�= 4.30 , S.D.=0.77) พิจารณา
เป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้   ลำดบัที่ 
1 ด้านสภาพแวดล้อม (Context evaluation : C) อยู่ใน

ระดับมาก  มีค ่า เฉล ี ่ย=4.38  (�̅�=4 .38,S.D.=0.72 )  
ลำดับที่ 2 ด้านผลผลิต  ( Product evaluation : P ) อยู่

ในระดับมาก มีค ่า เฉล ี่ย  =4.35 (�̅�=4 .35,S.D.=0.79)  
ลำดับที่ 3 ด้านกระบวนการ  ( Process evaluation : P 

) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย =4.26 (�̅�=4.26,S.D.=0.77) 
และลำดับที่ 4 ด้านปจัจยันำเข้าที่มีผลต่อโครงการ ( Input 
evaluation : I ) อย ู ่ ในระดับมาก  มีค ่า เฉล ี ่ย  =4.22 
(�̅�=4.22 ,S.D.=0.83) ตามลำดับ 

ด ้ า น ส ภาพแวดล ้ อม  ( Context evaluation : C) 
โ ด ย ร วมอ ย ู ่ ใ น ร ะด ั บ มา ก  ม ี ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย =4 . 38 

(�̅�=4.38,S.D.=0.72 ) เม่ือพิจารณาเปน็รายขอ้เรียงลำดบั
สูงสุด 3 ลำดับแรกได้แก่ ลำดับที่ 1 หลักการของโครงการ
ควบคุมการผลิตและบำร ุงรักษาระบบประปาชุมชน มี
ความสอดคล้องตรงกับนโยบายการพัฒนาของชุมชนใน

ท ้องถ ิ ่น  อย ู ่ ในระดับมากท ี ่ส ุด  มีค ่า เฉล ี ่ย = 4 .55 
(�̅�=4.55,S.D.=0.59 ) ลำดับที่ 2 กิจกรรมและการดำเนนิ
โครงการ มีส ่วนในการพัฒนาศักยภาพของผู ้ปฎิบัติ 
(นักเรียน นักศึกษา ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม) จนสามารถ

นำไปพัฒนาต่อยอดได้  = 4.50  (�̅�=4.50,S.D.=0.73 )
ลำดับที่ 3กิจกรรมของโครงการ ได้เอื้อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานทีส่นบัสนุน และชุมชนทีร่บั
บริการ ได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.50 
(�̅�=4.50,S.D.=0.66)ตามลำดับ 

 ด้านปัจจัยนำเข้าที่มีผลต่อโครงการ  ( Input 
evaluation : I ) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 

= 4.22 (�̅�= 4.22, S.D.=0.83)  เม่ือพิจารณาเปน็รายขอ้
เรียงลำดับสูงสุด 3 ลำดับแรกได้แก่ ลำดับที่ 1 สถานที่ ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการมีความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมาก มีค ่า เฉลี ่ย = 4 .41 (�̅�= 4 .41, S.D.=0.73)  
ลำดับที่ 2 การจัดหาอุปกรณ ์เครื่องมือ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานมีความเพียงพอและตรงกับความต้องการของ

ชุมชนในท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.40 (�̅�= 
4 .40 , S.D.=0.81)  และลำดับท ี ่ 3  มีความคิดเห็นว่า 
ความรู้ ความสามารถของวิทยากรที่ให้การอบรม มีความ
เหมาะสม ,ครู และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
และท ักษะท ี ่ เหมาะสมต่อโครงการ และการดำเนิน
โครงการ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ 
คนในชุมชนเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.36 

(�̅�= 4.36, S.D.=0.89) ตามลำดับ 
 ด ้ า น ก ระบ วนก าร  (  Process evaluation : P ) 

โดยรวมอยู่ในระดับมา ก มีค่าเฉลี่ย= 4.26 (�̅�= 4.26 ,  
S.D.=0.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับสูงสุด 3  
ลำดับแรก ได ้แก่ ลำด ับที ่ 1  การมีกระบวนการสำรวจ
ความคิดเห็นของคนในชุมชน ถึงปัญหา และความต้องการ
ท ี ่ เก ี ่ยวก ับระบบน้ำในชุมชน อย ู ่ในระดั บมากที ่สุด มี

ค่าเฉลี่ย = 4.55 (�̅�= 4.55, S.D.=0.51)  ลำดับที่ 2 คือ มี
การส่งมอบ ผลการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่นทราบอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย = 4.35 (�̅�= 4.35, S.D.=0.81)   และลำดับที่ 3 
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ร ูปแบบกระบวนการการดำเนินก ิจกรรมของโครงการ
ตั ้งแต ่ อบรม ถ ่ายทอดความรู ้ ตลอดจนลงมอืปฏิบัติ 
เป็นไปอย่างเหมาะสม ชัดเจน และกิจกรรมที่จัดขึ้น ช่วย
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายที่กำหนด

ไว ้อย ู ่ ในระดับมาก มีค ่า เฉล ี ่ย  = 4 .30  (�̅�= 4 .30, 
S.D.=0.73)   ตามลำดับ  

ด ้ า น ผ ล ผ ล ิ ต  (Product evaluation : P ) 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.35  (�̅�= 4.35, 
S.D.=0.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับสูงสุด 3  
ลำดับแรก ได้แก่ ลำดับที่ 1 ชุมชนในท้องถิ่นสามารถใช้
ประโยชน์จากผลผลิตที่ได้จากโครงการอย่างคุ้มค่า และมี
ประส ิทธิภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที ่สุด มี

ค ่า เฉล ี ่ย  = 4 .55 (�̅�= 4 .55, S.D.=0.90) ลำดับที ่  2 
ผลผลิตที่ได้จากโครงการ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชวีติ
ของคนในชุมชนเปน็อยา่งดี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
มีค่าเฉลี่ย = 4.50 (�̅�= 4.50, S.D.=0.73)  และลำดบัที่ 3 
ชุนชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมา ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรส่วนอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง

ก ัน ได ้ อย ู ่ ในระดับมาก มีค ่า เฉลี ่ย =4 .41 (�̅�= 4.41, 
S.D.=0.79)  ตามลำดับ 

7. อภิปรายผล
การประเมินผลโครงการควบคุมการผล ิตและ

บำร ุงร ักษาระบบประปาชุมชน (บ ูรณาการร่วมกับ
โครงการ Fix it center) ดำเนินตามรูปแบบการประเมินมี
ผลการประเมิน ที่อภปิรายผลได้ดังนี ้

1. ประเด็นการประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม
โครงการควบคุมการผลิตและบำร ุงรักษาระบบประปา
ชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center)  เป็น
โครงการที่มีความสอดคลอ้งตรงกับนโยบายการพัฒนาของ
ชุมชนในท้องถิ่น  กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนนิโครงการ
ที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละชุมชนในท้องถิ่น และ กิจกรรมและการ
ดำเนินโครงการ มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของผูป้ฎบิตัิ 
(นักเรียน/นักศึกษา/ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม) จนสามารถ

นำไปพัฒนาต่อยอดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมที่
กำหนดขึ้น ตรงกับความต้องการของชุมชนและนโยบาย
ของสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทั้งทางวิชาการ
และวิชาชีพให้กับ นักเรียนนักศึกษา/ครทูี่เขา้ร่วมกจิกรรม  
ซึ่งสอดคล้องกับ  ณัฐวรรณ แย้มละมัย และ สุณี หงษ์
วิเศษ  ได้ศึกษาการประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผ ู ้ส ูงอายุ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้ปฎิบัติสามารถกำหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ของโครงการให้สอดคลอ้งกับปัญหา 
และสอดคล ้องกับความต้องการของผู ้รับบริการโดย
พิจารณาจากบริบทหรือสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่จะส่งผล
ต่อความสำเร็จของโครงการ 

2 . ประเด ็นการประเมินปัจจัยเบื ้องต้นหรือปัจจัย
นำเข้า โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรัก ษาระบบ
ประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center)  
โครงการเลือกระบุสถานที ่ ท ี ่ ใช้ในการปฏิบัตงิานตาม
โครงการอย่างเหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์ของบริษัทที่
ต้องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่น โดยมีการ
สำรวจ สอบถามความต้องการของชุมชน  รวมถึงโครงการ
ยังมีแนวทางการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอและตรงกับความต้องการ
ของชุมชนในท้องถิ่นที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี 
การเลือกวิทยากรที่มีความรู ้ความสามารถที่ทำหน้าทีเ่ปน็
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้กับชาวบ้านมีความเหมาะสม  การ
เลือกครู และนักศึกษาจากสถานศึกษาให้เขา้ร่วมโครงการ
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ก็มีความรู้และทักษะที่
เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ คนในชุมชนเป็นอย่างดี ทำให้
โครงการบ ังเก ิดความสำเร ็จ ได ้ประส ิทธ ิภาพตามที่
เป้าหมายกำหนด สอดคล้องกับผลการวิจัยสอดคล้องกับ
หลักการประเมินรูปแบบซิปป ์(CIPP Model) ซึ่งสตัฟเฟิล
บีมได้กล่าวถึงปัจจัยนำเข้าว่า โครงการนั้นจะทำให้เกิดการ
ปฏ ิบ ัต ิงานท ี ่ มี คุณภาพดีขึ้นได ้และจะเก ี ่ยวข ้องกับ 
งบประมาณการ วางแผนงาน การเล ือกก ิจกรรมใน
โครงการท ี ่คาดว ่าจะทำให้โครงการหรือแผนงานนั้น
ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการประเมินปัจจัยนำเข้าจึงเปน็
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การประเมิน  ถึงความสำเร็จหรือความล ้มเหลวของ
โครงการได้ ( จีรนัย สืบโสตร, 2551; เจน บุญไพรัตนส์กลุ, 
2552; พรชนก ณรงค์มี, 2554) 

3 . ประเด ็นการประเ มินด้านกระบวนการ  ในการ
ดำเนินโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบ
ประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center) 
ให้เกิดประสิทธิภาพ  ผู้บริหารโครงการมีกระบวนการ
เบื้องต้น คือ การสำรวจความคิดเห็นของคนในชุมชน ถึง
ป ัญหา และความต้องการที ่เกี ่ยวกับระบบน้ำในชุมชน  
และหลังจากดำเนนิการเสรจ็สิน้ก็ได้จดัให้มีการสง่มอบ ผล
การปฏิบัติงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนใน
ท้องถิ่นทราบอย่างชัดเจน  ทำให้รูปแบบกระบวนการการ
ดำเนินกิจกรรมของโครงการตั้งแต่ อบรม ถ่ายทอดความรู้ 
ตลอดจนลงมือปฏิบัติ เป็นไปอย่างเหมาะสม ชัดเจน และ
กิจกรรมที่จัดขึ้นช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ตามนโยบายที่กำหนดไว้ ทำให้ชุมชนที่โครงการเข้าไป
พัฒนาปรับปร ุงเกิดความพึงพอใจและเห ็นคุณคา่ของ
โครงการนี้อย่างชัดเจน  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ว ิรงรอง จรัญรักษ์ (2551) พรรณพิไล ศรีอาภรณ์และ
มัลลิกา พรหมโชติ (2553) ที่พบว่าการพัฒนาศักยภาพ
ของแกนนำจะเสริมความเข้มแขง็ของชุมชนได้ 

4. ประเด็นการประเมินด้านผลผลติ   ชุมชนในทอ้งถิน่
ให้การยอมรับว่าสามารถใช้ประโยชน์จากระบบการผลิต
และบำร ุงร ักษาระบบประปาช ุมชนอย ่างค ุ ้มค ่า  มี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนเป็นอย่างดี อีกทั้งชุมชนยังสามารถนำองค์ความรูท้ี่
ได้รับมา ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสว่น
อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ เอกสุธี พยุหมนตรี (2538) ที่ระบุว่าการเรยีน 
ร ู ้ เป็นกลุ ่มแบบมีส่วนร่วมและสร้างเสริมศักยภาพของ 
องค์กรชุมชนในการเป็นแกนนำ ในการดำ เนินงานเป็น  
วิธีการหนึ่งในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน 

8. ข้อเสนอแนะในการประเมนิโครงการ/กิจกรรม
8.1 ด้านเนื้อหาและกระบวนการจัดอบรม  

มีความเหมาะสมและเนื้อหาเน้นการปฏิบัติให้ผู้ เข้ า
อบรมสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่
ยั่งยืน สมบูรณ์ เช่น การต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ – การ
เรียนรู้กระบวนการกรองน้ำ 

8.2  ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนในการลงพื้นที่ปฏบิติั
มีการระบ ุข ั ้นตอนที ่ละเอ ียด เหมาะสม และเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมาก แต่ควรจะดำเนินการช่วงปดิ
ภาคเรียน เพ่ือไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนในการลง
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน และควรเนน้การบริการชุมชนในพ้ืนทีข่อง
สถานศึกษา เนื่องจากสามารถนำไปใช้อ้างอิงกับโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนของสถานศึกษาได้ 

 8.3 ด้านผลลัพธ์/ผลผลิตของโครงการ 
 บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรนำ้ภาคตะวันออก 

จำกัด (มหาชน)และสถานศึกษา ได้เสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชนในพ้ืนที่  โดยผ่านการประสานงานของสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  ทำให้ได้มีโอกาสในการ
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาใน
ท ุกระดับ รวมถ ึงได ้ให ้คร ู น ักเร ียน/นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ในการใช้องค์ความรู ้ทางวิชาชีพในการ
ให ้บร ิการว ิชาการ ว ิชาชีพแก ่ส ังคม ช ุมชน ก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เข้ามามีส่วนรว่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน 

9. เอกสารอ้างอิง
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การศึกษาความพึงพอใจในการจัดประชมุทางไกลผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้สถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก

A Study on the Satisfaction of Electronic Teleconference Under the Circumstances 
Coronavirus Disease 2019 (Covic-19) of the Eastern Vocational Education Institute 

ประชิต รัตนพลแสน1* ปริยาภัทร ศรีเพชร2 จุฑารัตน์ สมบูรณ์ธรรม3 
  Prachit Rattanponsaen1* Pariyapat Sripethcs2 Jutarat Somboontum3 

*1 2 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
*1 2 3 Institute of Vocational Education: Eastern

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ในการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะครูและผู้บริหาร จำนวน 31 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึง
พอใจในการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกสใ์น
สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย ค่าความถี ่ ค ่าร ้อยละ ค่า เฉลี ่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้เข้าร่วมการจัด
ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อการ
ปร ับแผนย ุทธศาสตร ์สถาบันการอาช ีวศ ึกษาภาค
ตะวันออก ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โค โรนา 
2019 (โควิด-19) มีความพึงพอใจของผู้เข้ารวมประชุมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 เม่ือพิจารณาเปน็ราย
ด้าน พบว่า ด้านคณะทำงานในการจดัประชุมอยูใ่นระดบั
มากท ี ่ส ุด มีค ่า เฉลี ่ย เท่ากับ 4 .55 รองลงมา คือ ด้าน
คุณภาพการจัดกิจกรรมในการจัดประชุม อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และด้านกระบวนการการในการ
จ ัดประช ุม อย ู ่ ในระดับมาก มีค ่า เฉล ี ่ย เท่ากับ 4.32 
ตามลำดับ ตรงตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

คำสำคัญ :  ความพึงพอใจ, การจัดประชุมทางไกลผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนกิส ์โรคโควิด – 19 

Abstract 
 This research aims to study the satisfaction of 
organing the teleconference via electronic system 
in the situation of Corona virus disease 2019 
(Covid-19) of the Eastern Vocational Education 
Institute. The data were collected from a sample 
of 31 people and analyzed using descriptive 
statistic including the frequency, percentage, 
mean and standard deviation. 
 The results of the research found that the satisfaction 
of the participants on the teleconference via 
electronic system in the topic of adjustment of the 
strategical plans of Vocational Education Institute in the 
Eastern region in the situation of Corona virus disease 
2019 (Covid-19) were at a high level, with a mean of 4.48.  
Considering each aspect, it was found that the working 
group was the highest  level ,with a mean of 4.55, 
followed by the quality of the meeting activities, with a 
mean of 4.44. The process of organizing the meeting at a 
high level, with a  mean of 4.32 respectively. 

PM004 
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Keywords Satisfaction,Teleconference via 
electronic system, Covic-19 

1. บทนำ
     จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) ในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย สถาบันการ

อาช ีวศ ึกษาภาคตะวันออก ซ ึ ่งอยู ่ ในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการาอาช ีวศ ึกษาและในกำก ับของ

กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ำหนดแนวทางจัดการเรยีนการ

สอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น  

การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ไม ่ ส า มารถจ ัด การเร ี ยนการสอ นโดยผ ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอน

โดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่

ต้องเข้าชั้นเรียน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา ครู

และบุคลากรในสถานศึกษา จึงได้พัฒนาการจัดประชุม

ทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์โรคติด

เช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (โคว ิด - 19 ) สถาบ ันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด

ของสถาบันการอาช ีวศึกษาภาคตะวันออก สามารถ

บริหารจัดการและดำเนินการจัดการเรยีนการสอนภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด- 19)  ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรค 

และป ้องก ันไม่ให ้ส ่งผลกระทบต่อส ุขภาพนักเรียน 

น ักศึกษา ผ ู ้ปกครอง คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมถ ึงการจ ัดการด้านอนามัยส ิ ่งแวดล ้อม อย ่างถูก
สุขลักษณะและเหมาะสมในทกุพื้นที่  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู บุคลากรที่เข้า
ประชุมออนไลน์ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรต้น 

การประชุมออนไลน์ ทางไกลผ ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สถาบัน 
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

ตัวแปรตาม 
ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู บุคลากรที่เขา้

ประชุมออนไลน์ ในสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1  กำหนดกลุ่มประชากรและกลุม่ตัวอยา่ง

        ประชากรที ่ ใช ้ในการวิจัยครั ้งนี ้ค ือ บ ุคลากร
สถานศึกษาที่สังกัดสถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออก 
มีจำนวนรวมทั้งหมด 9 แห่ง จำนวนบุคลากรทั้งหมดรวม 
45 คน ซึ่งกำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ตารางเทียบ
อ ัตราส ่วนประชากรของเครซี่และมอร แกน ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95 % ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 31 คน ใน
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้.0.5 โดยใช้วิธีการสุม่
อย ่างง่าย (Simple Random Sampling) และจากการ
เปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยใช้ตารางกำหนดขนาด
ต ั ว อ ย่ างของ  เ ค รซี่แ ละมอร แ กน (Krejcie and 
Morgan, 1970 อ างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ทำให้
ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพ่ิมขึ้นจาก 28 คน เป็น 31  
คน เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ในครั้งนี้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
    4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั แบบสอบถามการศึกษา
ความพึงพอใจในการจัดประช ุมทางไกลผ ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โคว ิด - 19 ) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออก แบ่งได้เป็น 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลมีลักษณะคำถามเปน็
แบบเลือก ตอบ มีจำนวน 2 ข้อประกอบด้วย สังกัดของ
สถานศึกษาผ ู ้ตอบแบบสอบถาม  สถานะผ ู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

1281



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ตอนที่  2 ความพึงพอใจของผู ้เข ้าร่วมการจัด
ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อการ
ปร ับแผนย ุทธศาสตร ์สถาบันการอาช ีวศ ึกษาภาค
ตะวันออก ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โค โรนา 
2019 (โคว ิด-19) มีล ักษณะคำถามเป ็นแบบ มาตร
ประเมินค่ามีคำตอบให้เลอืก 5 ตัวเลือกซึ่งแบง่เปน็ 2 ดา้น 
มีล ักษณะเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 
(Ratimg Scale) 5 ระดับ มีค ่าจำแนกอยู่ระหว่าง 0.22 - 
0.88 และ ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
    4.3  ขั้นตอนการจดัทำและการศึกษาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกิจกรรม 

4.3.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
ตำรา บทความและงานวิจัยต ่างๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง การ
พัฒนาการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มาวิเคราะห์เป็น
แนวทางการสรา้งแบบสอบถาม 

4.3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจตาม
ขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดไว้ 3 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ
ในการจ ัดประชุม ด ้านคณะทำงานในการจัดประชุม

และด้านคุณภาพการจ ัดก ิจกรรมในการจัด
ประชุม 

4 . 3 . 3  ป ร ะช ุมคณะกร รมกา รสร ุปและ
ประเมินผล เพ่ือขอคำแนะนำและตรวจสอบเนือ้หา ภาษา
สำนวนที่ใช้ในแบบสอบถามให้ครอบคลมุรายละเอียดของ
เนื้อหายิ่งขึ้น 

4.3.4  นำแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณามา
แก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสม และผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรุปและประเมินผล ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการทำวิจยั 

4 .3 .5  ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ จำนวน 5 คน ประเมิน
แบบสอบถามวิเคราะห์เนื้อหาในการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย เพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผล
การประเมิน พบว่า รายการประเมินทุกรายการมีความ 

สอดคล ้องกับวัตถ ุประสงค์ โดยมีค่า IOC อย ู่ระหวา่ง 
0.50-1.00 

4.3.6  นำแบบสอบถามทีส่มบูรณ์แล้วไปทดลอง
ใช ้ (Try – Out) จำนวน 30 คน เพื ่อค ่าความเช ื่อม่ัน 
(Realiability)  ข อ งแ บ บส อ บถ าม  โด ย ก า รหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา ( Alpha Coefficient :α )  ตามวิธี
ของ ครอนบาค  (Cronbach, 1970) โดยมีค ่าความ
เชื่อม่ันอยู่ที ่0.89 

4.3.7  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำการ
แจกแบบสอบถาม ให้แก่บคุลากรทางการศึกษาทีเ่ป็นกลุม่
ตัวอย่างที่กำหนดไว้พร้อมทัง้ ขอให้บุคลากรทางการศึกษา
ส่งแบบสอบถามกลับคืน โดยได้ แบบสอบถามคืนจำนวน 
31 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ จำนวนทัง้หมด  

 4.4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และมีเกณฑ์การ
วัดระดับความคิดเห็นจาก 
การคำนวณหาค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่
ระดับความคิดเห็น ตามลำดับช่วงค่าเฉลี่ย เป็น 5 ระดับ 
(บุญชม ศรีสะอาด.2556.) 
4.51 - 5.00 หมายถึง  มีระดับการความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  
3.51 – 4.50 หมายถงึ  มีระดับการความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
2.51 – 3.50 หมายถงึ  มีระดับการความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง  มีระดับการความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับน้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง  มีระดับการความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด 

5. ผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการพัฒนาการจัด
ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สถาบันการ
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อาชีวศึกษาภาคตะวันออก พบว่า  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท ี ่  1  การว ิเคราะห ์ข ้อมูลท ั ่วไปของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

     จากตารางที่ 1 พบว่า สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา คิดเป็น  ร้อยละ 
51.60 รองลงมาคือ หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก คิดเป็น
ร ้อยละ 45 .20 และคร ูผู ้สอน คิดเป ็นร ้อยละ 3.20 
ตามลำดับสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ส ังก ัดว ิทยาลัยเทคน ิคตราด คิดเป ็นร้อยละ 19.35 
รองลงมาคือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ,
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี ) 
ร ้ อ ย ล ะ  1 2 . 9 0  แ ล ะว ิ ท ย า ล ั ย เท คน ิ ค ระยอง , 
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด,วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ,
วิทยาลัยเทคนคิจันทบรุี ร้อยละ 9.68 ตามลำดับ และ ผูท้ี่
อย ู ่นอกสังก ัดสถาบัน (ส ังก ัดสำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา) จำนวน 16 คน คิดเปน็รอ้ยละ 17.9 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมการจดั
ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อการ
ปร ับแผนย ุทธศาสตร ์สถาบันการอาช ีวศ ึกษาภาค
ตะวันออก ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โค โรนา 
2019 (โควิด-19) 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความพึงพอใจในภาพรวม 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของผู้
เข้ารวมประชุมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 .4 3  
(S.D=0.47) เมื ่อพ ิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด ้าน
คณะทำงานในการจัดประชุมอยู ่ในระดับมากที่สุด มี
ค ่า เฉล ี่ย เท่าก ับ 4 .55 (S.D=0.34) รองลงมาคือ ด้าน
คุณภาพการจัดกิจกรรมในการจัดประชุม อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 (S.D=0.47) และด้านกระบวนการ
การในการจัดประชุม อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.32 (S.D=0.41)  ตามลำดับ 

รายการ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

สถานะ ผู้บริหาร 16 51.60 
หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก 14 45.20 
ครูผู้สอน 1 3.20 

รวม 31 100.00 
สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออก 
4 12.90 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง 3 9.68 
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 2 6.45 
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 3 9.68 
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 1 3.23 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 2 6.45 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 3 9.68 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
(ชลบุรี) 

4 12.90 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 3 9.68 
วิทยาลัยเทคนิคตราด 6 19.35 

รวม 31 100.00 

ความพึงพอใจ �̅� S.D แปลผล 

1. ด้านกระบวนการในการจัด
ประชุม 

4.32 0.41 มาก 

2. ด้านคณะทำงานในการจัด
ประชุม 

4.55 0.34 มาก
ท่ีสุด 

3. ด้านคุณภาพการจัด
กิจกรรมในการจัดประชุม  

4.44 0.47 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.43 0.40 มาก 
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ตารางท ี ่  3  แสดงการว ิเคราะห์ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการในการจดัประชุม 

ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการในการจัดประชุม 

�̅� S.D แปลผล 

1. รูปแบบกิจกรรมการจัด
ประชุมแบบระดมความคดิเห็น
เป็นไปอย่างเหมาะสม 

4.55 0.68 มากที่สุด 

2. ลำดับข้ันตอนในการจัด
ประชุมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

4.29 0.59 มาก 

3. การควบคุมระยะเวลาที่ใช้ใน
การจัดประชุมเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

4.42 0.56 มาก 

4. เอกสารและส่ือประกอบ
สำหรับการจัดประชุมมีความ
เหมาะสม  

3.35 0.61 ปานกลาง 

5. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมแสดงความคิดเห็นเป็นไป
อย่างเหมาะสม 

4.84 0.37 มากที่สุด 

รวม 4.32 0.41 มาก 

     จากตารางท ี ่  3  พบว่า  ภาพรวมความพึงพอใจ 
ด้านกระบวนการในการจัดประช ุมอยู ่ ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 (S.D=0.41)  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับมากที่สุด คือ การเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 (S.D=0.37)  
รองลงมาคือ รูปแบบกิจกรรมการจัดประชุมแบบระดม
ความคิดเห็นเป็นไปอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค ่า เฉลี ่ยเท่ากับ 4 .55 (S.D=0.68)  และการควบคุม
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดประชุมเป็นไปอย่า งเหมา ะสม 
อย ู ่ ในระดับมาก มีค ่า เฉลี ่ย เท่าก ับ 4 .42 (S.D=0.56) 
ตามลำดับ 

ตา ร า ง ท ี ่  4  แ ส ด งการ ว ิ เคร าะห์คว ามพึ งพอใจ 
ด้านคณะทำงานในการจดัประชุม 

ความพึงพอใจด้านคณะทำงานในการ
จัดประชุม 

�̅� S.D แปลผล 

1. คุณภาพในการจัดการ
ด้านระบบเสียงและภาพ  
มีความเหมาะสม 

4.35 0.55 มาก 

2. ความสะดวก/ง่าย ในการเชื่อมต่อ
ระบบการประชุมทางไกล 

4.48 0.51 มาก 

3. เลือกใช้ Applicationและ
เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการประชมุอย่าง
ความเหมาะสม 

4.65 0.49 มากที่สุด 

4. มีการประชาสัมพันธ์  
แจ้งข่าวสาร กระบวนการประชุมก่อน
ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน 

4.58 0.56 มากที่สุด 

5. ความสามารถดำเนินงานและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เปน็อย่าง
เหมาะสม  

4.65 0.49 มากที่สุด 

6. สามารถควบคุมการประชุมให้
เป็นไปตามวาระและสอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์ 

4.71 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.41 มากที่สุด 

 จากตารางท ี ่  4  พบว่า  ภาพรวมความพึงพอใจ 
ด้านคณะทำงานในการจัดประชุมอยู่ในระดับมากที่สุดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (S.D=0.41)  เม่ือพิจารณาเป็นข้อ 
พบว่า  ข ้อที ่ม ีอยู่ ในมากที่สุด ค ือ สามารถควบคุมการ
ประชุมให้เป็นไปตามวาระและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 (S.D=0.53) 
รองลงมาคือ การเลือกใช้ Application และเทคโนโลยีที่
ใช ้สำหร ับการประช ุมอย ่างความเห มา ะส ม แ ล ะ
ความสามารถดำเนินงานและแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ได้เปน็
อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่า เฉลี่ย เท่ากับ 
4.65 (S.D=0.49) และมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร 
กระบวนการประชุมก่อนล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน อยู่ ใน
ระดับมากที ่สุด มีค ่า เฉลี ่ยเท่าก ับ 4 .58 (S.D=0.56) 
ตามลำดับ 
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ตารางที่ 5  แสดงการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
การจัดกิจกรรมในการจดัประชุม 

ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
การจัดกิจกรรมในการจัด

ประชุม   

�̅� S.D แปลผล 

1. ท่านสามารถนำสาระท่ีได้
จากการประชุมไป
ประยุกต์ใช้กับการจัด
การศึกษาในสภาพปัจจุบันได้  

4.45 0.57 มาก 

2. ท่านสามารถนำผลจาก
การประชุมไปใช้ประโยชน์
เพื่อการวางแผนหรือปรับ
กิจกรรมของสถานศึกษาได้
อย่างเหมาะสม 

4.48 0.51 มาก 

3. ท่านสามารถนำผลจาก
การประชุมไปขยายต่อให้กับ
สมาชิกในองค์กรของท่านได้ 

4.39 0.56 มาก 

รวม 4.44 0.47 มาก 

 จากตารางท ี ่  5  พบว่า  ภาพรวมความพึงพอใจ  
ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมในการจัดประชุม อยู่ในระดบั 
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 (S.D=0.47) เม่ือพิจารณา  
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับมากทีสุ่ดคือ สามารถนำผล
จากการประชุมไปใช้ประโยชน์เพ่ือการวางแผนหรือปรบั
กิจกรรมของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมอยูใ่นระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 (S.D=0.51) รองลงมาคือสามารถ
นำสาระที่ ได้จากการประช ุมไปประยุกต ์ใช้กับการจัด
การศึกษาในสภาพปัจจุบันได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท ่าก ับ 4 .45 (S.D=0.57) และสามารถนำผลจากการ
ประชุมไปขยายต่อให้กับสมาชิกในองค์กรของท่านได้อยู่
ในระดับมาก มีค ่า เฉล ี ่ย เท ่าก ับ 4 .39  (S.D=0.56)  
ตามลำดับ 

6. สรุปผลการวิจัย
6 .1  ผลการว ิเคราะห ์ข ้อมูลท ั ่วไปของผ ู ้ต อ บ

แบบสอบถาม พบว่า สถานะของผู้ตอบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา คิดเปน็  ร้อยละ 51.60 

รองลงมาคือ หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก คิดเป็นร้อยละ 
45.20 และครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 3.20 ตาลำดับ 
 สังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่สังกดั
วิทยาลัยเทคนิคตราด คิดเป็นร้อยละ 19.35 รองลงมา  
คือ สถาบ ันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก, วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ร้อยละ 
12 .90 และวิทยาลัยเทคนิคระยอง, ว ิทยาล ัยเทคนิค 
มาบตาพุด,วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี,วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี รอ้ยละ 9.68 ตามลำดับ 
 6 .2  การว ิเคราะห ์ความพึงพอใจของผ ู ้ เข ้าร่วม 
การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวขอ้
การปร ับแผนย ุทธศาสตร ์สถาบ ันการอาช ีวศ ึกษา 
ภาคตะวันออก ภายใต้สถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เขา้
รวมประชุม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.32 (S.D=
0.41)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับมาก
ท ี ่ส ุด ค ือ การเป ิดโอกาสให ้ผู ้ เข ้าร ่วมประช ุมแสดง 
ความคิดเห็นเป็นไปอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 (S.D=0.37)  รองลงมาคือ รูปแบบ
กิจกรรมการจ ัดประช ุมแบบร ะดมควา มค ิด เ ห็ น  
เป็นไปอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า เฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 (S.D=0.68) และการควบคุมระยะเวลาที่ใช้
ในการจัดประชุมเป็นไปอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 (S.D=0.56) ตามลำดบั 
 ด้านคณะทำงานในการจัดประชุม พบว่า ภาพรวม
ความพึงพอใจด้านคณะทำงานในการจ ัดประชุมอยู่ 
ในระดับมากที ่สุดมีค่าเฉลี ่ย เท่ากับ 4 .55 (S.D=0.41)  
เม่ือพิจารณาเป็นข้อ พบว่า ข้อที่มีอยู่ในมากที่สุด คือ 
สามารถควบคุมการประชุมให ้เป็นไปตามวาระและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมากทีสุ่ด มีค่าเฉลีย่
เท ่าก ับ 4 .71 (S.D=0 .53) รองลงมาคือ การเลือกใช้ 
Application และเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการประชุมอย่าง
ความเหมาะสม, ความสามารถดำเนินงานและแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.65 (S.D=0.49)และมีการประชาสมัพันธ ์
แจ้งข่าวสาร กระบวนการประชุมก่อนล่วงหน้าได้อย่าง
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ชัดเจน อยู่ในระดับมากทีสุ่ด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (S.D=
0.56) ตามลำดับ 
 ด้านคุณภาพการจัดก ิจกรรมในการจัดประชุม 
ภาพรวมความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมใน
การจัดประชุม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 
(S.D=0.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับ
มากที่สุดคือ สามารถนำผลจากการประชุมไปใช้ประโยชน์
เพ่ือการวางแผนหรือปรับกิจกรรมของสถานศึกษาได้อยา่ง
เหมาะสมอย ู ่ ในระดับมาก มีค ่า เฉล ี ่ยเท่าก ับ 4.48 
(S.D=0.51) รองลงมาคือสามารถนำสาระที่ ได้จากการ
ประช ุมไปประย ุกต ์ใช ้ก ับการจัดการศึกษาในสภาพ
ป ัจจ ุบันได้  อย ู ่ ในระดับมาก มีค ่า เฉลี ่ยเท่ากับ 4.45 
(S.D=0.57) และสามารถนำผลจากการประชุมไปขยายตอ่
ให ้ก ับสมาช ิกในองค์กรของท่านได ้อย ู ่ ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 (S.D=0.56) ตามลำดบั 

7. การอภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาการพัฒนาการจัดประชุมทางไกล 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (โคว ิด - 19 ) สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออก พบว่า ด้านกระบวนการในการจดัประชมุ 
มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงควา มคิดเห็น
เป ็นไปอย ่างเหมาะสม มีการกำหนดรูปแบบกิจกรรม 
การจ ัดประชุมแบบระดมความคิดเห็นเป็นไปอย่าง
เหมาะสม และการควบคุมระยะเวลาที่ใช้ในการจัดประชมุ
เ ป ็ น ไป อ ย ่ า ง  ส อ ดคล ้ อ งก ั บ  ก ฤ ษ ณ ์  ข า ว ศ รี
(2555:บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนา
รู ป แ บ บจ ั ดก ารเร ีย นการ สอนผ ่า นระบบ Video 
Conference ระหว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ 
October 6 University รายว ิชาภาษาอารบ ิก  พบว่า  
การพัฒนารูปแบบจดัการเรียนการสอนผ่านระบบ Video 
Conference รายวิชาภาษาอารบกิมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดี โดยมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ 
ท ี ่กำหนดไว้ 80/80 คือ 90 .66/90 .00 และผู ้ เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์หลังเข้ารับการเรียนโดยมีความรู้เพ่ิมขึ้น คิด
เป็น ร้อยละ 71.72 มีระดับของความพึงพอใจอยู่ในระดบั

มากโดยมีค่าเฉลี ่ยรวมเท่ากับ 3 .98 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ย 0.78  
 และนาร ินทร ์พร บ ุญลาภ  (2563 :บทคัดย ่อ) 
ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาระบบการประชุม
ท า ง ไก ล ผ ่ า นร ะบบ  Video Conference ร ะหว ่าง
สำน ักงานเขตพื ้นที่การศึกษาก ับสถานศึกษาในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  
พบว่าความพึงพอใจต่อระบบการประชุมทางไกลผา่น
ระบบ Video Conference ด้านปัจจัย ( Input) ส ิ ่งที่
จัดเตรียม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 
0.62เม่ือพิจารณาเปน็รายขอ้ โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย พบว่า ปัจจัยความพร้อมของโทรศัพท์มือถือหรอื
อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร มีความพึงพอใจมากที่สดุ รองลงมา
คือ ความพร้อมของจอภาพในหอ้งประชุม คณะกรรมการ
ศูนย์Video Conference มีความเหมาะสม ความพร้อม
ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Notebook วาระการประชมุ
มีการกำหนดประเด็นสำคัญและละเอียดชัดเจน ความ
พร ้อมของกล้องถ ่ายร ูปหรือกล้อง webcamที่ มีระบบ
ไมโครโฟน กำหนดการประชุมมีความละเอียดและชัดเจน 
ความพร้อมของลำโพงภายนอกหรือชุดเครื่องขยายเสียง 
ความพร้อม/ความชัดเจนของไมโครโฟน งบประมาณที่ใช้
ดำเนินการมีความเหมาะสม 
 ด้านคณะทำงานในการจัดประชุม คณะทำงาน
สามารถควบคุมการประชุมให ้เป็นไปตามวาระและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การเลือกใช้ Applicationและ
เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการประชุมอย่างความเหมาะสม  
ความสามารถดำเนินงานและแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ได้เปน็
อย่างเหมาะสม รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร 
กระบวนการประช ุมก ่อนล ่วงหน้าได ้อย ่างชัดเจน 
สอดคล้องกับ นารินทร์พร บุญลาภ (2563:บทคัดย่อ)ได้
ทำการศึกษาว ิจัย เร ื ่อง การศึกษาระบบการประชุม
ท า ง ไก ล ผ ่ า นร ะบบ  Video Conference ร ะหว ่าง
สำน ักงานเขตพื ้นที่การศึกษาก ับสถานศึกษาในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  
พบว่า ผลการศึกษากระบวนการการดำเนินการประชุม
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ท า ง ไก ล ผ ่ านร ะบบ  Video Conference ร ะห ว่าง
สำน ักงานเขตพื ้นที่การศึกษาก ับสถานศึกษาในสังกัด  
ด้านกระบวนการ(Process) ส ิ ่งท ี ่ทำ พบว่า  มีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ โดยเรียงจากค่าเฉลีย่มากไปหานอ้ยพบว่า การแจง้
กำหนดการประชุมมีความรวดเร็ว มีความพึงพอใจมาก
ท ี ่ส ุด รองลงมาคือ การใช้ระยะเวลาถ่ายทอด Video 
Conference มีความเหมาะสม การทดสอบระบบ Video 
Conference มีประสิทธิภาพ การบรรยายของวิทยากร  
มีความราบรื่น ไม่สะดุดหรือหยดุนิง่ การนำเสนอประกอบ
สื่ออื่นๆ เช่น VTR ภาพนิ่งหรือแผนภาพมีความต่อเนื่อง 
การเปิดโอกาสให้มีการโต้ตอบ ซ ักถาม การถ่ายทอด 
Video Conference ม ี ภา พคมช ั ดเส ีย งแ ละภาพมี  
ความสอดคล้องสัมพันธ์กนั 
 ด้านคุณภาพการจัดก ิจกรรมในการจัดประชุม 
สามารถนำผลจากการประชุมไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการ
วางแผนหร ือปรับกิจกรรมของสถานศึกษาได ้อย่าง
เหมาะสม สามารถนำสาระที ่ ได ้จากการประช ุมไป
ประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาในสภาพปัจจุบนัได้ และ
สามารถนำผลจากการประชุมไปขยายต่อให้กับสมาชิก  
ในองค์กรของท่านได้ สอดคล้องกับ นารินทร์พร บุญลาภ 
(2563:บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษา
ระบบการประชุมทางไกลผา่นระบบ Video Conference 
ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษาใน
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 พบว่า ผลการศึกษาผลผลิตการดำเนนิการประชมุ
ท า ง ไก ล ผ ่ า นร ะบบ  Video Conference ร ะหว ่าง
สำน ักงานเขตพื ้นที่การศึกษาก ับสถานศึกษาในสังกัด 
พบว่า ในภาพรวมความพึงพอใจต่อ ระบบการประชุม
ทางไกลผ ่านระบบ Video Conference ด้านผลผลิต 
(Output) สิ่งที่เกิดจากการ ประชุม พบว่า อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค ่า เฉล ี ่ยเท ่าก ับ 4.19 และส ่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.66 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรยีง
จากค่า เฉล ี ่ยมากไปหาน ้อย พบว่า  ความเข ้าใจใน 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ มีความพึงพอใจมากที่สุด 

รองลงมาคือ การนำผลที่ได้จากการประชุมไป ปฏิบัต ิและ
ความพึงพอใจต่อระบบการใช้งาน  
 สมบ ูรณ์  ล ิข ิตยิ่ งวราและส ุมาลี ส ังข ์ศร (2556: 
บทคัดย่อ) ทำการศึกษาว ิจัยเร ื่อง การพัฒนารูปแบบ
การศึกษาทางไกลสำหรับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ พบว่า 1) รูปแบบการศึกษาทางไกลสำหรับคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีองค์ประกอบ 7 ประการ 
ได ้แก ่ การบร ิหารและการจัดการ การเรียนการสอน  
ส ื ่อการเร ียน ผ ู ้ เ รียน ผ ู ้สอน  การวัดและประเมินผล  
และการบร ิการสนับสน ุน 2) น ักศึกษามีผลส ัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนหลังเร ียนส ูงกว ่าก ่อน การเรียน มีความ 
พึงพอใจ มีเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมทางการเรียนที่ 
เก ิดจากการนำความรู ้รายว ิชาที ่เรี ยน ด้วยการศกึษา
ทางไกลไปใช้อยู่ในระดับมาก 3) ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้สอน นักศึกษา ศิษย์เก่า และอาจารย์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการศึกษา
ทางไกลนี้มีความเหมาะสม 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

8.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อไปใช้ประโยชน์
1) ควรมีการกำหนดวาระการประชุมให้มีความ

ชัดเจนและกำหนดบทบาทให้กบัสมาชิกที่เข้ารว่มประชุม
ได้แสดงความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึง 

2) ควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประชมุ
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

   8.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาพัฒนาเพ่ิมเติมสำหรบัรูปแบบ

การจัดประชุมระบบทางไกลด้วยสื่ออเิล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบอื่นๆ  

2) ควรมีการศึกษาการประชุมระบบทางไกลด้วย
สื่ออิเล็กทรอนกิส์ไปใช้กบัการปฏิบตัิงาน 
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การศึกษาความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีมต่ีอการใชคู่้มือการบริหารงานการจัดการเรยีนการ
สอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิค - 19) ของสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออก 
A Study of Satisfaction of Educational Institutions to Use of Instructional 

Management manuals in Teaching and Learning Situation Coronavirus Disease 
2019 (Covic-19) in the Institute of Vocational Education: Eastern 

ทรงพล ถนอมวงษ์1* ปริยาภัทร ศรีเพชร2 จุฑารัตน์ สมบูรณ์ธรรม3 
Songpol Tanmwong1* Pariyapat Sripethcs2 Jutarat Somboontum3 

*1 2 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
*1 2 3 Institute of Vocational Education: Eastern

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการศึกษาความพึงพอใจ
ของสถานศึกษาที่มีต่อการใช้คู่มือการบริหารงานการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิค - 19) ของสถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออก กลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะครูและผู้บริหารสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จำนวน 89 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานศึกษา
ที่มีต่อการใช้คู่มือการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) ของ
สถาบ ันการอาช ีวศ ึกษาภาคตะวันออก สถ ิต ิที ่ ใช้ในการ
ว ิเคราะห์ข้อมูล ได ้แก ่ สถ ิต ิเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 
ค ่าความถ ี่  ค ่าร้อยละ ค่า เฉลี่ยและคา่เบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อการใช้
คู่มือการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก ด้านเนื้อหาคู่มือในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากได้ค่าเฉลี่ย 4.32  (S.D.= 0.07) ด้านการนำคู่มือไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์คู่มือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากได้ค่าเฉลีย่ 
4.38  (S.D.= 0.01) ตรงตามสมมติฐานทีต่ั้งไว้ 

คำสำคัญ :  คู่มือการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว ิค - 19),  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19), การจัดการเรยีน
การสอน  

Abstract 
 This research aims to study the satisfaction of 
educational institutions towards to use of teaching and 
learning management manuals in situation Corona virus 
disease 2019 (Covic-19) of the Institute of Vocational 
Education : Eastern. The data were collected from the 
sample group and analyzed using descriptive statistics 
including frequency, percentage, mean and standard 
deviation. 
  The results of the study of the satisfaction of 
educational institutions towards to use of teaching and 
learning management manuals in situation Corona virus 
disease 2019 (Covic-19) of the Institute of Vocational 
Education : Eastern found that the content of the manual 
was at a high level, with a mean of 4.32 (S.D.= 0.07). The 
use of the manual to its benefits was at a high level with a 
mean of 4.38 (S.D.= 0.01) 

PM005 
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1.บทนำ 
 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
( โ ค ว ิ ด - 19)  ใ น ห ล า ย พ ื ้ น ท ี ่ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไท ย 
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
นักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ดังกล ่าว อ ีกทั้งเพื ่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่
ระบาดใหม่ของโรคโควิด-19  จึงให้สถานศึกษาทกุแหง่ของรฐั
และเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและใน
กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนทีค่วบคุมสูงสุด และให้
ส่วนราชการต้นสังกัด กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธกิารกำหนดไว้ เช่น การสือ่สาร
แบบทางไกล หรือด ้วยวิธีอิ เล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถ
จ ัดการเร ียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล ็กทรอนิกส์ได้ 
สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบ
งานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก ตระหนักถึงความสำคัญ ในการ
ดูแลนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษา จึงได้
ศึกษาความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อการใช้ คู่ มือการ
บริหารงานการจัดการเรยีนการสอนในสถานการณโ์รคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สังกดั
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และเป็นการสรา้ง
ความตระหนัก รู้เท่าทัน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับการระบาดของโรคที่ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง ให้การจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรยังคงมีประสิทธิภาพ ลด
ความเสี ่ยงต ่อการสัมผ ัสเชื ้อโรค และป้องกันไมใ่ห้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพนักเรียน น ักศ ึกษา ผ ู ้ปกครอง ครูและ
บ ุคลากรทางการศึกษา รวมถ ึงการจ ัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม อย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสม ในทุกพ้ืนที่  

โดยเฉพาะพื้นท ี่สาธารณะ ส ่งผลให ้ น ักเร ียน นักศึกษา 
สามารถเรียนรู้ได้อยา่งเต็มศักยภาพและปลอดภัยจากโรค  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสถานศึกษาทีมี่ต่อการใชคู่้มือ

การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคตดิ
เช ื ้อไวรัส    โคโรนา 2019 (โคว ิค - 19 ) ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1  กำหนดกลุ่มประชากรและกลุม่ตัวอยา่ง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรสถานศึกษาที่

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง และบุคลากรสถาน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจำนวนรวม
ทั้งหมด 475 คน ซึ่งกำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ตาราง
เท ียบอ ัตราส ่วนประชากรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 
1973) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน  
83 คน ในระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.10 โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Rand Sampling) และจากการ
เปร ียบ เทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยใช้ตารางกำหนดขนาด
ตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
เพ่ิมขึ้นจาก 83 คน เป็น 89 คน เพ่ือใหข้้อมูลที่ได้จากการวจิยั 
ในครั้งนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยใช้การเลือกกลุม่
ต ัวอย ่างแบบใช้ความน่าจะเป็น  (Probability Sampling) 

การใช้คู่มือการ
บริหารงานการจดัการ

เรียนการสอนใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัส  โคโรนา 2019 

(โควิค - 19) ของ
สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออก 

ความพึงพอใจของ
สถานศึกษาที่มีตอ่การ
ใช้คู่มือการบริหารงาน
การจัดการเรยีนการ

สอนในสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 

2019 (โควิค - 19) ของ
สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออก 
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โ ด ย เ ล ื อก ตัว อย ่ างแบบอย ่ างง ่ าย (Simple Random 
Sampling)  

 4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัแบ่งได้เปน็ 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลมีลักษณะคำถามเป็นแบบเลอืก 
ตอบ มีจำนวน 2  ข ้อประกอบด้วย ส ังกัดของสถานศกึษา
ผู้ตอบแบบสอบถาม  สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อการใช้คู่มือ
การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคตดิ
เช ื ้อไวร ัส     โคโรนา 2019 (โคว ิค -19) ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีลักษณะคำถามเป็นแบบมาตร
ประเมินค่ามีคำตอบให้เลือก 5 ตัวเลือกซึ่งแบ่งเปน็ 2 ด้าน มี
ล ักษณะเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ มีค่าจำแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.88 และ ค่า
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทัง้ฉบับเทา่กบั 0.95 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
    4.3  ขั้นตอนการจดัทำและการศึกษาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกิจกรรม 
 4.3.1 ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ศ ึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตำรา 
บทความและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความพึง
พอใจของสถานศึกษาที่มีต่อการใช้คู่มือการบริหารงานการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 (โควิค-19) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
มาวิเคราะห์เป็นแนวทางการสรา้งแบบสอบถาม 
 4.3.2 สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหาทีก่ำหนดไว้ 
2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการนำคู่มือไปใช้ให้เกิดประโยชน ์

4.3.3 ประชุมคณะกรรมการสรุปและประเมินผล เพ่ือขอ
คำแนะนำและตรวจสอบเนื ้อหา ภาษาสำนวนท ี ่ ใช้ใน
แบบสอบถามใหค้รอบคลุมรายละเอียดของเนือ้หายิ่งขึ้น 
 4.3.4 นำแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณามาแก้ไขและ
ปร ับปร ุงให ้เหมาะสม และผ ่านความเห ็นชอบข อ ง
คณะกรรมการสร ุปและประเมินผล ไปให ้ผ ู ้ เชี ่ยวชาญ 
พิจารณาตรวจสอบความถูกต ้องและความสอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์ของการทำวิจยั 
 4.3.5 ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ประเมินแบบสอบถาม
วิเคราะห์เนื้อหาในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
เพ ื ่อหาความเที ่ยงตรงเชื ้อเนื้อหา  ผลการประเมิน พบว่า 

รายการประเมินทกุรายการมีความ สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.50-1.00  
 4.3.6  นำแบบสอบถามที่สมบูรณ์แลว้ไปทดลองใช้ (Try – 
Out) จำนวน 30 คน เพ่ือค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธ ิ์แอลฟา ( Alpha 

Coefficient : α )  ตามว ิธ ีของครอนบาค  (Cronbach,
1970) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.94 
 4 .3 .7  การเก ็บรวบรวมข้อมูล ผ ู ้ว ิจัยไดท้ำการแจก
แบบสอบถาม ให้แก่บคุลากรทางการศึกษาทีเ่ป็นกลุม่ตัวอยา่ง
ท ี ่กำหนดไว ้พร ้อมท ั ้ง  ขอให้บ ุคลากรทางการศึกษาส่ง
แบบสอบถามกลบัคืน โดยได้ แบบสอบถามคืนจำนวน 89 ชดุ
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนทั้งหมด  

 4.4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีเกณฑ์การวัดระดับความ
คิดเห็นจากการคำนวณหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยแบ่งระดับความคิดเห็น ตามลำดับช่วงค่าเฉลี่ย เป็น  5  
ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด.2556.)  
4.51 - 5.00  หมายถึง มีระดับการความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด  
3.51 – 4.50 หมายถงึ มีระดับการความพึงพอใจอยูใ่นระดับ
มาก 
2.51 – 3.50 หมายถงึ มีระดับการความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับการความพึงพอใจอยู่ในระดับ
น้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับการความพึงพอใจอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด 

5. ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการศึกษาความพึงพอใจ
ของสถานศึกษาที่มีต่อการใช้คู่มือการบริหารงานการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิค - 19) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พบวา่ 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ ำ แ น กต ามส ั งก ั ดขอ งสถา นศึกษาผู้ ตอบ
แบบสอบถาม 

 จากตารางท ี ่  1  พบว่า  ข ้อมูลท ั ่วไปของผ ู ้ตอ บ
แบบสอบถาม จำแนกตามสังก ัด เป ็นผู ้ท ี่อยู ่ ในสถาบัน 
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จำนวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
25.84 สถาบันการอาช ีวศึกษาภาคเหนือ 1 จำนวน 2 คน  
คิดเป ็นร ้อยละ 2.25 สถาบ ันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  2 
จำนวน 3 คน คิดเป ็นร ้อยละ 3.37 สถาบ ันการอาช ีวศึกษา 
ภาคเหนือ 4 จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25  สถาบัน 
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.37 สถาบ ันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จำนวน 8 คน  
คิดเป ็นร ้อยละ 8.99 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 
จำนวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.48 สถาบนัการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.37 สถาบันการอาช ีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4  
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.49 สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.37 สถาบันการอาชีวศึกษากรงุเทพมหานคร จำนวน 1 คน 
คิดเป ็นร้อยละ 1.12   สถาบันการอาช ีวศึกษาภาคใต้ 1 
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.37  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2 จำนวน 2 คน คิดเป ็นร ้อยละ 2.25  สถาบัน 
การอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.25 สถาบ ันการอาช ีวศึ กษาภาคตะวันออกเฉ ียงเ หนื อ 
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 และ ผู้ที่อยู่นอกสังกัด
สถาบัน (สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา) จำนวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 17.98 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำแนกตามสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากตารางท ี ่  2   พบว่า  ข ้อมูลท ั ่วไปของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถาม จำแนกตามสถานะเป็นผู้บริหาร จำนวน 11 
คน คิดเป ็นร ้อยละ 12.36  ห ัวหน้างาน  จำนวน 29 คน 
คิดเป ็นร้อยละ 32.58  และครู  -อาจารย์ จำนวน 49 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.0 

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์แบบสอบถามการศึกษาความพึง
พอใจของสถานศึกษาท ี่ มีต่อการใช้ค ู่ มือการ
บร ิหารงานการจ ัดการเร ียนการสอนใน
สถานการณ์โรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โคว ิค-19 ) ของสถาบ ันการอาช ีวศ ึกษา  
ภาคตะวันออกด้านเนือ้หา 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ 

จำนวน ร้อยละ 

สังกัด 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออก 23 25.84 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 2 2.25 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 3 3.37 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 2 2.25 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 3 3.37 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 8 8.99 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 12 13.48 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 3 3.37 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 4 4.49 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 3 3.37 
สถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร 1 1.12 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 3 3.37 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 2 2.25 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคเหนือ 2 2.25 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 2.25 
นอกสังกัดสถาบัน (สังกัด สอศ.) 16 17.98 

รวม 89 100 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ 

จำนวน ร้อยละ 

สถานะ 

ผู้บริหาร 11 12.36 

หัวหน้างาน 29 32.58 

ครู-อาจารย์ 49 55.06 
รวม 89 100 
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     จากตารางที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ได้ค่าเฉลี่ย 
4.32  (S.D.= 0.07) เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายขอ้อยู่ในระดบั
มากทุกข้อ  โดยเรียงลำดับจากข้อ ที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 ลำดับแรก  ได้แก่ ลำดับที่ 1 เนื้อหาในคู่มือมีความ
ทันสมัยต่อเหตุการณ ์ ได้ค่าเฉลีย่ 4.43   (S.D.=0.67 )  ลำดบั
ที่ 2 เนื้อหาช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถเขา้ใจ และดำเนินการได้ 
ได้ค่าเฉลี่ย  4.36  (S.D.=0.64)  และลำดับที่ 3 เนื้อหาของ
คู่มือตรงกับความต้องการ  ได้ค่าเฉลีย่4.34   (S.D.=0.66 )  

ตารางท ี ่  4  การว ิเคราะห ์แบบสอบถามการศึกษาความ 
พึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อการใช้คู่มือการ
บร ิหารงานการจ ัดการเร ียนการสอนใน
สถานการณ์โรคติดเช ื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โคว ิค - 19 ) ของสถาบ ันการอาช ีวศึกษา 
ภาคตะวันออก ด ้านการนำคู่ มือไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์คู่มือ 

ข้อคำถาม 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

ลำดับ 
ที่ 

1. สามารถนำตัวอย่าง
วิธีการจากคู่มือไปปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

4.28 0.71 มาก 3 

2. สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบันได้ 

4.48 0.64 มาก 1 

3. สามารถนำคู่มือไปใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับแผน/กล
ยุทธ์ของสถานศึกษาได้อยา่ง
เหมาะสม 

4.38 0.65 มาก 2 

ผลเฉล่ีย 4.38 0.10 มาก 

 จากตารางที ่  4  พบว่า  ในภาพรวมอยู ่ ในระดับมาก  
ได้ค่าเฉลี่ย 4.38  (S.D.= 0.01) เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายขอ้ 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงลำดับจากข้อ ที่ได้ค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก  ได้แก่ ลำดับที่ 1 สามารถใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปจัจบุนั
ได้ ได้ค่าเฉลี่ย 4.48   (S.D.=0.64)  ลำดับที่ 2 สามารถนำ
คู่มือไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับแผน/กลยทุธ์ของสถานศึกษา
ได ้อย ่างเหมาะสม  ได ้ค ่า เฉล ี ่ย   4 .38  (S.D.=0 .65)  
และลำดับที่ 3 สามารถนำตัวอย่าง วิธีการจากคู่มือไปปรับ
ใช้ได้อย่างเหมาะสม  ได้ค่าเฉลีย่ 4.28   (S.D.=0.71 )   

6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม

 จำแนกตามสังกัด พบว่า ส่วนใหญ่สถานศึกษาที่สังกัด
สถาบ ันการอาช ีวศ ึกษา คิดเป ็นร ้อยละ 82 .02 และ
สถานศึกษาไม่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
17.98 
 จำแนกตามสถานะภาพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นครู-อาจารย์ 
จำนวน 49 คน คิดเป ็นร้อยละ 55 .06 เป ็นหัวหน้างาน  
จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.58  และผู้บริหาร จำนวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.36   
 6.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของ
สถานศึกษาที่มีต่อการใช้คู่มือการบรหิารงานการจัดการเรยีน

x
ข้อคำถาม 

ผลการวิเคราะห์ 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

S.D. 

ระดับ
ความพึง

พอใจ 

ลำดับ 
ที่ 

1. ความครบถ้วน/
เพียงพอในเนื้อหา 4.30 0.61 มาก 5 

2. เนื้อหาในคู่มือมีความ
ทันสมัยต่อเหตุการณ์ 

4.43 0.67 มาก 1 

3. เนื้อหาของคู่มือตรง
กับความต้องการ 

4.34 0.66 มาก 3 

4. มีการจัดหมวดหมู่
เนื้อหา เข้าใจง่าย 4.25 0.65 มาก 6 

5. การจัดเนื้อหามีความ
สอดคล้อง เช่ือมโยงกัน
เป็นอย่างดี 

4.31 0.72 มาก 4 

6. เนื้อหาช่วยให้ผู้ปฎิบัติ
สามารถเข้าใจ และ
ดำเนินการได้ 

4.36 0.64 มาก 2 

7. ตัวอย่างรูปแบบ
วิธีการจัดการเรียนการ
สอนในภาคผนวกมีความ
เหมาะสม 

4.24 0.64 มาก 7 

ผลเฉล่ีย 4.32 0.07 มาก 

x
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การสอนในสถานการณ์โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-
19) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พบว่า

1. ด้านเนื้อหาคู่มือมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมาก  ได้ค่าเฉลี่ย 4.32  (S.D.= 0.07) เม่ือพิจารณาแยก
เป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงลำดับจากข้อ ที่
ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลำดับแรก  ได้แก่ ลำดับที่ 1 
เนื้อหาในคู่มือมีความทันสมัยต่อเหตุการณ์  ได้ค่าเฉลี่ย 4.43 
(S.D.=0.67 )  ลำดับที่ 2 เนื้อหาชว่ยใหผู้้ปฏบิัติสามารถเขา้ใจ 
และดำเนินการได้  ได ้ค ่าเฉลี ่ย  4 .36  (S.D.=0.64)  และ
ลำดับที่ 3 เนื้อหาของคู่มือตรงกับความต้องการ  ได้ค่าเฉลี่ย
4.34   (S.D.=0.66 )   

2. ด้านการนำคู่มือไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ได้ค่าเฉลี่ย 4.38  (S.D.= 0.01) 
เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดย
เรียงลำดับจากข้อ ที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ
แรก  ได ้แก ่ ลำด ับท ี ่  1  สามารถใช ้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบนัได้ ได้ค่าเฉลี่ย 4.48   
(S.D.=0.64)  ลำดับที่ 2 สามารถนำคู่มือไปใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับแผน/กลยุทธ์ของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม  ได้
ค ่า เฉลี ่ย   4 .38  (S.D.=0.65)  และลำดับที ่ 3  สามารถนำ
ตัวอย ่างว ิธ ีการจากคู ่ม ือไปปรับใช ้ได้อย่างเหมาะสม  ได้
ค่าเฉลี่ย 4.28   (S.D.=0.71 )   

7. การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความพึงพอใจของสถานศึกษาที่ มีต่อ

การใช ้ค ู ่ม ือการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกพบว่า คู่มือมีความ
ท ันสมัยผู ้ปฏิบัต ิงานสามารถเข ้าใจถ ึงกระบวนการการ
ปฏิบัติงานได้ง่ายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและ
สามารถเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการปรับรูปแบบกิจกรรม
การจ ัดการเร ียนการสอน และกำหนดเป ็นแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเป็นไป
ต า มว ั ต ถ ุ ประสง ค์ซ ึ ่ ง สอดคล ้อ งก ั บ  ช ล ธาร สมาธิ 
(2560:บทคัดย่อ) ได ้ ศึกษาว ิจัยเรื ่อง การพฒันาคู ่ มือการ
บร ิหารจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักส ูตรอาช ีวศ ึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทว ิศ ึกษา) ของโรงเรียนสบเมย
วิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาคู ่ม ือการบริหารจดัการศึกษาเร ียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ด้าน
ความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้และ
ด้านความเป็นประโยชน์ นายสุเทพ ไชยวุฒิ (2560:บทคัดยอ่) 
ได ้ศ ึกษาว ิจัยเรื ่อง การพัฒนาคู ่ม ือการบริหารจัดการงาน
วิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
พบว่า คู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุ ศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีทั้ง 3  
ด้าน ได้แก่ ด้านรูปเล่มของคู่มือ ด้านเนื้อหาของคู่มือและดา้น
การนำไปใช้  และเกร ิกฤทธิ์  น ิลอ ุบล และคณะ (2563 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือครูการจัดการ
เร ียนรู ้แบบโครงงาน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธ์านี
เขต พบว่า ผลการพัฒนาคู่มือครูในการสร้างเนื้อหาประกอบ
ไปด้วย โครงงานและการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ประเภท
ของโครงงานบทบาทหน้าทีข่องครูและนักเรียนในการจดัการ
เร ียนรู ้แบบโครงงาน สมรรถนะและแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะการเปน็ครทูี่ปรกึษาโครงงานการสร้างหลักสูตรและ
โครงสร้างรายวิชาโครงงาน กระบวนการขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

8.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพือ่ไปใช้ประโยชน์
1) ควรสร ้างความเข้าใจและความเชื ่อมั ่นใหก้ับ

ผู้ปกครองในการจดัการเรยีนการสอนในสถานการณโ์ควิด 
2) ควรจัดการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละแหง่

ควรเพ่ิมครุภัณฑ์ให้เพียงพอเพ่ือการจัดการเรียนการสอนใน
ยุคโควิดทำให้สามารถสร้างระยะห่างในการปฏิบัติ งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เน้นให้สามารถจดัการเรียนการสอนใหค้รอบคลมุ
ทั่วถึงสำหรับคนไม่มีอินเตอรเ์นต็ 
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4) ควรมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
และมีการจัดสรรงบประมาณมาเพ่ือดำเนินการตามมาตรการ
เฝ้าระวังโควิค-19  
   8.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1) ควรมีการทำสื่อออนไลน์ให้สอดคล้องกับรายวิชา
เพ่ือให้ครูสามารถนำมาใช้ประกอบการสอนได้หลากหลาย 
และควรเพ่ิมการอบรมการผลิตสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

2) ควรปรับเนื้อหาของคู่มือให้มีความทนัสมัยและทนั
ต่อสถานการณ ์

3) ควรจัดทำเอกสารหรือโปสเตอร์ส่งให้สถานศึกษา
เพื ่อต ิดประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศ ึกษาไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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ปัจจัยท่ีมีผลการปฏบัิติงานของผูส้อบบัญชภีาษีอากร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Factors Affecting to the Tax Account Auditors Working Performance in the 

North Eastern 

ดารุณี ธรรมประวัติ1* มลิวรรณ ศรีมงคล2 วิสาข์รัตน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม3 วิไลลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา4 
นันทิยา อังกุรวัฒนานุกูล5  

Darunee Thummapawat1* Maliwan Srimongkol2 wisarut Pawapootanon Namahasakham3 
Wilailug Tephussadin Na Ayathaya4 Nuntiya Uriguawattannaugoon5  

*1 2 3 4 5 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 3
*1 2 3 4 5 Department of Accounting, Mahasarakham Vocational College, Institute of Vocational Education:

Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยทีมี่ผล
ต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จำนวน 
132 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าท(ีt-test) และค่าเอฟ (F-
test) โดยค่าระดับนัยสำคัญทางสถ ิต ิในการวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชีภาษ ีอากร ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื มีทั้งหมด 6 ด้าน โดยรวมมีความคิด
เห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีความ
คิดเห็นมากทุกด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
ด้านภาษีอากร ด้านรับผิดชอบและจรรยาบรรณ ด้านการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ด้านความรู้ความสามารถและด้านผู้รับบริการ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ และประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผล

ต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตัิงาน, ผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the 
factors affecting the performance of the Tax 
Auditor in the Northeastern. The samples were  
132  auditors using a purposive sampling method. 
The research instrument was an estimation scale 
questionnaire. The data were analyzed using 
percentage, mean, standard deviation and 
standardized testing using T-test and F-test. The 
statistical significance level in the data analysis of 
this research. 
 The result showed that the opinions on the 
factors affecting the performance of the Tax 
Auditor in the Northeastern was at a high level. 
When considering each aspect, every aspect has 
a high  level of opinions. In order from highest 
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to lowest, they are as follows: taxation, 
responsibility and ethics, accounting audit and 
certification continuous development, 
knowledge and ability and the service recipient. 
The hypothesis testing results revealed that the 
age and experience in auditing and certifying 
accounts were different. There are different 
opinions on factors affecting the performance of 
tax auditors. 

Keyword :Factors affectingPerformance, 
Tax account Auditors. 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 กำหนดให้ นิติ

บุคคลเท่านั้นที่มีหน้าที่จัดทำบญัชี และต้องจัดทำบญัชีให้
ถูกต้องครบถ้วน สามารถแสดงผลการดำเนินงานฐานะ
การเงิน หรือการเปลีย่นแปลงฐานะการเงิน การตรวจสอบ
และแสดงความเห็นโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เว้น
แต่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนห้าล้านบาท สินทรัพย์
รวมสามสิบล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อกรมสรรพากร 
เนื่องจากยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้มี
การกำหนดให้ต้องแนบงบการเงินที่มีบุคคลตามมาตรา 
3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากรรับรองงบการเงินด้วย ดังนี้
กรมสรรพากรจึงได้พิจารณาจดัให้มีผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี เพ่ือทำหน้าที่รับรองงบ
การเงินว่าที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีหรือรับรองว่า  มี
กำไรหรือขาดทุนสุทธิ และแสดงฐานะการเงินที่ถูกต้อง 
เพ่ือให้นิติบุคคลได้รับยกเว้นดังกล่าวจะเสียภาษเีงินได้นติิ
บ ุคคลให ้ถ ูกต ้องครบถ ้วน  และเป ็นไปตามประมวล
รัษฎากรกำหนดไว้ จากประเด็นความผิดที่พบจากการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
กรมสรรพากร พบว่าประเด็นความผิดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
อาจเป็นเหตุให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องเสีย
ภาษีน้อยกว่าข้อเท็จจริง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรขาดความน่าเชื่อถือ

ต ่อกรมสรรพากรและผู ้ ใช้งบการเงินรวมถึงผู ้ มีส่วน
เกี่ยวข้อง(พิมรำไพ กิติอาษา, 2557) คณะผู้ศึกษาจงึสนใจ
ที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ู ้สอบบ ัญช ีภาษีอากรให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่กำหนด
เพ่ือให้เกิดการยอมรับในงบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบ
บัญชีภาษีอากร  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชีภาษีอากร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. สมมติฐานของการวจิัย (ถ้ามี)
3.1 อายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มี

ผลต่อการปฏิบตัิงานของผูส้อบบัญชีภาษีอากรแตกต่างกนั
 3.2 ประสบการณใ์นการตรวจสอบและรับรองบัญชี
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับปัจจยัที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีภาษอีากรแตกต่างกนั 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี)
  ต ัวแปรอ ิสระ เป ็นข้อมูลส ่วนบุคคล ได ้แก่ อายุ 
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ตัวแปรตาม เป็นด้านการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านความ
ร ับผ ิดชอบและจรรยาบรรณ ด้านภาษ ีอากร ด ้าน
ผู้รับบริการ ด้านการตรวจสอบและรับรองบัญช ี

ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.อายุ
2.ประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบ 

ตัวแปรตาม
ด้านการปฏิบัติงาน
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
1.ด้านความรู้ 

ความสามารถ
2.ด้านความรับผิดชอบและ

จรรยาบรรณ 

3.ด้านภาษีอากร 
ด้านผู้รับบริการ 

4.ด้านการตรวจสอบและ
การรับรองบัญชี

กรอบแนวคิดการวิจัย 
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5. วิธีการดำเนินการวิจัย
5.1 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้สอบ

บัญชีภาษีอากร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 
196 คน เลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 
132 คน เป ิดตาราง Krejcie และ Morgan(บ ุญชม 
ศรีสะอาด. 2556 : 43) 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 5.2.1 เครื่องมือที่ใช้วิจัยในการศึกษาครั้งนี้  คือ 

แบบสอบถามเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบตัิงาน
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

5.2.2 วิธีการสรา้งเครือ่งมือ 
1) วิเคราะห์กรอบแนวคิด และจุดมุ่งหมาย

ของการวิจัย รวมทั้งศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 
2) จากการศึกษาข้างต้น ได้นำมาสร้าง

แบบสอบถาม โดยแบง่แบบสอบถามเป็น 3 ส่วน 
        3 )  น ำ แ บ บ ส อ บ ถ ามที่ ส ร ้ า ง เสนอ

ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และทำ
การแก ้ไขปรับปรุงตามข ้อเสนอแนะของผู้ เชี ่ยวชาญ 
เพ่ือปรับปรุง 

4) การหาความเช ื ่อมั ่น (Reliability)
โดยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก ้ไขเรียบร้อยแลว้ไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน แล้วคำนวณหา
ความเชื่อม่ัน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการหา
ความเชื่อม่ัน(Conbanch’s Alpha Coeffcient) โดยมีค่า
แอลฟ่า 0.93 ซึ่งมีค่าความเชื่อม่ันอยู่ในระดับสงู 

5 )  น ำ แ บบส อบถา มท ี ่ ไ ด ้ร ับค ืนมา 
ตรวจสอบแก้ไขและทำการตรวจสอบอีกครัง้ 

6) นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป 

5.3 ลักษณะของเครื่องมือ 
 เคร ื ่องมือที ่ ใช ้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 

3 ส่วน ดังนี้ 
 ส ่วนที ่ 1  เป ็นข้อมูลทั ่วไปของผ ู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การทำงานในหนว่ยงาน  

  ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการปฏบิัติงานของผู้สอบ
บัญชีภาษีอากร โดยแบ่งออกเป็น    6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความร ู ้ความสามารถ ด ้านความร ับผ ิดชอบแล ะ
จรรยาบรรณ ด้านภาษีอากร ด้านผู้รับบริการ ด้านการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีและด้านการพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง        
 ส ่วนท ี ่  3  เป ็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามได้ตอบอย ่างมีอิสระ การกำหนดการให้
คะแนนแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 คณะผู้ศึกษากำหนดค่า
น้ำหนักดังนี้ 

5 หมายถึง ผู้ตอบมีความคิดเหน็ว่า เห็นด้วยมากที่สุด 
4 หมายถึง ผู้ตอบมีความคิดเหน็ว่า เห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง ผู้ตอบมีความคิดเหน็ว่า เห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง ผู้ตอบมีความคิดเหน็ว่า เห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง ผู้ตอบมีความคิดเหน็ว่า เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด 

  5.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 
 ส ่วนที ่ 1  เป ็นข้อมูลทั ่วไปของผ ู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การทำงานในหน่วยงาน ค่าตอบแทนต่อเดือน ตำแหน่ง
งาน สถ ิติ เชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) โดยหา
ค่าความถี่(Frequency)และรอ้ยละ(percentage) 
 ส ่วนที่  2  การวัดระดับให้ความสำคัญความคดิเห็น
เกี่ยวกับเกี่ยวกับปัจจัยที่สง่ผลต่อการปฏิบตัิงานของผูส้อบ
บัญชีภาษีอากร ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้าน
ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ ด้านภาษีอากร ด้าน
ผู้รับบริการ ด้านการตรวจสอบและรับรองบัญชีและด้าน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สถิติสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) แล ้วนำข้อมูลที ่รวบรวมได้มา 
ค่าเฉลี่ย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation)ไปเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 
บุญชม  ศรีสะอาด (2556 : 99-103) 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 
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ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง น้อยทีสุ่ด 

     5 .2 .3 สถ ิต ิวิ เคราะห์สมมติฐาน โดยใช ้สถ ิติที ่ใช้
ทดสอบ คือ    F-test(one-way Anova)    

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามดงัตาราง 1 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1.เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

30 
102 

22.70 
77.30 

รวม 132 100 

2. อายุ
2.1 อายุ น้อยกว่า 30 ปี
2.2 อายุ 30-35 ปี
2. 3 อายุ 36-40 ปี

  2.4 อายุ มากกว่า 40 ปี  

16 
22 
38 
56 

12.10 
16.70 
28.80 
42.40 

รวม 132 100 
3. ระดับการศึกษา 

3.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
3.2 สูงกว่าปริญญาตรี

55 
77 

41.70 
58.30 

 รวม 

4. รูปแบบของกิจการในการตรวจสอบ
4.1 บริษัทจำกัด 
4.2 บริษัทมหาชนจำกัด 
4.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
4.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
4.5 อ่ืน ๆ 

67 
1 
64 
5 
17 

43.50 
0.60 
41.60 
3.20 
11.00 

 รวม 154 100 
5. ประสบการณ์การในการตรวจสอบ

 และรับรองบัญชี 
5.1 น้อยกว่า 1 ปี
5.2 3-10 ปี 
5.3 11-15 ปี 
5.4  มากกกว่า 15 ปี

42 
41 
31 
18 

31.80 
31.10 
23.50 
13.60 

  รวม  132 100 

จากการศึกษาตารางที่ 1 พบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  
ในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืจำนวน 132 คน ส่วนใหญ่
เป ็น เพศหญิง จำนวน102 คน คิดเป็นร้อยละ 77.30  
เพศชาย จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70 ส่วนใหญ่
อายุมากกว่า 40 ปี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 

อาย ุ 36-40 ป ี จำนวน 38 คน คิดเป็น ร ้อยละ 28.80  
อายุ 30-35 ปี จำนวน 22 ปีคิดเป็นร้อยละ 16.70 และ
อายุน้อยกว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.10 ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่สูงกว่าระดับปริญญาตรี จำนวน 77 คน คิดเป็น
รอยละ58.30 และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ จำนวน 
55 คน คิดเป ็นร ้อยละ 41 .70 ประสบการณืในการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.80 ประสบการณ ์ 5-10 ปี จำนวน 41 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 ประสบการณ ์11-15 ปี จำนวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 ประสบการณ์มากกวา่ 15 ปี 
จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 รูปแบบของกิจการ
ในการตรวจสอบส่วนใหญ่เปน็บริษัทจำกัด จำนวน 67 คน  
เป็นร้อยละ 43.50 ห้างหุ้นส่วนจำกดั จำนวน 64 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.60 อื่น ๆ จำนวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 
11.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.20 และบริษัทมหาชนจำกดั จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.60 

ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกีย่วกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีภาษอีากร 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า 
SD 

ระดับความ 
คิดเห็น 

 1. ด้านความรู้ความสามารถ 4.22 0.74 มาก 

2. ด้านความรับผิดชอบและ
จรรยาบรรณ

4.29 0.82 มาก 

3. ด้านภาษีอากร 4.32 0.77 มาก 

4. ด้านผู้รับบริการ 3.84 0.95 มาก 

5. ด้านการตรวจสอบและรับรองบัญชี 4.24 0.83 มาก 

6 .ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4.23 0.86 มาก 

 รวม 4.19 0.99 มาก 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า 
SD 

ระดับความ 
คิดเห็น 

1. ด้านความรู้ความสามารถ 

   1.1 ท่านมีความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ความรู้ทางการบัญชีเป็นอย่างดี 

4.30 0.67  มาก 

   1.2 ท่านมีการติดตามมาตรฐานการ
บัญชีที่ปรับปรุงใหม่อย่างต่อเนื่อง 

4.17 0.62 มาก 
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เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.3 ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
มาตรฐานการสอบบัญชีเป็นอย่างดี 

4.17 0.79 มาก 

  1.4 ท่านมีการติดตาม การปรับปรุง
มาตรฐานการสอบบัญชี ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆที่เก่ียวข้องได้อย่าง
ทันเวลา และสามารถนำไปประยุกต์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.16 0.85 มาก 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า 
SD 

ระดับความ 
คิดเห็น 

  1.5 ท่านมีการศึกษาประมวลรัษฎากร 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.29 0.78 มาก 

 รวม 4.22 0.74 มาก 

2 .ด้านความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ  

   2.1 เม่ือมีข้อขัดแย้งระหว่างท่านกับผุ้
รับบริการในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการ
แสดงความคิดเห็นในรายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ท่านยึดม่ัน
ในจริยธรรม และจรรยาบรรณเย่ียงผู้
ประกอบอาชีพอิสระ 

4.17 0.90 มาก 

   2.2 ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
และรับรองบัญชี ท่านยึดม่ันในความ
ซ่ือสัตย์ และเอาจริง เอาจังโดยมีการ
นำเสนอรายงานอย่างตรงไปตรงมา 

4.33  0.84 มาก 

  2.3 ท่านปฏิบัติงานโดยให้ความเป็น
ธรรมกับทุก ๆ  ส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อผดุง
ศักด์ิศรีของวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับนับ
ถือในวงการธุรกิจทั่วไปจรรยาบรรณ
เย่ียงผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

4.41 0.85 มาก 

   2.4 ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานของ
ท่านมีความเช่ือถือได้ และเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงานเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ
มืออาชีพ 

4.25 0.78 มาก 

  2.5 ทุกครั้งที่ท่านเขียนรายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ท่านยึดม่ัน

4.31 0.75 มาก 

การเขียนรายงานให้ตรงกับหลักฐานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี และข้อมูลที่
ท่านมีอยู่อย่างครบถ้วน 

 รวม 4.29 0.82 มาก 

3. ด้านภาษีอากร

   3.1 ท่านมีการค้นคว้าข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับภาษีอากร รวมถึงแนว
วินิจฉัยของกรมสรรพากรและคำ
พิพากษาฎีกา เพื่อนำมาใช้ในการ
วางแผนปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.30 0.67  มาก 

 3.2 เม่ือเกิดความขัดแย้งกับภาษีอากร
ท่านจะทำการวิเคราะห์รายการต่าง  ๆ
นั้น โดยอ้างอิงจากประมวลกฎหมาย
และประเด็นข้อวินิจฉัยที่เก่ียวข้องเพื่อ
นำไปใช้ในการตีความสำหรับการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

4.35 0.76 มาก 

 3.3 ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ท่านเช่ือ
ว่าหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆที่เก่ียวข้อง
สามารถช่วยให้ท่านมีการวิเคราะห์ และ
วินิจฉัยเก่ียวกับการเสียภาษีอากรของ
ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.40 0.72 มาก 

   3.4 ท่านมีความรู้เก่ียวกับมาตรฐาน
การบัญชีภาษีอากร 

4.27 0.86 มาก 

  3.5 ท่านมีความรู้ ความสามารถในการคำนวณ
อัตราภาษี วิธีการชำระภาษี การอุธรณ์ 

4.33 0.79 มาก 

 รวม 4.32 0.77 มาก 

4. ด้านผู้รับบริการ

   4.1 ท่านเคยตรวจสอบและรับรอง
บัญชีกิจการที่มีความแตกต่างของ
ประเภทธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น ซ้ือมา
ขายไป ผลิต ขายส่งขายปลีก ร่วมค้า 
นำเข้า ส่งออก เป็นต้น 

3.72 0.95 มาก 

   4.2 ท่านสามารถแยกแยะ และ
จำแนก รวมถึงการวิเคราะห์ของรายการ
ต่าง  ๆที่เกิดข้ึนในธุรกิจที่มีความ
แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง 

4.07 0.87 มาก 

   4.3 ท่านมีจำนวนผู้รับบริการงาน
ตรวจสอบและรับรองบัญชีเพิ่มข้ึนจาก 
ปีก่อน  ๆ อย่างต่อเนื่อง 

3.77 1.00 มาก 
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   6.1 ท่านให้ความสำคัญในการอบรม
เข้าร่วมอบรมสัมมนาที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.29 0.92 มาก 

   6.2 ท่านเช่ือม่ันว่าในการเข้าร่วม
กิจกรรมกับสมาคมชมรม หรือ
หน่วยงานทางด้านวิชาชีพทำให้ท่าน
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
วิชาชีพได้อย่างดี 

4.20 0.90 มาก 

6. ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง(ต่อ) 
 6.3 ท่านเข้าร่วมอบรมในประเด็น

และหัวข้ออ่ืน ๆที่อาจจะไม่ใช่ความรู้
ทางด้านวิชาชีพบัญชีโดยตรง แต่การ
อบรมดังกล่าวทำให้ท่านมีการวิเคราะห์ 
และวินิจฉัยในการสอบบัญชีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.16 0.86 มาก 

  6.4 ท่านเช่ือม่ันว่าการศึกษาข้อมูลต่าง 
ๆอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ท่านติดตาม
ประเด็นข้อมูล ข่าวสารต่าง  ๆเก่ียวกับ
วิชาชีพได้อย่างทันท่วงที 

4.25 0.80 มาก 

  6.5 ในการอบรมสัมมนาต่าง  ๆท่าน
เต็มใจที่จเข้าร่วมกิจการรมดังกล่าว 

4.24 0.83 มาก 

เพราะท่านเช่ือม้ันว่าจะทำให้ท่านมี
ความรู้มากข้ึน 

 รวม 4.23 0.86 มาก 

จากการศึกษาตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็น
ของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษี
อากร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวม พบว่า มี
ค ว า มค ิ ด เ ห ็ นระด ั บ อย ู ่ ใ น ระด ั บมา ก ( X̅=4.19)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก 
โดยเร ียงจากมากไปหาน ้อย ได ้แก ่ ด ้านภาษีอากร 
(X̅=4.32 ) ด ้านความร ับผ ิดชอบและจรรยาบรร ณ 
( X̅=4.29) ด ้านการพัฒนาอย ่างต ่อเนื ่อง (X̅=4.23)  
ด้านความรู้ความสามารถ (X̅=4.22) และด้านผู้รับบริการ 
(X̅=4.19) ตามลำดับ 

1) ด้านความรู้ความสามารถ มีความคิดเหน็อยูใ่น
ระดับมาก (X̅=4.22) เ มื ่อพิจารณาเป็นรายข ้อ มีความ
คิดเห็นระดับมากทกุข้อ โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และความรู้ทางการบัญชีเป็นอย่างดี (X̅  =4.30) ท่านมี
การศึกษาประมวลรษัฎากร และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องอยา่ง
ต ่อเน ื ่อง เพ ื ่อนำมาใช ้ในการปฏ ิบ ัต ิงานอย ่า ง มี
ประส ิทธ ิภาพ(X̅  =4.29)ท ่านมีความร ู ้ความเข ้าใจ
มาตรฐานการสอบบัญชีเป็นอย่างดี(X̅  =4.17) ท่านมีการ
ติดตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่อย่างต่อเนื่อง 
เพ ื ่อให ้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ(X̅  =4.17)ท่านมีการติดตาม การปรับปรุง
มาตรฐานการสอบบ ัญช ี ระเบ ียบข้อบังค ับต ่าง ๆ ที่
เก ี ่ยวข้องได้อย่างทันเวลา และสามารถนำไปประยุกต์
อย่างมีประสิทธิภาพ(X̅  =4.16) 

2) ด้านความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก)X̅  =4.29( เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ มีความคิดเห็นระดับมากทุกข้อ โดยเรยีงจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ท่านปฏิบัติงานโดยให้ความเป็นธรรมกบัทกุ ๆ  
สว่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผดุงศักดิ์ศรีของวิชาชีพ ให้เป็นที่
ยอมร ับน ับถือในวงการธ ุรกิจทั ่วไป X̅  =4.41)ในการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ท่านยึดม่ันใน

  4.4 ท่านมีผู้ร ับบริการใหม่  ๆเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่องโดยคำแนะนำของ
ผู้รับบริการรายเก่า 

3.58 1.11 มาก 

  4.5 เม่ือท่านเสนอบริการใหม่  ๆต่อ
ผู้ร ับบริการ ผู้ร ับบริการยินดีที่จะใช้
บริการเหล่านั้นอย่างเต็มใจ 

4.05 0.80 มาก 

 รวม 3.84 0.95 มาก 

5. ด้านการตรวจสอบและรับรองบัญชี

5.1 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและ
รับรองบัญชี ท่านยึดม่ันในการ
ปฏิบัติงานตามแผน 
การตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และเป็น
ระบบ 

4.30 0.76  มาก 

   5.2 ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
ท่านได้มีการติดตามเรื่องราวต่าง  ๆให้
ถึงที่สุด โดยมีหลักฐานและข้อมูล
สนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ 

4.30 0.80 มาก 

   5.3 ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานของ
ท่านบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องสามารถ
นำไปใช้ในการตัดสินใจมากข้ึน 

4.17 0.80 มาก 

  5.4 ท่านสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
ต่าง  ๆและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างสมเหตุสมผลในกาตรวจสอบและ
รับรองบัญชี 

4.20 0.90 มาก 

  5.5 ท่านมีการจัดการระบบในการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีได้เป็นอย่างดี 

4.22 0.86 มาก 

 รวม 4.24 0.83 มาก 

6. ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ความซ ื ่อสัตย์ และเอาจริง เอาจ ังโดยมีการนำเสนอ
รายงานอย่างตรงไปตรงมา(X̅  =4.33)ทุกครั้งที่ท่านเขียน
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ท่านยึดม่ันการ
เขียนรายงานให้ตรงกับหลักฐานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี และข้อมูลที่ท่านมีอยู่อยา่งครบถ้วน(X̅  =4.31)ข้อมูล
ที่ได้จากการปฏิบัติงานของท่านมีความเชื่อถือได้ และ
เกิดขึ้นจากการปฏบิัติงานเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีมืออาชพี
(X̅  =4.25)และเม่ือมีข้อขัดแยง้ระหว่างท่านกับผูร้ับบริการ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นในรายงาน
การตรวจสอบและรับรองบัญชี ท่านยึดม่ันในจริยธรรม 
และจรรยาบรรณเยี่ยงผู้ประกอบอาชพีอิสระ(X̅  =4.17) 

3) ด ้านภาษีอากร มีความคิดเห็นอยู ่ ในระดับมาก
)x=4.32( เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ มีความคิดเห็นระดับ
มากท ุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได ้แก่  ในการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง ท่านเชื่อว่าหลกัฐานและข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องสามารถช่วยให้ท่านมีการวิเคราะห์ และวินิจฉยั
เก ี ่ยวก ับการเสียภาษีอากรของผ ู ้รับบร ิการอย่างมี
ประสิทธิภาพ(x=4.40) เม่ือเกิดความขัดแย้งกับภาษอีากร
ท่านจะทำการวิเคราะห์รายการต่าง ๆ  นั้น โดยอ้างอิงจาก
ประมวลกฎหมายและประเด็นข้อวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
นำไปใช้ในการตีความสำหรับการปฏิบัต ิงานให้บรรลุ
เป้าหมาย (x=4.35) ท่านมีความรู้ ความสามารถในการ
คำนวณอัตราภาษี ว ิธ ีการชำระภาษ ี การอุธรณ์ภาษี
(x=4.33) ท่านมีการค้นคว้าข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับภาษีอากร 
รวมถึงแนววินิจฉัยของกรมสรรพากรและคำพิพากษาฎกีา 
เพ ื ่อนำมาใช ้ในการวางแผนปฏ ิบ ัต ิงานได ้อย ่างมี
ประส ิทธ ิภาพ(x=4.27) และท ่านมีความร ู ้ เก ี ่ยวกับ
มาตรฐานการบญัชีภาษีอากร (x=4.27) 

4) ด้านผู้รับบริการ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก (X̅ 

=3.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ มีความคิดเหน็ระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ท่านสามารถ
แยกแยะ และจำแนก รวมถึงการวิเคราะห์ของรายการ  
ต่าง ๆ  ท ี ่ เกิดขึ้นในธ ุรก ิจที ่ม ีความแตกต่างกันได้อย่าง
ชัดเจน และถูกต้อง (X̅  =4.07) เม่ือท่านเสนอบริการใหม่ 
ๆ ต่อผู้รับบริการ ผู้รับบริการยินดีทีจ่ะใช้บริการเหล่านั้น
อย ่างเต ็มใจ (X̅  =4.05) ท ่านมีจำนวนผู ้รับบริการงาน

ตรวจสอบและร ับรองบ ัญช ีเพ ิ ่มข ึ ้นจากป ีก ่อน ๆ 
อย่างต่อเนื่อง (X̅  =3.77) ท่านเคยตรวจสอบและรับรอง
บ ัญช ีกิจการที่ มีความแตกต่างของประเภทธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ซื้อมาขายไป ผลิต ขายส่งขายปลีก ร่วมค้า 
นำเข้า ส่งออก เป็นต้น (X̅  =3.72) และท่านมีผู้รับบริการ
ใหม่ ๆ เพ ิ ่มข ึ ้นอย ่างต ่อเน ื ่อง โดยคำแนะนำของ
ผู้รับบริการรายเก่า (X̅  =3.58) 

5) ด้านการตรวจสอบและรับรองบัญชี มีความคิดเหน็
อย ู ่ ในระดับมาก (X̅  =4.24 ) เมื ่อพ ิจารณาเป็นรายข้อ  
มีความคิดเห็นระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี 
ท่านยึดม่ันในการปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัด และเป็นระบบ (X̅  =4.30) ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี ท่านได้มีการติดตามเรื่องราวต่าง ๆ ให้ถึง
ที่สุด โดยมีหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนการทำงานอยา่ง
เต็มที่ (X̅  =4.30) ท่านมีการจัดการระบบในการปฏบิัตงิาน
การตรวจสอบและรับรองบัญชีได้เป็นอย่างดี (X̅ =4.22) 
ท่านสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ  และหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลในการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี (X̅  =4.20) และข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานของ
ท่านบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ
มากขึ้น (X̅  =4.17) 

6) ด้านการพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง มีความคิดเหน็
อย ู ่ ในระดับมาก (X̅  =4.23 ) เมื ่อพ ิจารณาเป็นรายข้อ  
มีความคิดเห็นระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ท่านให้ความสำคัญในการอบรมเข้าร่วมอบรม
สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (X̅  =4.29 ) 
ท่านเชื่อม่ันว่าการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จะทำ
ให้ท่านติดตามประเด็นข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
วิชาชีพได้อย่างทันท่วงที (X̅  =4.25) ในการอบรมสัมมนา
ต่าง ๆ ท่านเต็มใจที่เข้าร่วมกิจการรมดังกล่าว เพราะทา่น
เชื่อม่ันว่าจะทำให้ท่านมีความรู้มากขึ้น (X̅  =4.24) ท่าน
เชื่อม่ันว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมชมรม หรือ
หน่วยงานทางด้านวิชาชีพทำใหท้่านสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกบัวิชาชีพได้อย่างดี (X̅  =4.20) และท่านเขา้
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ร ่วมอบรมในประเด็นและหัวข้ออ ื่น ๆ  ท ี ่อาจจะไม่ใช่
ความรู้ทางด้านวิชาชีพบญัชีโดยตรง แต่การอบรมดังกลา่ว
ทำให้ท่านมีการวิเคราะห์ และวินิจฉัยในการสอบบัญชีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (X̅  =4.16) 

ตารางที่  3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับปัจจยั
ที่มีผลต่อการปฏบิัติงานของผู้สอบบญัชีภาษี
อากรที่มีอายุแตกต่างกัน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การปฏิบัติงาน 

แหล่งของ
ความ
แปรปรวน 

df ss Ms F Sig 

1. ด้านความรู้

ความสามารถ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 

128 
131 

16.35 

37.90 
54.24 

5.50 

0.30 

18.41 0.00** 

2. ด้านคุณภาพ
ของงานสอบบัญชี 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
128 

131 

26.81 
34.99 

61.80 

8.84 
0.27 

32.69 0.00** 

3 .ด้านภาษีอากร ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
128 
131 

21.80 
33.30 
55.1 

7.27 
0.26 

27.93 0.00** 

4. ด้านรับบริการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
128 
131 

29.96 
51.97 
81.93 

9.99 
0.41 

24.60 0.00** 

5. ด้านการ
ตรวจสอบและ
รับรองบัญชี 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
128 
131 

31.84 
42.09 
73.03 

10.61 
0.33 

32.28 0.00** 

6. ด้านการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
128 
131 

35.58 
37.55 
73.13 

11.86 
0.29 

40.43 0.00** 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
128 
131 

26.06 
27.34 
53.41 

8.70 
0.21 

4.68 0.00** 

* มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นปัจจัยทีมี่ผลต่อการปฏบิัติงาน
ผ ู ้สอบบัญชีภาษ ีอากรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ 
ระดับ 0.05  

ตารางที่  4 การเปรียบเทยีบความคิดเห็นเกีย่วกับปจัจยัที่
มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษี
อากรที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีแตกต่างกัน

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การปฏิบัติงาน 

แหล่งของ
ความ
แปรปรวน 

df ss Ms F Sig 

1. ด้านความรู้

ความสามารถ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 

128 
131 

10.62 

43.62 
54.24 

5.54 

0.34 

10.89 0.00** 

2. ด้านคุณภาพ
ของงานสอบบัญชี 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
128 

131 

19.62 
42.17 

61.80 

8.84 
0.27 

19.85 0.00** 

3 .ด้านภาษีอากร ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
128 
131 

14.78 
40.32 
55.10 

4.93 
0.32 

15.64 0.00** 

4. ด้านรับบริการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
128 
131 

22.54 
59.39 
81.93 

7.51 
0.46 

16.19 0.00** 

5. ด้านการ
ตรวจสอบและ
รับรองบัญชี 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
128 
131 

22.54 
59.39 
81.93 

7.51 
0.46 

16.19 0.00** 

6. ด้านการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
128 
131 

17.30 
56.63 
73.93 

5.77 
0.44 

13.04 0.00** 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
128 
131 

18.37 
54.76 
73.13 

6.12 
0.43 

14.31 0.00** 

* มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

     จากการศึกษาตารางที่ 4 พบว่า ผู้สอบบัญชีภาษี
อากรท ี ่ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบร ับรองบัญชี
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  

ตารางท ี ่  5  สร ุปผลการทดสอบสมมติฐาน ที ่ มีอายุ 
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

F-Test Sig แปลผล 

อายุ 40.68 0.00** สมมติฐาน
ถูกต้อง 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี 

18.84 0.00** สมมติฐาน
ถูกต้อง 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

**นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ≤0.01

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
     สมมตฐานที่ 1 อายุแตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกบั
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
แตกต่าง 
 สมมติฐานที่ 2 ประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีแตกต่างกัน ความคิดเหน็เกี่ยวกับปจัจยัทีมี่ผล
ต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบญัชีภาษีอากรแตกต่างกัน 
      จากตารางที่ 5 การทดสอบสมติฐานผู้สอบบญัชภีาษี
อากร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท ี ่ มีอายุ และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและร ับรองบัญชี จะมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีภาษอีากร สรุปดังนี ้
       อายุ ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งอายกุับปจัจยั
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบญัชีภาษีอากร โดยใช้
ค่าสถิติ F-test พบว่า ในภาพรวมค่า Significance น้อย
กว่า 005 ซึ่งเท่ากับ 0.00 ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ 
ด ้านความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ ด้านภาษีอากร 
ด้านผู้รับบริการ ด้านการตรวจสอบและรับรองบัญชี และ
ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงสนับสนนุสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้อย่างมีนัยสำคัญ 
       ประสบการณ์ในการตรวจสอบรับรองบัญชี ผลการ
ทดสอบสมมติฐานระหว่างประสบการณ์ในการทำงานใน
การตรวจสอบร ับรองบ ัญชี ก ับป ัจจ ัยที ่ม ีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีภาษอีากร โดยใช้ค่าสถิติ F-test 
พบว่า  ในภาพรวมค่า  Significance น ้อยกว่า  005 
ซ ึ ่งเท ่าก ับ 0 .00 ได ้แก ่ ด ้านความร ู ้ความสามารถ 
ด ้านความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ ด้านภาษีอากร 
ด ้านผ ู้รับบริการ ด ้านการตรวจสอบและร ับรองบัญชี 

และด้านการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง จึงสนับสนนุสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญ 

7. สรุปผลการวิจัยและอภิปราย
       จากผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดังนี้ 

 7.1 ป ัจจัยที ่ม ีผลต่อการปฏิบัต ิงานของผ ู้สอบ
บัญชีภาษีอากร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวม 
พบว่า  มีความคิดเห ็นระดับอยู ่ ในระดับมาก ได้แก่  
ด้านภาษีอากร ด้านรับผิดชอบและจรรยาบรรณ ด้านการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านผู้รบับริการ และผู้สอบ
บ ัญช ีภาษ ีอากร   ป ัจจ ัยด ้านภาษ ีอากรมีผลต่อการ
ปฏ ิบ ัติงานมากที ่สุด โดยให้ความสำคัญในการค้นคว้า
ข ้อมูลเก ี ่ยวก ับภาษ ีอากร รวมถ ึงแนวว ินิจฉ ัยของ
กรมสรรพากร ซ ึ ่งสอดคล ้องก ับพิมรำไพ ก ิต ิอาษา
(2557)ไดท้ำการศึกษาปัจจัยทีมี่ผลต่อการปฏิบตัิงานของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร พบว่า ผู้สอบบญัชีภาษอีากรมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทีมี่ผลต่อการปฏบิัติงานอยู่ในระดับ
มาก ได ้แก ่ ด ้านความร ับผ ิดชอบและจรรยาบรรณ  
ด้านภาษีอากร ด ้านการตรวจสอบและร ับรองบญัชี  
ด้านความรู้และความสามารถ ด้านการกำกับดูแลของ
หน ่วยงานที ่ร ับผ ิดชอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด้านผู้รับบริการ และพบว่า อายุ และประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย  
ด้านภาษ ีอากร ด ้านผ ู ้ร ับบร ิการ และด้านความรู้
ความสามารถ มีผลต่อการปฏิบตัิงานแตกต่างกัน กลุ่มอายุ
ระหว่าง    20 - 40 ป ี ก ับกล ุ่มอายุมากกวา่ 40-55 ปี  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจยัดา้นภาษีอากรและด้านกำกบั
ดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีผลต่อการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน และประสบการณ์ในการตรวจสอบแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจยัด้านการบริการที่มีผลตอ่
การปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีภาษอีากรแตกต่างกัน 

 7.2 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกบั
ป ัจจ ัยด ้านความร ับผ ิดชอบและจรรยาบรรณอยู ่ ใน 
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ระดับมาก ได้แก่ ปฏิบัติงานโดยให้ความเป็นธรรมกับทกุ 
ๆ ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผดุงศักดิ์ศรีของวิชาชีพให้เป็นที่
ยอมรับนับถือในวงการธุรกิจทั่วไปจรรยาบรรณเยี่ยงผู้
ประกอบอาช ีพอิสระ โดยมีการนำเสนอรายงานอย่าง
ตรงไปตรงมา ปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
ย ึดมั ่น ในความซ ื่อสัตย ์ รายงานตรงก ับหลักฐานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี และ ข้อมูลที่ได้จาการปฏบิตัมีิ
ความความเช ื ่อถือได้ และย ึดมั ่นในจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ ์ผิว
สะอาด,ฐิตาภรณ์ สินจรญูศักดิ์ (2562) พบว่า แนวทางการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบญัชีภาษีอากร สมรรถนะของผู้สอบ
บัญชีภาษีอากร และจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีภาษี
อากรส่งผลต่อประสิทธภิาพการปฏบิัติงานของผู้สอบบญัชี
ภาษีอากรในประเทศไทย ดังนั้น ผู้สอบบญัชีภาษอากรจงึ
ควรฝึกฝนพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ควรทำ 
ความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระว ัง รอบคอบ ร ับผิดชอบ ย ึดถือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เพ่ือให้ การปฏิบัติงานั้นมีความประสิทธิภาพและ
น่าเชื่อม่ันแก่ผูท้ี่เกี่ยวข้องต่อไป 

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการวิจยัไปใช้

     9 .1 .1  ผ ู ้สอบบ ัญช ีภาษ ีอากร ในเข ต ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ควรให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการ 
โดยให้คำแนะนำและเสนอบริการใหม่ ๆ  ต่อผู้รับบรกิารทัง้
รายเก่าและรายใหม่ เพ่ือให้ผู้รับบรกิารยนิดทีี่จะใช้บริการ
อย่างเต็มใจ 

 9.1.2 ควรศึกษาขอบเขตในการวิจัย เช่น เลือก
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร กลุ่มประชากรในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก ในเขตจงัหวัดอืน่ ๆ  เป็นตน้ 

 9 .1 .3 ผ ู ้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ ควรเล็งเห็นความสำคัญในด้านการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมการอบรมในประเด็นและหัวขอ้
อื่น ๆ ที่อาจจะไม่ใช่ความรู้ทางด้านวิชาชีพโดยตรง และ
หม่ันศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้สอบบัญชี
ภาษ ีอากรร ู้ทันประเด็นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  เกี ่ยวกับ

วิชาชีพได้อย่างทันทว่งที และสามารถวิเคราะห์ วินิจฉยัใน
การสอบบัญชี อันจะช่วยให้การปฏบิัติงานของผู้สอบบญัชี
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 9 .1 .4  ผ ู ้สอบบัญช ีภาษีอากรในประเทศไทย 
ควรให ้ความส าคัญก ับแนวทางการ  ปฏ ิบ ัต ิงาน 
เพ่ือประสิทธิภาพการปฏบิัติงานโดยเฉพาะด้านมาตรฐาน
และน ่า เช ื ่อถ ือ ทำให้  รายงานผลการร ับรองและ 
การตรวจสอบบัญชีหรือรายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ใน ประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป
  9.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

  9 .2 .1  ควรศึกษาปัจจัยด ้านอ ื่น ๆ  ท ี ่ม ีผลต่อ
ประสิทธิภาพการสอบบัญชี เช่น ความ เชี่ยวชาญ ในการ
สอบบัญชี ความเป็นมืออาชีพ การวางแผนการสอบบญัชี 
เทคนิคการสอบ บัญชีและการทำงานแบบ เชิงรุก เปน็ตน้ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างตรง ประเด็น
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอบบญัชีใหม้ากยิง่ขึ้น  

 9 .2.2  ควรศึกษาถ ึงอ ิทธ ิพลของสมรรถนะ 
การสอบบัญชีท ี่ มีต่อประส ิทธ ิภาพการสอบ บ ัญชขีอง
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในด้านอื่น เช่น ด้านความสามารถ
ในการสอบบัญชี ด้านทักษะ ในการสอบบัญชีด้านการ
แสวงหาความรู ้ด ้านการติดต่อส ื่อสาร ด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ด้านการใช้ภาษา เป็นต้น เพ่ือสามารถน 
าข ้อมูลจากการว ิจ ัยไปประย ุกต ์ใช ้งานได ้อย ่างมี  
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น. 
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การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอาชพีการดูแลผูสู้งอาย ุ
A study of Factors Concerning Elderly Caring Profession 

ณรงค์ เกษตรภิบาล1* พัตร์พิมล เสาวคนธ์² อุมาพร  มนยฤทธิ์3 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
Institute of Vocational Education: Eastern Region 

บทคัดย่อ 
     การว ิจัยในครั้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพการดูแลผู้สงูอายุ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย  ได้แก่  บุคลากรที่ทำงานในหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับการพยาบาล บุคลากรทีท่ำงานในหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง
กับการศึกษา  นักเรียน-นกัศึกษาอาชวีศึกษา ผู้บริหารใน
องค์กร และประชาชนทั่วไปอื่น ๆ   จำนวน 94  คน ได้มา
โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้  เครื่องมือทีใ่ช้ในการวจิัย ไดแ้ก่ 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพการดูแลผู้สูงอายุ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยส่ง
และรวบรวมข้อมูลโดยใช ้กู เกิ ้ลฟอร์ม (Google Form) 
สถิติในการวิเคราะห์  โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย  (�̅�)  และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ ในภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมาก  (�̅�  = 4.07, S.D.= 0.89) เม่ือพิจารณาเป็น
รายป ัจจัย พบว่า  อย ู ่ในระดับมาก ทั้ ง 4  ป ัจจ ัย โดย
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ ปัจจัยแนวโน้ม
ของตลาดแรงงาน (�̅�  = 4.22, S.D.= 0.89) ปัจจัยที่เปน็
ความก้าวหน้า (�̅�  = 4.13, S.D.= 0.83) ปัจจัยลักษณะ
งาน (�̅�  = 4.02, S.D.= 0.93) และปัจจัยค่าตอบแทน (�̅�  
= 3.92, S.D.= 0.92) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

คำสำคัญ : การดูแลผู้สูงอายุ, ปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับอาชพี
การดูแลผู้สูงอาย,ุ อาชีพ 

Abstract 
    The objectives of this research were to study 
the factors concerning to the elderly caring 
profession. The samples of the research were 94 
people composed of personnel working in 
nursing agencies, educational organizations, 
vocational students, administrators in the 
organizations and other general people selected 
by stratified random sampling. The research tool 
was a questionnaire on factors related to the 
elderly care profession. Data collection was done 
by Google Form. The statistical analysis was done 
using mean and standard deviation. 
     The results were found that factors related to 
elderly caring profession in overall was at a high 
level (x ̅  = 4.07 S.D.= 0.89) and when considered 
as classified by each factor, it was found that all 
4 factors were at a high level, listed from most to 

least were, namely labor market trends (x ̅ = 4.22, 
S.D.= 0.89), progress factor ( x ̅ = 4.13, S.D.= 0.83), 

job characteristics factor ( x ̅  = 4.02, S.D.= 0.93) 

and remuneration factor (x ̅ = 3.92, S.D.= 0.92). 

Keywords : Elderly caring profession, Factors 
related to the elderly care profession , Career 

PM007 

1307



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. บทนำ
นโยบายการดำเนินงานด้านผ ู ้ส ูงอาย ุปรากฎใน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 
ประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อ
การดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย เช ื ่อมโยงกบัแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ จะให้ความสำคัญกับการดำเนินการเ พ่ือรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ และการเตรียมการรับสังคมสูงวัย รวมถึง
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความ
มั ่นคงของมนุษย ์ได้ม ีการจัดทำมาตรการขับเคลื ่อน
ระเบียบวาระแห่งชาติเรื่องสังคมสูงอายุ เพ่ือให้เกิดการ    
บ ูรณาการในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้ประชาชน
ทุกวัยมีคุณภาพชีวติที่ดีในสังคมสูงอายุ 
    ปรากฎการณ์ที่ เกิดขึ ้นกับประเทศต่าง ๆ  ทั ่วโลกที่
เหมือนกันในขณะนี้ คือ การมีจำนวนประชากรสูงอายุ
เพ ิ ่มข ึ ้นเร ื ่อย ๆ  ประเทศไทยก็ได้เข้าสู ่สังคมสูงอายุ
เช ่น เดียวก ัน โดยในปี พ. ศ. 2564 จะมีผ ู ้ส ูงอายุใน
ประเทศมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดและใน
อีก 20 ปีข้างหน้าจากการคาดการณพ์บว่าประเทศไทยจะ
มีสัดส่วนของผู้สูงอายุประมาณ 1 ใน 3 ของประชากร
ทั้งหมด นั่นคือการเข้าสู่สังคมสงูอายรุะดับสดุยอด (Super 
Aged Society) ความท้าทายจากการก้าวสู่สังคมสูงอายุ 
คือ ประชากรสูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตทีด่ี ทั้งด้านสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมได้อย่างไร และกลุ่ม
ประชากรก่อนวัยผู้สูงอายุจะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ก้าวเข้าสู่การเปน็ผูสู้งอายทุี่มีคุณภาพได้หรือไม่ 
    การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชวีิตที่ดีทั้ง
ทางด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอ้ม
ให้กับผู้สูงอายุ จึงมีความสำคัญและจำเป็นเพ่ือพร้อมกา้วสู่
การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ เนื่องจากการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วจากนโยบายเร่งรดั
ของรัฐบาล และส่งผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งเชงิบวกและ
เชิงลบ ดังนั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแล

ผู้สูงอายุ จึงได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการดูแล
ผู้สูงอายุ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพ่ือศึกษาปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการดูแลผูสู้งอายุ

3. กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุม่ตัวอยา่ง

        4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากร  
ที่ทำงานในหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องกับการพยาบาล บุคลากร
ที่ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นักเรียน-
นักศึกษาอาชีวศึกษา ผู้บริหารในองค์กร และประชาชน
ทั่วไปอื่น ๆ  จำนวน 470 คน 

       4.1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากร
ที่ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล จำนวน
21 คน บ ุคลากรที่ทำงานในหน่วยงานที ่เกี ่ยวข ้องกับ
การศึกษา จำนวน 7 คนนักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา  
จำนวน 53 คน ผ ู ้บร ิหารในองค์กร จำนวน 4 คน และ
ประชาชนทั่วไปอื่น ๆ จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 
94 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ 

 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลในการวิจยัครัง้นี้ คือ 
 แบบสอบถามความคิดเห็นปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

การดูแลผู้สูงอาย ุโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 
และสถานภาพ 
    ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพการดูแลผูสู้งอาย ุประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 
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1. ปัจจัยแนวโนม้ของตลาดแรงงาน  จำนวน 4 ข้อ
2. ปัจจัยลักษณะงาน  จำนวน 4 ข้อ 
3. ปัจจัยค่าตอบแทน  จำนวน 3 ข้อ 
4. ด้านปัจจัยทีเ่ปน็ความก้าวหนา้    จำนวน 3 ข้อ

    แ บ บ สอ บถามม ีล ักษ ณะเป ็นแบบมาตราส ่วน 
ประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของล ิเค ิร์ ท  
(Likert rating scales) แบ ่งเป ็น 5 ระดับ โดยกำหนด 
ค่าคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามแบ่งเป็น  
5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ  5  หมายถึง  เห็นด้วยมากทีสุ่ด  
 ระดับ  4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
 ระดับ  1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สดุ 
 4.3 การสร้างและการหาคุณภาพของเครือ่งมือ 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1 . ศ ึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม 
2. สร ้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale) 5  ระดับ ตามแนวของ Likert Type 
ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะ 

3. หาคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการหาความ
ตรงเช ิงเน ื ้อหา (Content Validity) โดยผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ 
จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร 
2. นายประภาส พวงชื่น
3. นางสุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี

    พ ิจารณาข้อคำถามในแบบสอบถามแต่ละข้อ และ
คำนวณหาค่าดัชนคีวามสอดคล้องของข้อคำถามกับนิยาม
ศัพท์  (IOC :  Index of Item-Objective Congruence)  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
+1 เม่ือแน่ใจว่า ข ้ อ ค ำถ ามสอ ดคล ้องกับ

นิยามศัพท์ 
0 เม่ือไม่แน่ใจว่า ข ้ อ ค ำถ ามสอ ดคล ้องกับ

นิยามศัพท์ 

-1 เม่ือแน่ใจว่า ข ้อคำถามไม่สอดคล ้องกับ
นิยามศัพท์ 

นำผลคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่า IOC โดยใช้สูตร 

IOC    =  
N

R

 เม่ือ  IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้อง 
        ∑R   แทน  ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณา

ของผู้เชี่ยวชาญ 
        N   แทน  จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

โดยใช้ค่า IOC ตั้งแต่ +0.5 ขึ้นไป ผลการคำนวณได้ค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00  

 4.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    ผู้วิจัยนำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
เก ี ่ยวข ้องกับอาชีพการดูแลผู ้สูงอาย ุ โดยสร ้างเป็น
แบบสอบถามออนไลน์ในก ูเก ิ้ลฟอร์ม (Google Form)  
ไปเก ็บข้อมูลกับกลุ ่มตัวอย่างและตอบกลับผา่นระบบ
ออนไลน์  

 4.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 ข ้อมูลที ่ได ้จากการตอบแบบสอบถามมาวเิคราะห์  

หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
    เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี ่ยใช้ตามแนวคิด 
ของประคอง กรรณสูตร (2537) ซึ่งแบ่งเป็นช่วง ๆ  และ 
มีความหมาย ดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายความว่า  มีความคิดเหน็
อยู่ในระดับมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายความว่า  มีความคิดเหน็
อยู่ในระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายความว่า  มีความคิดเหน็
อยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายความว่า  มีความคิดเหน็
อยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายความว่า  มีความคิดเหน็
อยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 
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5. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัอาชีพการดแูลผูสู้งอายมีุดังนี ้ 
5.1 การวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัอาชีพการดแูลผูสู้งอาย ุดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ อาย ุและ 
 สถานภาพ 

    จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมาก
เป็นเพศหญิง จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 75.53 และ
เพศชาย จำนวน 23 คน คิดเปน็รอ้ยละ 24.47  
    อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีอายุต่ำกว่า  
20 ปี จำนวน 45 คน คิดเปน็ร้อยละ 47.87 รองลงมาอายุ
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 24.47 
รองลงมาอายุระหว่าง 36-50 ปี จำนวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.09 และอายุระหว่าง 20-35 ปี จำนวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.57  
    สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม ส ่วนมากเป็น
นักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 53 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 56.38 รองลงมาทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพยาบาล จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 22.34  
รองลงมาทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ ศึกษา  
จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.45 ผู้บริหารในองค์กร 

จำนวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.26 อื่นๆ ได้แก่ ข้าราชการ
บำนาญและเกษตรกร จำนวน 9 คน คิดเปน็รอ้ยละ 9.57 
    5 .2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับอาชพีการดูแลผู้สูงอายุ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
อาชีพการดูแลผูสู้งอาย ุในภาพรวม 

    จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการ

ดูแลผู้สูงอายุ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅  = 4.07 ,  
S.D.= 0.89) เมื ่อพ ิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า อยู ่ใน
ระดับมาก ทั้ง 4 ปัจจัย มีค่าเฉลี่ยอยูร่ะหว่าง 3.92 – 4.22 
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ ปัจจัยแนวโน้มของ
ตลาดแรงงาน (x ̅  = 4 .22 , S.D.= 0.89) ป ัจจัยที ่ เป็น

ความก้าวหน้า (x ̅  = 4.13, S.D.= 0.83) ปัจจัยลักษณะ

งาน (x ̅  = 4 .02 , S.D.= 0.93) และป ัจจัยค่าตอบแทน 
(x ̅  = 3.92, S.D.= 0.92)  

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
อาชีพการดูแลผู้สูงอายุ ด้านปัจจัยแนวโน้ม
ของตลาดแรงงาน 
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    จากตารางที่  3  พบว่า  ป ัจจัยที ่เก ี่ยวข้องกับอาชีพ  
การดูแลผู้สูงอายุ ด้านปัจจัยแนวโน้มของตลาดแรงงาน  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅  = 4.22, S.D.= 0.89) เม่ือ
พิจารณาเปน็รายการ พบว่า อยู่ในระดับมากทกุรายการ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.13 – 4.31 โดยรายการที่มีค่าเฉลีย่
สูงสุด คือ รายการ 3 กำลังคนในสายอาชีพนี้ยังเป็นที่
ต้องการในหน่วยงาน สถานพยาบาล และสถานที่ดูแล

ผู้สูงอายุ (x ̅  = 4.31, S.D.= 0.89) รองลงมาคือ รายการ 
1  คาดว ่าในอนาคตอาช ีพนี ้  จะเป ็นที ่ต ้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ (x ̅  = 4.22, S.D.= 
0.83) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ รายการ 2 เป็น
สายวิชาชีพที่เหมาะสมกับสภาพปจัจบุันเพราะสังคมกำลงั

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (x ̅  = 4.13, S.D.= 0.98)  

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
อาชีพการดูแลผู้สูงอายุ ด้านปัจจัยลักษณะ
งาน 

    จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการ
ดูแลผู้สูงอายุ ด้านปัจจัยลักษณะงานในภาพรวมอยู่ ใน

ระดับมาก  (x ̅  = 4 .02, S.D.= 0.93) เมื่อพจิารณาเป็น
รายการ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.70 – 4.18 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
รายการ 4 ถ้าหากมีฝีมือจนชำนาญ หรือมีประสบการณ์
มากพอ สามารถต่อยอดเปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของ
ตนเองได้ (x ̅  = 4.18, S.D.= 0.94) รองลงมาคือ รายการ 

1 อาชีพการดูแลผู้สูงอายุ เป็นหลกัสูตรทีไ่ด้ถูกพัฒนาให้มี
มาตรฐาน และเก ิดการยอมรับในส ังคมมากขึ ้น (x ̅  = 
4 .14, S.D.= 0.82) ส ่วนรายการท ี่ มีค ่าเฉลี ่ยต ่ำสุด คือ 
รายการ 2 ปัจจุบันมีหน่วยงานที่อบรมเกี่ยวกับวิชาชีพนี้
โดยเฉพาะและมีเป็นจำนวนมาก คุณสามารถสมัครเขา้รบั

การฝึกอบรมได้ เพราะเปน็หลักสตูรระยะสั้น  (x ̅  = 3.70, 
S.D.= 1.06)  

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
อ า ช ี พ กา รดู แลผ ู ้ ส ู ง อาย ุ ด ้ านป ัจจัย
ค่าตอบแทน 

    จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการ
ดูแลผู้สูงอายุ ด้านปัจจัยค่าตอบแทนในภาพรวมอยู่ ใน

ระดับมาก  (x ̅  = 3 .92, S.D.= 0.92) เมื่อพจิารณาเป็น
รายการ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.87 – 4.01 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
รายการ 1 มีความม่ันคงทางด้านรายได้ และสวัสดิการทีด่ี

ตามมาตรฐาน  (x ̅  = 4 .01 , S.D.= 0.90) รองลงมาคือ 
รายการ 2 เป็นอาชีพทีส่ามารถเรียกค่าตอบแทนได้โดยไม่
อิงกับเกณฑ์มาตรฐานตำแหนง่ เพราะขึ้นอยูก่ับทกัษะและ

ประสบการณ์ (x ̅  = 3.89, S.D.= 0.93) ส่วนรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ รายการ 3 เป็นลักษณะงานที่ มีการ
ลงทุนด้านเครื่องมือ อุปกรณ์นอ้ยทำให้มีสว่นเหลือของค่า

ดำเนินการสงู (x ̅  = 3.87, S.D.= 0.94)  
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
อาช ีพการดูแลผู ้ส ูงอายุ ด้านปัจจัยที ่ เป็น
ความก้าวหน้า 

    จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการ
ดูแลผู้สูงอายุ ด้านปัจจัยที่เป็นความก้าวหน้าในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x ̅  = 4.13, S.D.= 0.83) เม่ือพิจารณา
เป็นรายการ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ มีค่าเฉลีย่
อยู่ระหว่าง 4.08 – 4.19 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ รายการ   3 มีโอกาสสร้างสรรค์หรือพัฒนางานใน

หน้าที่ได้ตลอดเวลา (x ̅  = 4.19, S.D.= 0.86) รองลงมา
คือ รายการ 1 เป็นสาขาอาชีพ ที่สามารถต่อยอดองค์
ความร ู ้ ไปในศาสตร ์เฉพาะทางเก ี ่ยวข ้องกับการดูแล
ผู้สูงอายุได้หลายอยา่ง เช่น งานโภชนาการอาหารผู้สงูอาย ุ
เป็นต้น           (x ̅  = 4.13, S.D.= 0.77) ส่วนรายการทีมี่
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ รายการ 2 เป็นอาชพีที่มีโอกาสได้แสดง
ความสามารถ ได้รับการยอมรับ และมีโอกาสก้าวหน้าใน

การเป็นผู้ประกอบการอิสระได้  (x ̅  = 4.08, S.D.= 0.86)  

6. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับอาชีพการดูแล

ผู้สูงอายุ ด้านปัจจัยค่าตอบแทน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (x ̅  = 4.07, S.D.= 0.89) โดยมีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหา

ต่ำสุด คือ ปัจจัยแนวโน้มของตลาดแรงงาน (x ̅  = 4.22, 

S.D.= 0.89) ป ัจจ ัยที ่ เป ็นความก ้าวหน้า (x ̅  = 4 .13, 
S.D.= 0.83) ปัจจัยลักษณะงาน (x ̅  = 4.02, S.D.= 0.93) 

และป ัจจัยค ่าตอบแทน (x ̅  = 3 .92 , S.D.= 0.92) เ ม่ือ
พิจารณาเปน็รายปจัจัย พบว่า 

1. ปัจจัยแนวโน้มของตลาดแรงงาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  (x ̅  = 4 .22, S.D.= 0.89) เมื่อพจิารณาเป็น
รายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการ 3 
กำล ังคนในสายอาชีพนี้ยังเป็นที ่ต ้องการในหน่วยงาน 

สถานพยาบาล และสถานที ่ด ูแลผู ้สูงอายุ (x ̅  = 4.31, 
S.D.= 0.89) รองลงมาคือ รายการ 1 คาดว่าในอนาคต
อาชีพนี้ จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้ง ในและ
ต่างประเทศ (x ̅  = 4.22, S.D.= 0.83) ส่วนรายการที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ รายการ 2 เป็นสายวิชาชพีที่เหมาะสม
กับสภาพปัจจบุันเพราะสังคมกำลังกา้วเข้าสูส่ังคมผู้สงูอาย ุ

(x ̅  = 4.13, S.D.= 0.98)  
2 . ป ัจจ ัยลักษณะงาน ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก

(x ̅  = 4.02, S.D.= 0.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ 
รายการที่มีค่าเฉลีย่สูงสุด คือ รายการ 4 ถ้าหากมีฝีมือจน
ชำนาญหรือมีประสบการณ์มากพอ สามารถต่อยอดเปิด

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของตนเองได้ (x ̅  = 4.18, S.D.= 
0.94) รองลงมาคือ รายการ 1 อาชีพการดูแลผู้สูงอายุ 
เป็นหลักสูตรที่ได้ถูกพัฒนาให้มีมาตรฐาน และเกิดการ

ยอมร ับในสังคมมากข ึ้น (x ̅  = 4 .14, S.D.= 0.82) ส่วน
รายการที ่ มีค ่า เฉลี ่ยต ่ำสุด ค ือ รายการ 2  ปัจจุบันมี
หน่วยงานที่อบรมเกี่ยวกับวิชาชีพนี้โดยเฉพาะและมีเป็น
จำนวนมาก คุณสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ 

เพราะเป็นหลกัสูตรระยะสั้น  (x ̅  = 3.70, S.D.= 1.06)  

3. ปัจจัยค่าตอบแทน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x ̅
= 3.92, S.D.= 0.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายการ รายการที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการ 1 มีความม่ันคงทางด้าน
รายได้ และสวัสดิการที่ดีตามมาตรฐาน (x ̅ = 4.01, S.D.= 
0.90) รองลงมาคือ รายการ 2 เป็นอาชีพที่สามารถเรียก
ค่าตอบแทนได้โดยไม่อ ิงกับเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่ง 

เพราะข ึ้นอย ู่ก ับท ักษะและประสบการณ์ (x ̅ = 3.89, 
S.D.= 0.93) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลีย่ต่ำสุด คือ รายการ 3 
เป็นลักษณะงานที่มีการลงทุนด้านเครื่องมือ อุปกรณน์้อย
ทำให้มีส่วนเหลือของค่าดำเนินการสูง (x ̅ = 3.87, S.D.= 
0.94) 
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4. ปัจจัยที่เป็นความก้าวหน้าในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (x ̅  = 4.13, S.D.= 0.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายการ 
พบ รายการท ี่ มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด ค ือ รายการ3 มีโอกาส

สร้างสรรค์หรือพัฒนางานในหน้าที่ได้ตลอดเวลา (x ̅  = 
4 .19, S.D.= 0.86) รองลงมาคือ รายการ 1  เปน็สาขา
อาชีพ ที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปในศาสตร์เฉพาะ
ทางเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สงูอายุได้หลายอย่าง เช่น งาน
โภชนาการอาหารผู้สูงอายุ เป็นต้น (x ̅  = 4 .13, S.D.= 
0.77) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ รายการ 2 เป็น
อาชีพที่มีโอกาสได้แสดงความสามารถ ได้รับการยอมรับ 
และมีโอกาสก้าวหน้าในการเป็นผู้ประกอบการอิสระได้ 

(x ̅  = 4.08, S.D.= 0.86)  

7. การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการดูแล

ผู้สูงอายุ พบว่า ในภาพรวม ทั้ง 4 ปัจจัย อยู่ในระดับมาก 
อาจเปน็เพราะว่า ปัจจุบนัสภาพสังคมเริม่เข้าสู่สงัคมผูส้งูอายุ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจยัของชัยรัตน ์นทีประสิทธิพร 
และมุจลินท์ ชัยชมภู (ธันวาคม, 2019) การเตรียมพร้อม
ตลาดแรงงานในสังคมสูงอาย ุ: บทเรียนจากประเทศญ่ีปุน่
สู่ประเทศไทย พบว่า นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 ประเทศที่มี
ค่าเฉลี่ยผู้สุงอายุที่สงูกว่าประเทศอื่น ๆ  คือ ประเทศญ่ีปุน่ 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงถงึ ร้อยละ 33.62 และจะเพ่ิมขึ้นเป็นรอ้ยละ 
39 .76 ในป ี ค.ศ. 2035 ส ่วนประเทศไทยเป็นสังคม
ผู้สูงอายุเร็ว อันดับ 3 ของเอเชีย คาดว่าจำนวนประชากร
กลุ่มนี้จะเพ่ิมขึ้นไปอยู่ที่ ร้อยละ 26.90 ภายในปี พ.ศ. 
2578 (ค.ศ. 2035) หมายความว่า ประชากรไทยทกุ 4 คน 
จะเป็นผู้สูงอายุ 1 คน ในขณะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวยังคงเป็นประเทศทีมี่ประชากรอายนุ้อยสดุ
ของเอเชีย มีค่าเฉลี่ยผู้สูงอายุ ในปี ค.ศ. 2035 ร้อยละ 
8.38 และจะเห็นได้ว่านบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 
ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ (Aging Society) 
โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ (วัย 60 ปีขึ้นไป) เกินร้อยละ 10 
ของประชากร (อนันต์ อนันตกุล, ม.ป.ป.) อย่างไรก็ตาม 
การเป็นส ังคมผ ู ้ส ูงอายุโดยสมบูรณ์ (Absolute Aged 

Society) ตามคำนิยามของ องค์การสหประชาชาติ (UN) 
ก็ต่อเม่ือมีสัดส่วนประชากรวัย 60 ปีขึ้นไป เกินรอ้ยละ 20 
ของประชากร น ั ่นหมายความว่าในป ี พ.ศ. 2565  
(ค.ศ. 2522) จะเป็นปีแรกทีป่ระเทศไทยเข้าสู่สังคมสงูอายุ
โดยสมบ ูรณ์ ถ ้าแบ่งประชากรตามกล ุ่มอายอุอกเป็น  
3 กลุ่มใหญ่ เพ่ือแสดงการเปลีย่นแปลงโครงสร้างตามอายุ
ของประชากรจะเห็นได้ว่าจำนวนผู ้ส ูงอายุ  (วัย 60 ปี  
ขึ้นไป) ในประเทศไทยได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่
ประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) มีสัดส่วนลดลงเป็นลำดบั 
ส่วนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) นั้น ประชากร         
ในกลุ่มนี้ยังอยู่ในระดับสูง (เกินร้อยละ 60) สะท้อนว่า  
การขาดแคลนแรงงานจะย ังไม่เก ิดข ึ้นในทนัทีทันใด  
แต่จำนวนแรงงานจะค่อย ๆ ทยอยลดลงอย่างต่อเนื่อง 
(TCIJ, 2560, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) ประเด็นที่
สำคัญก ็ค ือในอ ีก 2  ป ีข ้างหน ้าหร ือ พ.ศ. 2563   
(ค.ศ. 2020) จะเป ็นปีแรกที ่ประเทศไทย มีจำนวน
ประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก ก่อนจะเข้า       
สู่ปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ที่ไทยจะมีประชากรผูสู้งอายุ
จำนวนสูง ถึง 13.6 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.5  
หร ือ 1  ใน 5  ของประชากรไทยจะเป ็นผ ู ้ส ูงอายุ  
การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ เป็นผลมา
จากสภาพสังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น  
ความต้องการแรงงานข้ามชาติในการดูแลผู้สูงอายุ ถึงแม้
อัตราการว่างงานของคนญ่ีปุ่นจะลดลงอย่างต่อเนื่องจาก
จำนวนงานกับจำนวนแรงงานที่เริ่มเข้าสู่ระดับเดียวกัน  
แต่มีงานประเภทหนึ่งที่กำลังขาดแคลน และจะเป็นเชน่นี้
ต่อไป คือ แรงงานในภาคบริการ และการดูแลผู้สูงอายุ 
เนื่องจากจำนวนที่เพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุ และอัตราความมี
อายุยืนที่สูงขึ้น ทำให้จำนวนผู้ที่ทำงานในภาคส่วนนี้ ไม่
เพียงพอต่อการรับบริการของผู้ปว่ยและผู้สูงอาย ุและอีก
เหตุผลหนึ่งเนื่องจากอาชีพนี้ คือ การได้รับค่าตอบแทน
น้อย ฉะนั้น สาขาวิชาชีพดังกล่าว จึงกลายเป็นสาขาที่   
ขาดแคลนในประเทศญ่ีปุ่นรวมถึงประเทศไทย ทั ้งใน
ป ัจจ ุบ ันและอนาคต ท ั ้งนี้  ย ังมีบทความวิจ ัยของ
วิไล ตาปะสี ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์  สีนวล รัตนวจิติร 
(2560) ร ูปแบบการจ ัดการการดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุ  
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โดยการมีส ่วนร่วมของชุมชน ตำบลวังตะก ู จ ังหวัด
นครปฐม พบว่า ปัญหาการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ คือ 
การขาดความรู้ในการประกอบอาหารให้กับผู้สูงอายุ การ
ช ่วยเหลือผ ู้สูงอายุในการเข้าห้องน้ำ แสดงให้เหน็ถึง
ความสำคัญและจำเป็นอยา่งมากในการผลิตบุคลากรดแูล
ผ ู ้ส ูงอายุ โดยในสายอาชีพการดูแลผู ้ส ูงอายุยังเป็นที่
ต้องการในหน่วยงาน สถานพยาบาล และสถานที่ดูแล
ผู้สูงอายุ ถ้าหากมีฝีมือที่ชำนาญหรือมีประสบการณ์ใน
อาชีพการดูแลผู้สูงอายทุี่มากพอ จะสามารถเปดิศูนยด์ูแล
ผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง เพราะอาชีพการดูแลผูสู้งอายเุปน็ที่
ต ้องการของตลาดแรงงานท ั ้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยต้องมีการพัฒนาฝีมือตลอดเวลา ซึ่งเม่ือ
เทียบกับค่าตอบแทนจะมีความม่ันคงทางด้านรายได้โดยที่
ไม ่อ ิงก ับเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่ง เนื ่องจากขึ ้นอยู่กับ
ทักษะและประสบการณ์ทำงาน 
    เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ย
ส ูงส ุด ค ือ ป ัจจ ัยแนวโน้มของตลาดแรงงานอาจเป็น
เพราะว่า สภาพปัจจุบันเพราะสังคมกำลังก้าวเข้าสู่สงัคม
ผู้สูงอายุทำให้อาชีพการดูแลผู้สูงอายุเป็น สายอาชีพที่ มี
ความต้องการในหน่วยงานสถานพยาบาล และสถานที่
ด ูแลผ ู ้ส ูงอายุเพิ ่มมากข ึ้น จ ึงทำให้ความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
เช่นกัน และถ้าหากมีฝีมือทีช่ำนาญหรอืมีประสบการณ์ใน
อาชีพการดูแลผู้สูงอายุที่มากพอ สามารถเปิดศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง 
    สำหรับปัจจัยค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อาจเป็น
เพราะว่า อาชีพการดูแลผู้สูงอายุเป็นสายอาชีพที่ ใหม่
สำหรับประเทศไทยในขณะนี้ ธุรกิจในการดูแลผู้สูงอายทุี่
ยังไม่ได้รับความสนใจหรือการตอบรับที่มากพอ ต้นทุน
ทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ) เป็นอีกปัจจัยหนึง่ที่พบว่าเปน็ลักษณะ
งานที่ต้องลงทุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ราคาค่อนข้างสูง   
ทำให ้อาชีพการดูแลผู ้ส ูงอายุมีเคร ื่องมือ อ ุปกรณ์ทาง
การแพทย์ไม่เพียงพอ เม่ือพิจาณาด้านรายได้พบว่าเป็น
อาชีพที่มีความม่ันคงทางด้านรายได้ และมีสวัสดิการที่ดี  
ท ั ้งนี้  อาจเป ็น เพราะค่าตอบแทนท ี ่ ไม่อิงก ับเกณฑ์

มาตรฐานตำแหน่งเ พียงอย่างเดียว สามารถขึ ้นอยู่กับ
ทักษะความชำนาญและประสบการณ ์

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
8.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจยัไปใช้
จากการศึกษาปัจจัยที่ เกี ่ยวข้องก ับอาชีพการดูแล

ผู้สูงอายุนั้น พบว่า อาชีพการดูแลผู้สูงอายุมีความสำคัญ
และความจำเป็นสำหรับการก้าวเข้าสู ่สังคมผ ู้สูงอายุ   
ของประเทศไทย เป ็นอาช ีพที ่ม ีท ิศทางและแนวโน้ม  
ความต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดย  
ด ูจากปัจจัยแนวโน้มของตลาดแรงงาน ป ัจจัยโอกาส
ความก ้าวหน ้า  ป ัจจัยล ักษณะงาน ข ้อเสนอแนะจาก
ผลการวิจัยมีดังนี ้

1) ควรมีการจัดทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ร่วมกับหน่วยงานสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุเ พ่ือผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพรองรับความต้องการในปัจจุบันและ
อนาคต 

2) ควรสร ้างมาตรฐานอาช ีพการดูแลผ ู ้สูงอายุ
ร่วมกับหน่วยงานกำหนดคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพด้านการ
พยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ 

3) ส่งเสริม ยกระดับอาชีพการดูแลผู้สูงอายุให้เปน็
วิชาชีพเฉพาะที่มีความสำคัญและจำเปน็สำหรับการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุสำหรบัประเทศไทย 

 8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการทำวิจัยครั้งต่อไป 
    ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยด้านอื่นๆ อย่างเช่น ปัจจัย
ภายใน ได้แก่ ค่านิยม ความเข้าใจอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
คน/ข้อมูล ความภูมิใจในอาชีพและทัศนคติที่มีต่ออาชีพ 
รวมถ ึงท ี ่ เก ี ่ยวข้องก ับอาช ีพการดูแลผ ู ้ส ูงอายุ เช่น 
การศึกษาคุณลักษณะของผ ู้ประกอบอาชีพการดูแล
ผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาหลักสูตรการ
บริบาลผู้สูงอายุ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการ
ดูแลผู้สูงอายุ อาหารและโภชนาการสำหรบัผู้สูงอายุ การ
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ การออกแบบและผลิต
นวัตกรรมเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ เปน็ต้น 
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การบริหารจัดการระบบแมชชีนวิชัน่ของ บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด
Machine Management of Tenma (Thailand) Co., Ltd. 

ณัฐิวรรณ มณีกาญจน์1* ชญานุช โอ้ภาษี2 นิภาพร มีชำนาญ3

Nattiwan Maneekan1* Chayanuch Ohphasi2 Nipapron Meechamnan3 
1*สาขาวิชาการจดัการสำนักงาน วิทยาลยัเทคนคิปราจนีบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

2สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ีสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
3สาขาวิชาการบัญช ีวิทยาลยัเทคนคิปราจนีบุร ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

1* Department of Office Management, Prachinburi Technical College, Institute of Vocational Education: 
Central Region 3   

2 3 Department of Marketing, Prachinburi Technical College, Institute of Vocational Education:  
Central Region 3 

บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้บริหารจัดการระบบแมชชีนวิชั่น ของ บริษัท เท็นมะ 
(ประเทศไทย) จำกัด เพ่ือช่วยให้พนักงาน ฝ่ายประกัน
คุณภาพ ของ บร ิษ ัท เท ็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด 
สามารถปฏิบัต ิงานในหน้าที่สะดวกสบายขึ ้น อุปกรณ์
สามารถทำให้การทำงานง่ายขึ้น และสร้างความพึงพอใจ
ของพนักงาน ฝ ่ายประก ันคุณภาพ ของ บร ิษ ัท เท็นมะ 
(ประเทศไทย) จำกัด เครื ่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม กล ุ ่มต ัวอย ่างท ี ่ ใช้ในการว ิจ ัย ได้แก่  
พน ั ก ง า นฝ ่ายประกันคุณภาพ  ของ บร ิษ ัท เท็นมะ 
(ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Average) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัย 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริหารจัดการระบบแมชชีน
วิชั่น ของ บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) มีความพึงพอใจ
โดยรวม ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.60, S.D. = 0.22) 
เม่ือพิจารณาเป็นข้อแล้วพบว่า มีการใช้งาน (�̅�= 3.67, 
S.D. = 0.27) มีความปลอดภัยในการใช้งาน (�̅�= 3.62,  S.D. 
= 0.19)  มีสถานที ่(�̅�= 3.62, S.D. = 0.19) มีผู้ใช้งาน (�̅�= 
3.52, S.D. = 0.25) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ : การบริหารจัดการ, ระบบแมชชีนวิชั่น, บรษิทั 
เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด 

Abstract 
 This research aims to study the satisfaction   of 
machine vision administrators of Tenma 
(Thailand) Co., Ltd. To help employees of the QA 
Department of Tenma (Thailand) Co., Ltd. can use 
it in the device easier. And creat the sati sfaction 
of the QA staff of Tenma  (Thailand) Co., Ltd. The 
data was collected by questionnaires from a 
sample population of 19 QA employees of 
Tenma (Thailand) Co., Ltd., the data were 
analyzed by statistical percentage (Percentage), 
Mean (Standard) Deviation. 

The satisfaction of machine vision administrators 

of Tenma Company Limited (Thailand) was at a 

high level of overall satisfaction ( X̅ = 3.60, 

S.D. = 0.22). Usage (X̅ = 3.67, SD = 0.27) Safety in 

PM008 
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use (X̅ = 3.62, SD = 0.19) Location side (X̅ = 3.62, 

SD = 0.19) User side (X̅ = 3.52, SD = 0.25) 

คำสำคัญ : management, Machine vision, Tenma 
(Thailand) Co., Ltd. 

1. บทนำ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ของประเทศไทยเป็น

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และมีความสำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก ปัจจุบันการแขง่ขนั
ในทางธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์มีความรุนแรง
ข ึ ้นอย่างต ่อเนื ่อง ผล ิตภัณฑ์ที ่ มีคุณภาพและราคาถูก
เท่านั้นที่จะยืนตอ่สู้ในสนามการแขง่ขันทางธุรกิจนีไ้ด้ และ
ย ิ ่งไปกว่านั้นยังมีมาตรการการกีดกันทางการค้า และ
ระบบคุณภาพต่างๆที่ทำให้เกิดการได้เปรยีบในทางธุรกจิ 
แล้วในปัจจุบันระบบคุณภาพที่เข้ามามีบทบาทในวงการ
อุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิกส์อย่างมาก ในอดีตมีผูผ้ลติ
หลายรายได ้ใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพแบบส ุ่มตรวจ   
ซ ึ ่งบางคร ั ้งส ินค้าท ี ่ ไม ่ได ้มาตรฐานอาจจะเล ็ดลอด
กระบวนการตรวจไปสู่ลกูค้าได้ จึงทำให้เกิดความเสียหาย
ให้กับธุรกิจ ทั้งตัวผู้ผลิตเองและลูกค้า ลูกค้าบางรายอาจ
ถึงขั้นเปลี่ยนไปซื้อสินค้าจากคู่แข่งหรือจากผู้ผลติรายอื่น 
และปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยให้การตรวจสอบ
คุณภาพท ี่ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นและระบบ Machine 
Vision เป็นทางเลือกหนึ่งทีจ่ะนำมาใช้ ได ้การควบคุม
คุณภาพของอุตสาหกรรมอิเล ็กทรอนิกส์ในปัจจุบันจะ
มุ่งเน้นการควบคุมสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ บนชิ้นงานด้วย
การสร้างห้อง Clean Room การเปลี่ยนเครื่องแต่งกายใน
การเข้าพ้ืนที่ปฏบิัติงาน และทำการตรวจสอบชิ้นงานด้วย
พนักงานทั้งก่อนเข้ากระบวนการและที่เป็นสินค้าสำเรจ็รปู
แล้ว ซึ่งการตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก จะมีข้อจำกัด
ด้านเวลาและความต่อเนือ่งในการทำงาน จึงเป็นที่มาของ
การนำเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพจากการถ่ายภาพ
เข้ามาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากระบบนี้สามารถ
ตรวจเช็คได้เที่ยงตรงและแม่นยำกว่าการใช้คนตรวจสอบ
ความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ และมีความละเอียดแม่นยำ

กว่าสายตามนุษย์ สามารถควบคุมคุณภาพได้สม่ำเสมอ
ต่างจากสายตามนุษย์ ที่อาจมีความเหนื่อยล้า เป็นสาเหตุ
ทำให ้เก ิดความผ ิดเพี ้ยนได ้ การเพิ ่มประสิทธิภาพ  
ในกระบวนการตรวจสอบระบบโดยระบบแมชชีนวชิั่น  
ในครั้งนี้มุ่งเน้นไปในส่วนการบริหารจัดการระบบแมชชนี
วิชั่น ของ บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด ในขั้นตอน
จะมีการตรวจสอบคุณภาพโดยพนักงาน เพ่ือจะทำการ
ตรวจสอบหาความสมบูรณ์ของชิ ้นงาน น ั ้นว่ าไดต้าม
เง่ือนไขที่กำหนดหรือไม่และปัญหาที่พบจากใช้พนักงาน
ทำการตรวจสอบ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารจัดการระบบแม

ชชีนวิชั่น ของ บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกดั

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารจัดการระบบแมชชนีวชิัน่

ของ บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย
 จำกัด จำนวน 20 คน 
4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

วิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารจัดการระบบ 

แมชชีนวิชั่น ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวนสมาชกิในครอบครัว 

ตอนที ่  2 ความพึงพอใจของผู้บริหารจัดการระบบ   
แมชชีนวิชั่น ของ บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด  

ตัวแปรต้น 

   ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารจัดการระบบ
แมชชีนวิช่ัน ประกอบด้วย 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

- จำนวนสมาชิกในครอบครัว

ตัวแปรตาม 

   ความพึงพอใจของผู้บริหารจัดการ
ระบบแมชชีนวิช่ัน ของบริษัท เท็นมะ 
(ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย 

- ด้านการใช้งาน 

- ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 

- ด้านสถานที่ 

- ด้านผู้ใช้งาน 
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ทั้ง 6 ด้าน เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามหลักของ Likert 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด 
 4.3  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือ 
ท ี ่ ใช ้ในการว ิจ ัยครั ้งน ี ้  ได ้สร ้างแบบสอบถามซ ึ ่งได้
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

4.4  วิธีการรวบรวมข้อมูล 

 

 

     

5. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือการบริหารจัดการ

ระบบแมชชีนวิชั่น ของ บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) 
จำก ัด โดยจ ัดทำแบบสอบถามเพื ่อหาความพึงพอใจ 
ของผู้บริหารจัดการระบบแมชชีนวิชั่น ซึ่งในการวิจัยครัง้นี ้
มีจำนวนกลุ่มประชากรของผู้บริหารจดัการระบบแมชชนี
วิชั่น ของ บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกดั 

โดยแบ่งแบบสอบถามเปน็ 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารจัดการระบบแมชชีน
วิชั่น โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

ตอนที่  2  ความพึงพอใจของผู ้บริหารจัดการระบบ   
แมชชีนว ิช ั ่น ของ บร ิษ ัท เท ็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด 

โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 ตอนท ี ่ 3 ผลการว ิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะ 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  
ด้านเพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
ระดับการศึกษา และจำนวนสมาช ิกใน
ครอบครัว  

ลำดับ เพศ จำนวน ร้อยละ 

1 เพสชาย 10 52.6 
2 เพศหญิง 9 47.4 

รวม 19 100 

ลำดับ อายุ/ปี จำนวน ร้อยละ 
1 20 - 30 7 36.8 

2 -31 - 40 7 36.8 

3 41 – 50 5 26.3 

4 51 - 60 0 0 
รวม 19 100 

ลำดับ สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 

1 โสด 8 42.1 
2 -สมรสจดทะเบียน 9 47.4 

3 สมรสไม่จดทะเบียน 2 10.5 

4 หย่าร้าง/ม่าย 0 0 

รวม 19 100 

ลำดับ 
รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 
จำนวน ร้อยละ 

1 ต่ำกว่าหร ือเท่ากับ 10,000 
บาท 

1 5.3 

2 10,000 – 20,000 บาท 15 78.9 

3 20,000 – 30,000 บาท 3 15.8 

4 30,000 – 50,000 บาท 0 0 

รวม 19 100 
ลำดับ ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 

1 ต่ำกว่าปริญญาตรี 15 78.9 

2 ปริญญาตรี 4 21.1 

3 สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
รวม 19 100 

ลำดับ 
ระดับจำนวนสมาชิก

ในครอบครัว 
จำนวน ร้อยละ 

1 1 – 2 คน 3 15.8 

2 3 – 4 คน 10 52.6 
3 5 – 6 คน 6 31.6 

4 มากกว่า 6 คน 0 0 

รวม 19 100 

เร่ิมทำงาน 

ทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารจัดการระบบ

แมชชีนวิชั่น ของ บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด 

ตรวจ

แบบสอบถาม 

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารจัดการระบบ

แมชชีนวิชั่น ของ บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด 

จบการทำงาน 

ปรับปรุง/แก้ไข 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
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ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจของระบบแมชชนีวชิัน่
ด้านการใช้งาน 

รายการ 𝒙 S.D. ความเหมาะสม ลำดับ 

มีประสิทธภาพในการประมวลผลภาพที่
รวดเร็ว 

4.16 0.60 มาก 1 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคณุภาพ
สินค้า 

3.68 0.58 มาก 2 

มีประสิทธภาพในการตรวจสอบช้ินงาน 3.63 0.59 มาก 4 
การวัดมิต ิของช้ินงาน 3.42 0.60 มาก 6 
กระบวนการไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน 3.53 0.51 มาก 5 
ความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล 3.63 0.59 มาก 4 
คำส่ังบนจอเป็นคำส่ังที่ใช้ส่ือสารกับผู้ใช้ได ้
เหมาะสม

3.68 0.47 มาก 2 

ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอ 3.63 0.59 มาก 4 
รวม 3.67 0.27 มาก 

ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของระบบแมชชนีวชิัน่
ด้านความปลอดภยัในการใช้งาน 

รายการ 𝒙 S.D. ความเหมาะสม ลำดับ 

มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ ด ้านความปลอดภัย 3.68 0.67 มาก 1 

การระบายอากาศ  3.68 0.47 มาก 1 
การแต่งกาย 3.53 0.61 มาก 3 
การให้คำแนะนำการใช้งาน 3.53 0.51 มาก 3 
ความพร้อมในการดูแลปฏิบัต ิการ 3.68 0.58 มาก 1 

รวม 3.62 0.19 มาก 

ตารางที่ 4 แสดงระดับความพึงพอใจของระบบแมชชนีวชิัน่
ด้านสถานที ่

รายการ 𝒙 S.D. ความเหมาะสม ลำดับ 

เครื่องมือและอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.63 0.49 มาก 3 

ห้องมีแสงสว่าง/อุณหภูมิ/เสียง ภายในห้อง
เหมาะสม 

3.53 0.61 มาก 6 

กำหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัต ิการใช้ห้อง 3.89 0.45 มาก 1 
มีความสะอาด เป็นระเบียบเรยีบร้อย 3.68 0.47 มาก 2 
ขนาดของห้องมีความเหมาะสม 3.58 0.60 มาก 5 
มีการจัดทำป้ายสัญลักษณ์ เปิด -ปิด ระบบ
ไฟฟ้า 

3.42 0.50 มาก 7 

รวม 3.62 0.19 มาก 

ตารางที่ 5 แสดงระดับความพึงพอใจของระบบแมชชนีวชิัน่
ด้านผู้ใช้งาน 

รายการ 𝒙 S.D. ความเหมาะสม ลำดับ 

การปฏิบัต ิตามกฎระเบียบห้องปฏิบัตกิาร 3.89 0.45 มาก 1 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี 3.53 0.51 มาก 2 
มีความตรงตอ่เวลา และสม่ำเสมอต่อหน้าที่ 3.47 0.51 มาก 4 
ปฏิบัต ิงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 3.42 0.50 มาก 5 
มีความขยัน ต ั้งใจทำงาน 3.32 0.47 มาก 6 

รวม 3.52 0.25 มาก 

ตา ร า ง ท ี ่  6 แ ส ดง ระดั บคว ามพึ งพอใจของระบบ 
  แมชชีนวิชั่นทั้ง 6 ด้าน 

รายการ 𝒙 S.D. ความเหมาะสม ลำดับ 

ด้านการใช้งาน 3.67 0.27 มาก 1 

ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 3.62 0.19 มาก 2 
ด้านสถานที่ 3.62 0.19 มาก 2 
ด้านผู้ใช้งาน 3.52 0.25 มาก 2 

รวม 3.60 0.22 มาก 

6. สรุปผลวิจัย
จากการดำเนินการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ

พึงพอใจของผู้บริหารจัดการระบบแมชชีนวิชั่น ของ บริษัท 

เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด เพ่ือสร้างความพึงพอใจของ

ผ ู ้บริหารจัดการระบบแมชชีนวิชั ่น ของ บร ิษ ัท เท ็นมะ 

(ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้บริหารจัดการระบบแมชชนีวชิั่น จำนวน 19 คน ดังนี้ 

 6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารจดัการระบบแมชชนีวชิัน่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย จำนวน 10 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 52.6 ด้านอายุ อายุ 20 - 30 ปี และอายุ 31 – 40 ปี 

จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 ด้านสถานภาพ สมรส

จ ดท ะเบ ี ยน จ ำนวน 9 คน  ค ิ ดเป ็ นร ้อ ยละ  47.4  

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จำนวน 

15 คน คิดเป ็นร ้อยละ 78.9 ด้ า น ร ะดั บ การศึกษา  

ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 78.9   

ด้านจำนวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน จำนวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.6  

 6.2 ความพึงพอใจของผู้บริหารจดัการระบบแมชชนีวชิัน่ 

ของ บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) ด้านการใชง้าน มีความ

พึงพอใจโดยรวม ระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅ = 3.60, 

S.D. = 0.22) เม่ือพิจารณาเป็นข้อแล้วพบว่า ด้านการใช้งาน 

(X̅ = 3.67, S.D. = 0.27) ด้านความปลอดภัยในการ ใช ้

งาน (X̅ = 3.62, S.D. = 0.19) ด้านสถานที่ (X̅ = 3.62, 

S.D. = 0 .19) ด ้ า น ผู ้ ใ ช้ ง าน (X̅ = 3.52, S.D. = 0.25)  

ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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6.2.1 ด้านการใช้งาน มีความพึงพอใจโดยรวม 

ร ะด ั บ  ม าก ค ิ ด เป ็นค่ า เฉล ี ่ย  ( X̅ = 3.67, S.D. = 0.27)      

มีประส ิทธ ิภาพในการประมวลผลภาพท ี ่รวดเ ร็ ว   

(X̅ = 4 .16, S.D. = 0 .60) ช ่วยเพิ ่ มป ร ะสิ ทธิภาพในการ

ควบคุมคุณภาพส ิ น ค ้ า  ( X̅ =  3. 68, S.D. = 0 . 58)                    

มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบชิ้นงาน (X̅ = 3.63, S.D. = 0.59) 

การว ัดมิติข อ งช ิ ้ น ง า น  ( X̅ = 3. 42, S.D. = 0 . 60) 

กระบวนการไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน (X̅ = 3.53, S.D. = 0.51) 

ความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล (X̅ = 3.63, S.D. = 0.59) 

คำส ั ่งบนจอเป็นคำสั ่งท ี่ ใช้สื ่อสารก ับผ ู้ ใช้ได้เหมาะสม    

(X̅ = 3.68, S.D. = 0.47) ความชัดเจนของข้อความที ่

แสดงบนจอ (X̅ = 3.63, S.D. = 0.59) 

        6.2.2 ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน มีความพึง

พอใจโดยรวม ระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅ = 3.62, S.D. = 0.19) 

มีอ ุ ป ก ร ณ ์ ท ี ่ ช ่ ว ย เ หล ือ ด ้านคว า ม ป ล อ ดภ ั ย            

(X̅ = 3.68, S.D. = 0.67) การระบายอากาศ (X̅ = 3.68, 

S.D. = 0 .47) การแต่งกาย (X̅ = 3.53 , S.D. = 0 .61)   

การให ้คำแนะนำการใช ้งาน (X̅ = 3.53, S.D. = 0 .51) 

ความพร้อมในการดูแลปฏบิัตกิาร (X̅ = 3.68, S.D. = 0.58) 

 6.2.3 ด้านสถานท ี ่ ม ีความพึงพอ ใจ โดย ร วม 

ระดับ มาก คิดเ ป ็ น ค่ า เฉลี่ย (X̅ = 3.62, S.D. = 0.19) 

เคร ื ่องมือและอุปก ร ณ ์ อยู ่ ในส ภา พพร ้ อ ม ใช ้ งาน      

(X̅ = 3.63, S.D. = 0.49) ห้องมีแสงสว่าง/อุณหภูมิ /เสียง 

ภายในห ้องเหมาะสม (X̅ = 3.53, S.D. = 0.61) กำหนด

ระเบียบ /ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง (X̅ = 3.89, S.D. = 0.45) 

มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย (X̅ = 3.68, S.D. = 0.47) 

ขนาดของห้อง มีความเหมาะสม (X̅ = 3.58, S.D. = 0.60)  

มีการจ ัดทำป้ายส ั ญล ั ก ษ ณ ์  เ ป ิ ด -ป ิด ระบบไฟฟ้า   

(X̅ = 3.42, S.D. = 0.50) 

 6.2.4 ด้ า น ผ ู ้ ใ ช ้ ง า น  มีความพึงพอใจโดยรวม 

ระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉล ี่ย (X̅ = 3.52, S.D. = 0.25)  

การปฏิบัติตามกฎระเบียบห้องปฏิบัติการ (X̅ = 3.89, 

S.D. = 0 .45) มีมนุษย์สัมพันธ ์ที ่ดี (X̅ = 3.53, S.D. = 0.51)  

มีความต ร ง ต ่ อเวลา และส ม ่ ำ เ ส ม อ ต ่ อหน้าที่   

(X̅ = 3.47, S.D. = 0.51) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

สจุริต (X̅ = 3.42, S.D. = 0.50) มีความขยัน ตั้งใจทำงาน 

(X̅ = 3.32, S.D. = 0.47) 

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวจิัย

7.1 .1  ด ้ า นก าร ใช ้ งาน พบว่าการว ัดมิติของ

ช ิ ้นงาน มีค ่าเฉลี ่ยน้อยท ี่สุด ควรจะมีข ้อเสนอแนะให้

พน ักงานตรวจสอบชิ้นงานตามมาตรฐานที่ลูกค้าตั ้งไว้

อย่างถูกต้อง 

7.1.2  ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน พบวา่

การแต่งกาย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ควรจะมีข้อเสนอแนะให้

อบรมพนักงานเรื่องแตง่กายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ 

7.1.3  ด้านสถานที่ พบว่าการจัดทำป้ายสัญลักษณ์ 

เป ิด-ป ิด ระบบไฟฟ้า มีค ่า เฉลี ่ยน ้อยท ี ่ส ุด ควรจะมี

ข้อเสนอแนะให้จัดทำป้ายสัญลักษณ์บ่งชี้ให้ ถูกต้องและ

ชัดเจนเพ่ือทีจ่ะได้เตือนสติทุกครั้งก่อน-หลังใช้ 

7.1.4  ด้านผู้ ใช้งาน พบว่า มีความขยัน ตั้งใจ

ทำงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ควรจะมีข้อเสนอแนะที่เป็น

ขว ัญกำล ังใจและแรงจ ูงใจในการทำงานให ้ด ีและ

ขยันหม่ันเพียร  

7.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 7.2.1 ควรศึกษาประสิทธิภาพการนำระบบแมชชนี

วิชั่น ของ บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด 

 7.2.2 ควรศึกษาปัจจัยท ี ่ส ่งผลต่อการนำระบบ  

แมชชีนวิชั่น ของ บริษทั เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
จ ัดเก ็บเอกสารของหน่วยงานบัญชีสโตร์ โดยใช้คู ่มือ
หลักการจัดการ 5 ส. กรณีศึกษา บริษทัอินเตอร ์อิสเทริน์ 
คอนเทนเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ออกแบบคู่มือ
หลักการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานบัญชีสโตร์ โดยใช้
คู่มือหลักการจัดการ 5 ส. กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ อสิ
เทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด 2) พัฒนาคุณภาพการจัดเกบ็
เอกสารของหน่วยงานบัญชีสโตร์ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
การพัฒนาคุณภาพการจัดเก ็บเอกสารของหน่วยงาน
บ ัญช ีสโตร์ของพนักงานและนำข้อมูลที ่ ได ้รบัครั้งนี ้ ไป
พัฒนาคุณภาพการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานบัญชีส
โตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงงานแผนกบัญชีสโตร์
ทั้งหมด จำนวน 6 คน เลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเปน็ผูท้ี่
ปฏิบัติงานโดยตรง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการทำ
วิจัย พบว่า การใช้คู่มือหลักการจดัการ 5 ส. ทำให้คุณภาพ
การจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานบัญชีสโตร์ โดยใช้คู่มือ

หลักการจัดการ 5 ส. กรณีศึกษา บริษทัอินเตอร ์อิสเทริน์ 
คอนเทนเนอร์ จำกัด ดีมาก เม่ือเทียบกับการดำเนินงาน
ปกติ กล ุ ่มตัวอย่างแบบสอบถามมีความพึงพอใจการ
พัฒนาคุณภาพการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานบัญชีส
โตร์ โดยใช้คู่มือหลักการจัดการ 5 ส. กรณีศึกษา บริษัท
อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด โดยรวมอยู่ ใน
ระดับดีมากที่สุด (�̅�=4.57, S.D.=0.48) เม่ือพิจารณาเปน็
รายด้านแล้วพบว่า ด้านสร้างนิสัย อยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅�=4.79, S.D.= 0.42) รองลงมา คือ ด้านสะดวก อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�̅�=4.71, S.D.= 0.48) ด้านสะสาง อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�̅�=4.50, S.D.= 0.52) ด้านสะอาด อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�̅�=4.50, S.D.= 0.52) และด้านสขุลกัษณะ 
อยู่ในระดับมากที่สดุ (�̅�=4.37,S.D.= 0.46) 

คำสำคัญ : คู่มือหลักการจัดการ 5 ส., บริษัทอนิเตอร์ อสิ
เทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด 
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Abstract 
 This study is a study of the quality improvement of 
the storage of accounting departments. By using 
the 5S management manual, case studies of Inter 
Eastern Containers Company Limited1) to design 
a manual on the principles of document 
storage of the accounting department. 
By using the 5S management manual, a case 
study of Inter Eastern Containers Company 
Limited 2) to improve the quality of document 
storage of the accounting department. Store by 
using the 5S management manual, a case study 
of Inter Eastern Containers Company Limited 3) 
to study the satisfaction of developing the 
document storage quality of the accounting store 
agency using  the 5S management manual.  A 
case study of Inter Eastern Container Company 
Limited. of the employees of the accounting 
department of the store, Inter Eastern Container 
Company Limited, and using this information to 
improve the quality of document storage of the 
accounting department the questionnaire was 
used as a tool for data collection. And how to 
select a specific sampling the staff of the 
accounting department store total of 6 people 
because they are working directly. The statistics 
used for data analysis were percentage and 
mean, standard deviation. 
 It was found that the majority of the survey 
respondents were female, 6 people (100.0%), 
aged 18-25 years, 3 people (50%), graduated at 
Vocational level, 4 people. (66.7%), married 5 
people (83.3%) and 1-10 years of work experience 
4 people (66.7%).The majority of the respondents 
commented on the improvement of the storage 
quality of the accounting department. By 

using the 5S management manual, the case study 
of Inter Eastern Container Company Limited. was 
overall at the best level ( X̅ = 4.57, SD = 
0.48). Habit At the highest level ( X̅= 4.79, SD = 
0.42), followed by the convenience side at the 
highest level (X̅= 4.71, SD = 0.48), the clean side 
at the highest level (X̅= 4.71, SD = 0.48). (X̅=4.50, 
SD = 0.52). The clean side was the highest 
(X̅= 4.50, SD = 0.52) and the hygienic aspects. Is 
at the highest level (X̅= 4.37, SD = 0.46). 

คำสำคัญ : 5S management manual, Inter Eastern 
Containers Company Limited1) 

1. บทนำ
องค์กรทุกองค์กรเอกสารเป็นทรัพยากรหรือทรัพยส์นิ

ท ี ่ม ีค ่า เพราะเอกสารที ่ เกิดจากการดำเนินงานของ
หน่วยงานถือได้ว่าเป็นหลักฐานการดำเนินภารกิจและ
ก ิจกรรมของหน่วยงานที ่องค ์กรสามารถนำไปใชเ้ป็น
เอกสารอ้างอิงเม่ือมีปัญหาทางกฎหมาย ใช้เป็นหลักฐาน
ในการตรวจสอบทางการเงิน  และใช ้เป ็น เอกสาร
ประวัติศาสตร์เพ่ือศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ของหน่วยงานได้ (สมสรวง พฤติกุล.2560) เอกสารเป็น
หลักฐานการปฏบิัติงานจำเปน็ตอ้งเก็บรักษาไว้เพ่ือปฏบิัตติาม
กฎหมายและเพ่ือประโยชนใ์นการบรหิารงาน เม่ือเอกสาร
มีความสำคัญดังกล่าว จึงจำเป็นที่ทุกหนว่ยงานต้องมีการ
จัดเก็บเอกสารอยา่งเปน็ระบบเหมาะสมกบัหน่วยงาน เพ่ือ
ควบคุมเอกสารของหน่วยงานให้มีความครบถว้นสมบรูณ์ 
น ่า เชื่อถือ มีการเก ็บรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้
สามารถนำไปใช้ประโยชนต์่อองค์กร จะต้องมีการกำจดัไป
ตามระยะเวลาและข ั ้นตอนท ี ่ เหมาะสม (กองกลาง
สำน ักงานอธิการบดีมหาว ิทยาลัยมหาสารคาม.2553)  
ท ั ้งหน ่วยงานภาคร ัฐและเอกชน ต่างมุ ่งพ ัฒ น า
ประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และกิจกรรมที่
ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในหน่วยงาน คือ ระบบ 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด 
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สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่ง 3 ส. แรกเป็นการพัฒนา
สถานที ่ ส ่วน 2  ส. หลังเป็นการพัฒนากจิกรรมที ่ช่วย
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประโยชนท์ี่เห็นได้ชัดเจนของ
การดำเนินกิจกรรม ได้แก่ สถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานสะอาดปราศจากส ิ ่งสกปรกบุคลากร  
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น  
การขจัดความส ิ้นเปล ืองของทร ัพยากรคน ว ัสด ุ และ
งบประมาณ ลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง นอกจากนี้
ระบบ 5 ส. ยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงานลงอีกดว้ย  
 บริษัท อินเตอร์ อิสเทริ์น คอนเทนเนอร์ จำกดั ตั้งอยูท่ี่
ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจนีบุร ีผลิต
กระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก การผลติ
กล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง ผลิตจำหน่าย และ
รับจ้างผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก และกล่องกระดาษลูกฟูก 
หีบห่อบรรจุภณัฑ์อื่นๆ ที่ทำจากกระดาษลูกฟูก ผู้วิจัยเปน็
พนักงานของบริษทัตำแหน่ง เจ้าหน้าทีส่โตร์    ฝ่ายบัญชสีโตร์ 
ค้นพบปัญหาในระบบการสืบค้นข้อมูลด้านเอกสารการ
ดำเนินงาน ไม่สามรถค้นหาข้อมูลเอกสารได้อย่างรวดเรว็ 
เนื่องจากข้อมูลด้านเอกสารมีจำนวนมากมีการจัดเก็บไม่
น้อยกว่า 5-10 ปี การค้นหาจึงเกิดความล่าช้า และแฟ้ม
เอกสารที่มีจำนวนมาก และห้องจัดเก็บเอกสารมีขน าด
ของพ้ืนที่จำกัด เกิดความเสียหายตามกาลเวลา ความชืน้ 
การถ ูกรบกวนจากสัตว ์ และแมลง รวมไปถ ึงความ
ผ ิดพลาดของบุคลากรในหน่วยงาน การสูญหายของ
เอกสาร จึงไม่สามารถค้นหาในเวลาทีต่้องการใช้งาน  
 ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานบัญชี สโตร์ โดยใช้คู่มือ
หลักการจัดการ 5 ส. กรณีศึกษา บริษทั อินเตอร์ อิสเทริน์ 
คอนเทนเนอร์ จำกดั  เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดเก็บเอกสาร 
และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ลด
ปัญหาการสูญหาย และเพ่ิมประสิทธิภาพการการจดัการ
เอกสารในหนว่ยงานใหมี้คุณภาพมากยิง่ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
      2.1  เพ่ือออกแบบคู่มือหลักการจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงานบัญชีสโตร์ โดยใช้คู่มือหลักการจัดการ 5  ส. 
กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ อิสเทิรน์ คอนเทนเนอร ์จำกดั 
       2.2  เพ ื ่อพัฒนาคุณภาพการจัดเก ็บเอกสารของ
หน่วยงานบัญชีสโตร์ โดยใช้คู่มือหลักการจัดการ  5  ส. 
กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ อิสเทิรน์ คอนเทนเนอร ์จำกดั 
       2.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพ
การจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานบัญชี สโตร์ โดยใช้คู่มือ
หลักการจัดการ 5 ส. กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ อิสเทิรน์ 
คอนเทนเนอร์ จำกัด 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
    ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
 4.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
        ประชากรที ่ ใช ้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงาน

หน่วยงานบญัชีสโตร์ บริษัท อินเตอร์ อิสเทิรน์ คอนเทนเนอร์ 
จำกัด ทั้งหมดจำนวน 6 คน 
       4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 4.2.1  คู่มือหลักการจดัการ 5 ส. 
       4.2.2  แบบบสอบถาม 
 4.3  การสร้างเครือ่งมือ 

       ข้อมูลท ั ่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ตอบ
แบบสอบถามการ พัฒน าคุ ณภ าพ
การจัดเก็บเอกสารของหน่ว ยง าน
บัญชีสโตร์โดยใ ช้ คู่ มื อห ลั ก ก าร
จ ั ดการ  5  ส . กร ณ ีศ ึ กษาบริษัท 
อินเตอร์ อิสเทิร ์น คอนเทนเน อร์  
จำกัด 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. สถานภาพ
5. ประสบการณ์ทำงาน

        ข ้ อม ู ลคว ามพ ึ งพอใ จการ
พัฒนาคุณภาพการจัดเก็บเอกส าร
ของหน่วยงานบัญชีสโ ตร์ โ ด ยใ ช้
ค ู ่ ม ื อห ล ั กการ จ ั ด ก าร  5  ส .
กร ณ ีศ ึ กษ าบร ิษ ัท  อ ิ นเตอร์ อิส
เทิร ์น คอนเทนเนอร์ จำกัด 

1. ด้านสะสาง 

2. ด้านสะดวก 

3. ด้านสะอาด 

4. ด้านสุขลักษณะ
5. ด้านสร้างนิสัย 
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5. ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics)        
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและค่ารอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำนวนตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
และประสบการณใ์นการทำงาน 

เพศ จำนวน ร้อยละ 

ชาย 0 0 

หญิง 6 100.00 

รวม 6 100.00 

อายุ จำนวน ร้อยละ 

18-25 ปี 3 50.00 

26-30 ปี 1 16.70 

31-35 ปี 2 33.30 

36 ปีขึ้นไป 0 0 

รวม 6 100.00 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
มัธยม 6 1 16.70 

ปวช. 0 0 
ปวส. 4 66.70 

ปริญญาตรี 1 16.70 
ปริญญาโท 0 0 

อ่ืน ๆ 0 0 
รวม 6 100.00 

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 
โสด 1 16.70 

สมรส 5 83.30 
หย่าร้าง 0 0 
รวม 6 100.00 

ประสบการณ์ในการทำงาน จำนวน ร้อยละ 
1-10 ปี 4 66.70 

มากกว่า 11 ปีข้ึนไป 2 33.30 

รวม 6 100.00 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ ใช้
คู่มือหลักการจัดการ 5 ส. ในการปฏิบัติงาน ที่มีต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดเก็บเอกสารของหนว่ยงานบญัชีสโตร์ 
โดยใช้คู่มือหลักการจัดการ 5 ส. กรณีศึกษา บริษทั อินเตอร์ 
อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด 

ตารางท ี ่  2 แสดงค่าเฉลี ่ยและค่า เบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
ด้านสะสาง 

หัวข้อการประเมิน ด้านสะสาง 𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ ลำดับ 

1. แยกประเภทอุปกรณ์สำนักงานและเอกสา ร
ในการทำงาน 
2. ขจัดเอกสารระหว่างการใช้งานและระหว่ า ง
การจัดเก็บที่ไม ่จำเป็น 
3. มีระยะเวลาในการขจัดเอกสารที่ไม ่ ใ ช้แ ละ
เอกสารที่ไม ่เก่ียวข้องกับงาน 
4. ม ี กา ร สำ ร ว จพ ื ้ นท ี ่ร ั บผ ิ ดชอบ ในการ
ปฏิบัต ิงาน 

4.67 

4.50 

4.33 

4.67 

0.51 

0.51 

0.54 

0.51 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

1 

2 

3 

2 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.50 0.52 มากที่ส ุด 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้าน
สะดวก 

หัวข้อการประเมิน ด้านสะดวก 𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ ลำดับ 
1. พื้นที่จัดเก็บเอกสารมีป้ายช้ีบ่ง
2. มีการอำนวยความสะดวกด้านเ อ กส า ร ที่
เก่ียวข้องให้กับหน่วยงาน 
3. ม ี กา ร ต รวจสอบกา รจ ัดทำ  และจัดเก็บ
เอกสารต้นฉบับ/สำเนา 
4. ความถ่ีในการใช้เอกสาร และการจัดเก็บเข้า
พื้นที่จัดเก็บ 

4.67 
4.67 

4.83 

4.67 

0.51 
0.51 

0.40 

0.51 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

2 

2 

1 

2 
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.71 0.48 มากที่ส ุด 

เร ิ่มต้น 

ศึกษาข้อมูล 

ออกแบบการสร้างค ู่ม ือ 

ตรวจสอบโดย
อาจารย์ท่ีปร ึกษา 

vk

การสร้างค ู่ม ือหลักการจัดการ 5 ส. 

คู่ม ือหลักการ

จัดการ 5 ส. 

vk

การวิเคราะห์ข้อมูลและหาประสิทธิภาพ 

ส้ินสุด 

ปรับปรุง/แก้ไข 

ปรับปรุง/แก้ไข 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้าน
สะอาด 

หัวข้อการประเมิน ด้านสะอาด 𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ ลำดับ 
1. มีการดูแลรักษาความสะอาดพื้น ที่ จัด เ ก็บ
เอกสาร 
2. กำหนดพื้นที่รับผิดชอบ
3. การทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บเอกสารและ
พื้นที่ 
4. การรักษาระเบียบการจัดเก็บเอกสาร

4.50 
4.50 
4.33 
4.67 

0.54 
0.54 
0.51 
0.51 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

2 
2 
3 
1 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.50 0.52 มากที่ส ุด 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้าน
สุขลักษณะ 

หัวข้อการประเมิน ด้านสขุลกัษณะ 𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ ลำดับ 
1. มีการปฏิบัต ิงานตาม 3 ส. แรกอย่างต ่อเนื่อง 
2. มีการกำหนดมาตรฐาน และแนวทางการ
ปฏิบัต ิงาน 
3. ปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารอย่างต ่อเนื่อง
4. ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมพื้นที่ปฏิบัต ิงานให้
บรรยากาศ 

4.67 
4.50 

4.17 
4.17 

0.51 
0.54 

0.40 
0.51 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

1 
2 

3 
3 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.37 0.46 มากที่ส ุด 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้าน
สร้างนิสัย 

หัวข้อการประเมิน ด้านสร้างนิสยั 𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ ลำดับ 
1. มีการปฏิบัต ิงานที่ถูกต ้องตามมาตรฐานคูม่อื
หลักการจัดการ 5 ส. 
2. มีทัศนคติที่ด ีในการปฏิบัตงิาน 
3. มีการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบตั ิงาน
4. มีความใฝ่รู้และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิอยู่
เสมอ 

4.83 

4.83 
4.83 
4.67 

0.40 

0.40 
0.40 
0.51 

มากที่สุด 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

1 
1 

1 
2 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.79 0.42 มากที่ส ุด 

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผล
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ ใช้
คู่มือหลักการจัดการ 5 ส. ในการปฏิบตัิงาน 
ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจดัเก็บเอกสาร
ของหน ่วยงานบ ัญช ีสโตร ์ โดยใช ้ค ู ่ มือ
หล ักการจัดการ 5  ส. กรณีศึกษา บริษัท 
อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด 

หัวข้อการประเมิน 𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ ลำดับ 
1. ด้านสะสาง
2. ด้านสะดวก 
3. ด้านสะอาด
4. ด้านสุขลักษณะ 
5. ด้านสร้างนิสัย 

4.50 
4.71 
4.50 
4.37 
4.79 

0.52 
0.48 
0.52 
0.46 
0.542 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

3 
2 
3 
4 
1 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.57 0.48 มากที่ส ุด 

6. สรุปผลวิจัย
ส่วนท ี ่  1 ผลการว ิเคราะห ์ข้อมูลเช ิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยได ้แบ่งผลการว ิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น  
3 ตอน ดังนี้ 

         ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

         พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 100.00) 
มีอาย ุ 18 - 25 ป ี จำนวน 3 คน (ค ิดเป ็นร้อยละ 50)  
จบการศึกษาในระดับชั้น ปวส. จำนวน 4 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 66.7) มีสถานะภาพ สมรส จำนวน 5 คน (คิดเป็นรอ้ย
ละ 83.30) และประสบการณ์ในการทำงาน 1 – 10 ปี 
จำนวน 4 คน (คิดเป็นรอ้ยละ 66.70) 

        ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้คู่มือหลักการจัดการ 5 ส. ในการปฏิบัติงาน ที่ มีต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดเก ็บเอกสารของหน่วยงาน
บัญชีสโตร์ โดยใช้ คู่มือหลักการจัดการ 5ส. กรณีศึกษา 
บริษัทอินเตอร ์อิสเทิรน์ คอนเทนเนอร์ จำกัด 

         พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับการพฒันาคุณภาพการจัดเก็บ
เอกสารของหน่วยงานบัญชีสโตร์ โดยใช้ค ู่ มือหลักการ
จัด ก า ร 5 ส. กร ณ ี ศ ึ ก ษ า บร ิษ ัทอินเตอร์ อิสเทิร์น  
คอนเทนเนอร์ จำกัด โดยรวมอยู่ ในระดับดีมากที ่สุด 
(X̅=4.57, S.D.=0.48) เ มื ่ อ พ ิ จาร ณา เป็นรายด้านแล้ว
พบว่า ด้านสร้างนิสัย อยู่ในร ะดั บ มา ก ที่สุด (X̅=4.79, 
S.D.= 0.42) รองลงมา คือ ด้านสะดวก อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X̅=4.71, S.D.= 0.48) ด้านสะสาง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X̅=4.50, S.D.= 0.52) ด้านสะอาด อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X̅=4.50, S.D.= 0.52) และด้านสุขลักษณะ อยู่ใน
ระดับมากที ่ส ุด (X̅=4.37, S.D.= 0.46) ด ังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

        6.1 ด้านสร้างนิสัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสร้าง
นิสัยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.79,S.D.= 0.51) 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง ตามมาตรฐานคู่มือหลักการจัดการ 5ส. อยู่ ใน
ระดับมากที่สุด (X̅=4.83,S.D.= 0.40) รองลงมา คือ มีทัศนคติ  
ท ี ่ด ี ในการปฏิบัต ิงาน อย ู่ ในระดับมากที ่ส ุด (X̅=4.83, 
S.D.= 0.40) มีการกำหนดเป้าหมายในการปฏบิัตงิาน อยูใ่น
ระดับมากที่สุด (X̅=4.83, S.D.= 0.40) และมีความใฝ่รู้และ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด 
(X̅=4.67, S.D.= 0.51) 

        6.2  ด้านสะดวก พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเหน็เกีย่วกับด้านสะดวก
โดยรวมอย ู ่ ในระดับมากท ี ่สุด (X̅=4.71, S.D.= 0.48)     
เมื ่อพ ิจารณาเป็นรายข ้อแล้วพบว่ามีการตรวจสอบ     
การจ ัดทำ และจัดเก็บ เอกสารต้นฉบับ/สำเนา อย ู่ ใน
ระดับมากท ี ่ส ุด (X̅=4.83, S.D.= 0.40) รองลงมา คือ 
ความถี่ในการใช้เอกสาร และการจัดเก็บเข้าพ้ืนทีจ่ัดเก็บ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̅=4.67, S.D.= 0.51) มีการอำนวยความ
สะดวกด้านเอกสารทีเ่กี่ยวข้องให้กับหนว่ยงานอื่น อยู่ในระดบั
มากที่สุด (X̅=4.67, S.D.= 0.51) และพ้ืนที่จดัเก็บเอกสาร
มีป้ายชี้บ่ง อยู่ในระดับมากที่สดุ (X̅=4.67, S.D.= 0.51) 

        6.3  ด้านสะสาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสะสาง
โดยรวมอย ู ่ ในระดับมากท ี ่สุด (X̅=4.50, S.D.= 0.52)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าแยกประเภทอุปกรณ์
สำนักงานและเอกสารในการทำงาน อยู่ในระดับมากทีส่ดุ 
(X̅=4.67, S.D.= 0.51) รองลงมา คือ ขจัดเอกสารระหวา่ง
การใช้งานและระหว่างการจดัเก็บทีไ่ม่จำเป็น อยู่ในระดบั
มากที่สุด (X̅=4.50, S.D.= 0.54) มีการสำรวจพ้ืนทีร่ับผิดชอบ
ในการปฏ ิบ ัต ิงาน อย ู ่ ในระดับมากท ี ่ส ุด (X̅=4.50,  
S.D.= 0.54) และมีระยะเวลาในการขจัดเอกสารทีไ่ม่ใชแ้ละ
เอกสารทีไม่เกี่ยวข้องกับงาน อยู่ในระดับมากทีสุ่ด (X̅=4.33, 
S.D.= 0.51) 

        6.4  ด้านสะอาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสะอาด
โดยรวมอย ู ่ ในระดับมากท ี ่สุด (X̅=4.50, S.D.= 0.52) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แล้วพบว่าการรักษาระเบียบการ
จ ั ด เ ก ็ บเอกส าร อ ย ู ่ ในระด ับมากท ี ่ส ุ ด (X̅=4.67, 

S.D.= 0.51) รองลงมา คือ มีการดูแลรักษาความสะอาด
พื ้นที่จ ัดเก็บเอกสาร อย ู ่ ในระดับมากท ี ่สุด (X̅=4.50,  
S.D.= 0.54) กำหนดพ้ืนทีร่ับผิดชอบ อยู่ในระดับมากทีส่ดุ 
(X̅=4.50, S.D.= 0.54) และการทำความสะอาดพื ้นที่
จ ัดเก็บเอกสาร และพื ้นที ่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.33, S.D.= 0.51) 

        6.5  ด้านสุขลักษณะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามส ่วนใหญ่มีความคิดเห ็น เก ี ่ยวก ับด้าน

ส ุขล ักษณะโดยรวมอย ู ่ ในระดับมากที ่ส ุด (X̅=4.37,  
S.D.= 0.46) เมื ่อพ ิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีการ
ปฏิบัติงานตาม 3ส. แรกอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด 

(X̅=4.67, S.D.= 0.51) รองล งม า คือ มีก า ร ก ำ หนด
มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (X̅=4.50, S.D.= 0.54) ปรับปรุงการจดัเก็บเอกสาร
อย ่างต ่อเน ื ่อง อย ู ่ ใน ร ะ ด ั บ ม า ก ท ี ่ส ุด (X̅=4.17,  
S.D.= 0.40) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้

บรรยากาศน ่าอย ู ่  อย ู ่ ในระดับมากท ี ่ส ุด (X̅=4.17,  
S.D.= 0.40) 

7. ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ทราบถงึข้อมูลทัว่ไปของ
ผ ู ้ตอบแบบสอบถาม ข ้อคิดเห็นเกี ่ยวก ับการพัฒนา
คุณภาพการจัดเก็บเอกสารของหนว่ยงานบัญชีสโตร์ โดย
ใช้คู่มือหลักการจัดการ 5 ส. กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ 
อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด ดังนี้ 

7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวจิัย 

 7.1.1  ด ้านสะสาง พบว่า มีระยะเวลาในการขจดั
เอกสารที่ไม่ใช้และเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานมีค่าน้อย
ท ี ่ส ุดควรมีการเพิ ่มระยะเวลาในการขจัดเอกสารที ่ไม่
เกี่ยวข้องกับงาน 

 7.1.2  ด้านสะดวก พบว่า มีการตรวจสอบการ
จัดทำ และจัดเก็บ เอกสารต้นฉบับ/สำเนา มีค่ามากทีสุ่ด 

 7.1.3  ด้านสะอาด พบว่า มีการรักษาระเบียบ
การจัดเก็บเอกสาร มีค่ามากที่สุด 
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 7.1.4  ด้านสุขลักษณะ พบว่า มีการปฏิบัติงาน
ตาม 3 ส. แรกอย่างต่อเนือ่ง อยู่ในลำดับมากที่สุด 

 7.1.5  ด้านสร ้างน ิส ัย พบว่า  การปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้บรรยากาศน่าอยู่มีค่าน้อย
ที่สุดควรมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ให้
บรรยากาศนา่อยูม่ากขึน้ 

7.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

    7.2.1 ควรศึกษาประสิทธ ิภาพการพัฒนา
คุณภาพการจัดเก็บเอกสารของหนว่ยงานบัญชีสโตร์ โดย
ใช้คู่มือหลักการจัดการ 5 ส. กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ 
อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด 

    7.2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดเก็บเอกสารของหนว่ยงานบัญชีสโตร์ โดย
ใช้คู่มือหลักการจัดการ 5 ส. กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ 
อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด 
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บทคัดย่อ 
     การว ิจ ัย เร ื ่อง การพัฒนาการบริหารจัดการของ
ผ ู ้บร ิหารว ิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานี ้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารที่มีต่อ
การพัฒนาการบริหารจดัการของผู้บรหิารวิสาหกจิชุมชนใน
เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ
เก ี ่ยวก ับการบร ิหารจ ัดการวิสาหก ิจชุมชน  ผู ้บริหาร
ว ิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 ) เพ ื่อศกึษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บริหารที่มีต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในเขต
จ ังหว ัดฉะเชิงเทรา ก ับความรู ้ความเข้าใจเก ี่ยวกบัการ
บริหารจัดการวิสาหกิจชมุชนของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนใน
เขตจ ังหวัดฉะเช ิงเทรา กล ุ ่มตัวอย ่างในการวจิัย ได้แก่ 
ผู้บริหารโครงการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จำนวน 242 ราย เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได ้แก ่ ค ่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย  ค ่าส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
และสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson Correlation 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีพฤติกรรมที่ดีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ
ของวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราในระดับมาก 
ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขตจงัหวัดฉะเชิงเทรามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนใน
ระดับมากที่สุด การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลีย่
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีต่อการบริหาร

จ ัดการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า
พฤติกรรมของผู้บริหารที่มีต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรามีความสัมพันธ์เชิงบวกกบั
ความร ู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการบริหารจัดการวสิาหกิจ
ชุมชนของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขตจงัหวัดฉะเชิงเทรา
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

คำสำคัญ : การบริหารจัดการ, ผู้บริหาร, วิสาหกจิ
ชุมชน 

Abstract 
        This research was to study on management 

development of community enterprise executives in 
Chachoengsao Province. The objectives were to   1) 
study the behavior of executives towards management 
development of community enterprise executives in 
Chachoengsao Province. 2)  Study the level of knowledge 
and understanding about community enterprise 
management of community enterprise executives in 
Chachoengsao Province. 3) Study the correlation 
between opinions about the behavior of executives 
towards management of community enterprises in 
Chachoengsao Province with knowledge and understanding 
about community enterprise management of community 
enterprise executives in Chachoengsao Province. The 
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research tool were questionnaires. The statistics used 
to analyze the data were percentage, average, 
standard deviation, and Pearson Correlation coefficient. 
The results of the study revealed that community 
enterprise executives in Chachoengsao province 
behaviors towards management development of 
community enterprises in Chachoengsao province 
was at a high level. Community enterprise executives in 
Chachoengsao province had the highest level of 
knowledge and understanding about community 
enterprise management. A correlation analysis 
between the average level of opinions about behavior 
towards the management of community enterprises in 
Chachoengsao Province. It was found that the behavior of 
executives towards management of community 
enterprises in Chachoengsao Province was positively 
correlated with knowledge and understanding of 
community enterprise management of community 
enterprise executivess in Chachoengsao province with 
statistical significance level of .05 

Keywords: Management, Executives, Community 
 Enterprises 

1. บทนำ
        ปัจจุบันประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีการผลิต

ภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งมีการส่งออกอาหารมากเปน็
อ ันด ับที่  4  ของโลก ด ังนั ้นการเพิ่มผลผลิตและควบคุม
คุณภาพอาหารให้เป็นที่ยอมรบัของประเทศคู่ค้า จึงเป็นสิง่
สำคัญในอ ันดับต้น ๆ  ย ิ ่งในภาวะปัจจุบัน ซึ ่งมีการเปิด
การค้าเสรีระหว่างประเทศด้วยแล้ว เรื่องของ คุณภาพ 
และ ความปลอดภัย ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นอีกเท่าตัว 
เพราะไม่เพียงแต่ตลาดการค้าต่างประเทศจะมีการแข่งขนั
ส ูงเท ่านั้น หากแต่ยังต ้องเผชิญหน้าก ับการกดีกันทาง
การค้าที่ออกมาในรูปของ มาตรการควบคุมความปลอดภยั
ด้านอาหาร หรือ Food Safety ของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

อย่างสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และสิงคโปร์ เป็น
ต้น (สำนักงานสถิติแห่งชาติ. 2563) 
        ตามท ี ่ร ัฐบาลมีนโยบายในการดำเน ินงานส่งเสริม

สนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนที่ เข้มแข็ง
พ่ึงตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างรายได้ 
โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุ มชน 
สำหรับในภาคอุตสาหกรรมจะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิด
การลงทุนและขยายกิจการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมชุมชนในชนบท โดยการมี
ส่วนร่วมและ/หรือ การเป็นเจ้าของกิจการของราษฎรในพ้ืนที่  
วิสาหกิจชุมชน เป็นระบบที่มีหลากหลายกิจกรรมเชื่อมโยงเข้า
ด้วยกัน เสริมกันแบบบูรณาการ ธุรกิจชุมชนดำเนินการตาม
รูปแบบและมักเลียนแบบ วิสาหกิจชุมชนมีความคิดสร้างสรรค์ 
ถ้าเปรียบเทียบธุรกิจชุมชนกับการทำการเกษตรก็คล้ายกับการ
ปลูกพืชเดี่ยว ขณะที่วิสาหกิจชุมชนคล้ายกับการทำเกษตร
ผสมผสานหรือวนเกษตร คือ แทนที่จะ 2-3 อย่าง ก็ทำ 20-30 
อย่าง เน้นที่วิธีคิดและกระบวนการเรียนรู้มากที่สุ ด เพราะ
ป ัญหาท ี ่ผ่านมาไม่ใช ่เรื ่องการผล ิต ซ ึ ่งช ุมชนผล ิตอะไรได้
มากมายจนไม่รู้จะขายที่ไหน ประเด็นจึงไม่ได้อยู่ที่วิธีทำ แต่อยู่
ที่วิธีคิดต้องปรับวิธีคิดใหม่ ทำเกษตรแบบผสมผสานและจาก
เกษตรก็จะเป็นการทำวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้พอกินพอใช้ก่อน
แล้วค่อยพัฒนาไปสู่การจัดการเชิงธุรกิจ เม่ือพอเพียงและ
พ่ึงตนเองได้ก็สามารถผลติให้เหลือเผื่อตลาดได้ ถ้าเกิดขาย
ไม่ได้ก็ไม่เสียหาย ถ้าขายได้ก็เป็นกำไร (คณะกรรมการหนึ่ ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ. 2560) 

        วิสาหกิจชุมชนไม่ได้เอาตลาดมาเป็นตัวตั้ง แต่
เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง ไม่ได้ปฏิเสธตลาด แต่ไม่เอาตลาดเป็น
เป้าหมาย อย่างไรก็ดีถ้าหากคิดจะนำผลผลติออกสู่ตลาด
ตั้งแต่ต้นก็อาจทำได้ แต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อาจเรียกได้เป็น  
"สูตรเด็ดเคล็ดลับ" มาจากการรู้จักใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพหรือทรัพยากรในท้องถิ่น บวกกับ
ความคิดสร ้างสรรค์และเทคโนโลย ีสมัยใหมท่ี ่ เหมาะสม  
อย่างไรก็ดี ควรเริม่จากเล็กไปหาใหญ่ สรา้งรากฐานเศรษฐกจิ
ชุมชนให้เข้มแข็งก่อนทำกินทำใช้ก่อนทดแทนสิ่งที่ซื้อจาก
ตลาดให้มากทีสุ่ด และหากจะนำผลติภณัฑ์ตัวเกง่ออกสูต่ลาด
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ก็ควรเรียนรู้จักการจดัการและกลไกของตลาดให้ดี และไม่
หว ังพ ึ ่งพาตลาดเป็นหลักแต่พึ ่งตนเองและพึ่งพากันเอง
มากกว่า ซึ่งทิศทางการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง
วิสาหกิจชุมชนจนกลายเป็นอุตสาหกรรมชุมชนในอนาคต 
(การพัฒนาชมุชน กระทรวงมหาดไทย. 2559). 
        ทิศทางการพัฒนาและนโยบายของจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ยังคงรักษาฐานเดิมของลูกค้าเอาไว้อย่างม่ันคง เช่น ตลาด
ส่งออกมะม่วง (ญ่ีปุ่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย และ
ยุโรป) ยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
ส่งเสริมวิสาหกจิชมุชนแบบบูรณาการของหน่วยงานภาคีและ
ควรใช้เอกลักษณ์อ ัตลักษณ์ของชุมชน เป็นแนวทางการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน และการสร้างเครือข่ายการส่งเสริม
และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนเนน้การ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนเช่นเดียวกับการ
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตาม
การที่จะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และยั่งยนืได้นัน้ ที่
ขาดไม่ได้คงจะหนีไม่พ้นผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวหลักที่ทำให้
วัตถุประสงค์ของวิสาหกิจชุมชนเดินต่อไปได้ หากแต่ว่าถ้า
ผู้บริหารโครงการขาดความรูค้วามเข้าใจและทัศนคติทีมี่ต่อ
วิสาหกิจชุมชน จนเป็นเหตุใหต้้องล้มเลิกโครงการไป ก็คงไม่
ต่างจากการทำงานที่ไม่ประสบผลสำเร็จ คณะผู้วิจัยจึงได้
เล็งเห็นถงึความสำคัญในจุดนี้ จึงไดท้ำการศึกษาวิจัยเกีย่วกบั
พฤติกรรมของผู้บริหารที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจดัการ
ของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา หรอืจงัหวัดอื่นอาจจะ
นำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของตนเองต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
        2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารที่มีต่อการ

พัฒนาการบรหิารจัดการของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
        2.2 เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการวิสาหกิจชมุชนของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนใน
เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
        2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็น

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีต่อการบริหารจดัการวิสาหกจิชุมชน

ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของผู้บริหารวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. สมมติฐานของการวิจัย
        พฤติกรรมของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวดั

ฉะเช ิงเทรา ก ับความรู้ความเข้าใจเก ี่ยวกบัการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรามีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. กรอบแนวคิดในการวจิัย

4. วิธีดำเนินการวิจัย 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
 5.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

        ประชากรที่ใช้ศึกษาวิจัย คือ ผู้บริหารโครงการ
ว ิสาหกิจชุมชนในเขตจังหว ัดฉะเชิงเทรา จำนวน 617 
ชุมชน  

        กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโครงการวิสาหกิจ
ช ุมชนในเขตจังหว ัดฉะเช ิงเทรา จำนวน 242 ราย ตาม
เกณฑ์วิธีการกำหนดขนาดตัวอย่างจากตาราง Krejcie & 
Morgan และเลือกใช้เทคนคิการสุม่ตัวอย่างแบบเป็นระบบ 
(Systematic Sampling) 

 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั 
        เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจยัสรา้งขึ้นเอง จาก

การศึกษาแนวคิดกลยุทธ์การบริหารงาน  แนวคิดปัจจยัที่
ผ ู ้บร ิหารใช ้ในการพัฒนาองค์กร งานวิจัยอ ื่น ๆ  ตำรา
วิชาการ และเอกสานต่าง ๆ นำมาประยุกต์ใช้ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แบบสอบถามใช้แบบประมาณค่า
อัตราส่วน 5 ระดับ ของ Linker’s Scale ให้เลือกคำตอบ 

พฤติกรรมของผู้บริหาร 
ท่ีมีต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการของ

ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชน
ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนของผู้บริหารวิสาหกิจ

ชุมชนในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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และให้กรอกข้อมูลในคำตอบเปิด มีชุดคำถามแยกได้ 5  
ส่วน ดังนี้ 

       ส ่วนท ี ่  1  เป ็นแบบสอบถามท ี ่ เก ี ่ยวกับ
สถานภาพของผู้บรหิาร ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา
และอาชีพ  

        ส ่วนท ี ่  2  เป ็นแบบสอบถามที่ เก ี ่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้บริหารทีมี่ต่อการพัฒนาการบริหารจดัการ
วิสาหกิจชุมชนในเขตจงัหวัดฉะเชิงเทรา  

        ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน  

        ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามที่เป็นคำถามเปดิ 
ให้ผู้ตอบกรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ ตาม
ประสบการณ์ทีเ่คยบริหาร และการจัดการวสิาหกิจชุมชน 

 5.3 การสร้างและหาคุณภาพของเครือ่งมือวิจยั 
        5.3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีกลยุทธ์การบรหิาร

แบบผสมผสาน งานวิจัยอ ื่น ๆ  ท ี ่ เกี ่ยวข้อง  ตำรำทาง
วิชาการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม   

        5.3.2 กำหนดกรอบ หรือประเด็นข้อมูลที่ ได้
ศึกษาและแยกเปน็กลุ่มเปน็ชุดทีต่้องการศึกษา  

        5.3.3 กำหนดโครงร่างของแบบสอบถาม ให้
ครอบคลุมประเด็นสำคัญของวัตถุประสงค์และ ขอบเขต
การศึกษา โดยนำร่างแบบสอบถามเสนอผ ู้ เชี ่ยวชาญ
ตรวจสอบ และทำการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้
สมบูรณ์ 

        5 .3 .4 นำแบบสอบถามที ่ปรับปรุงแกไ้ขแล้ว
เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง ในเชิงเนื้อหา ความ
ชัดเจนในการสื่อความหมาย และความเหมาะสมในการใช้
ภาษารวมทั้งสาระสำคัญอื่น ๆ  ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ
ต่าง ๆ  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทีสุ่ด 

        5.3.5 นำเครื่องมือเครื่องใช้ในการวิจัยที่ได้รับ
การตรวจสอบครั้งสุดท้ายจากผู้เชี่ยวชาญมาประมาณค่า 
IOC เพ ื ่อประเมินหาข้อคำถามว่าสอดคล้องกนัภายใน
เครื่องมือในการวิจัย (Content Validity) กับประเด็นที่
ต ้องการเพียงใด ซ ึ ่งใช้ เกณฑ์ประมาณความสอดคล้อง

กำหนดค่าตัวเลขดังน ี ้ ( IOC = Index of Item-Object 
Congruence)  

 ค่า    +1 หมายถึง สอดคล้อง 
 ค่า      0 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
 ค่า     -1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง  IOC 
        5.3.6 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) 

กับผู้บริหารวิสาหกิจชมุชน ในเขตจังหวัดนครนายก ซึ่งไม่
ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 ราย 

        5.3.7 นำข้อมูลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์
หาความเช ื ่อมั ่นของเคร ื ่องมือในการว ิจ ัยท ั ้งฉบับ
(Reliability Analysis) เพ ื่อประมาณว่า เครื ่องมอืในการ
วิจัย แต่ละด้านมีคุณภาพพอที่จะนำไปใช้ได้หรือไม่ โดยวิธี
หาค่าส ัมประส ิทธ ิ ์  Alpha Coefficient ตามวิธ ีของ 
Cronbach ตามที่ Nunnally ได้เสนอแนะไว้ว่า ค่า 0.70 
สำหรับงานวิจยัเชิงสำรวจเปน็ค่าความเชือ่ม่ันทีย่อมรับได้  

        5 .3 .8 ข ั ้นต่อไปจัดพิมพ์แบบสอบถาม แล้ว
นำไปเก็บข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 242 
ราย ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 5.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
        ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ตามขั้นตอน ดังนี้ 
        5.4.1 คณะผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วย

ตัวเอง โดยส ่งจดหมายไปยังกล ุ ่มต ัวอย ่างในการตอบ
แบบสอบถาม และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจนครบตาม
จำนวนที่กำหนด 

        5.4.2 คณะผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ทำการเกบ็
รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
และคัดเลือกแบบสอบถาม ที่มีความสมบูรณไ์ว้ เพ่ือทำการ
วิเคราะห์ในลำดับต่อไป 

6. ผลการวิจัย
ตารางท ี ่  1 สร ุปพฤติกรรมของผ ู้บริหารที ่ม ีต่อการ

พัฒนาการบริหารจัดการของผู้บริหารวิสาหกจิ
ชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับ

พฤติกรรม 
ด้านงบประมาณ 3.87 0.70 มาก 
ด้านบุคลากร 3.62 0.65 มาก 
ด้านการวางแผน 4.26 0.72 มาก 
ด้านความโปร่งใส 3.60 0.66 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วม 4.50 0.74 มาก 

รวม 3.97 0.69 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมของผู้บรหิารทีมี่
ต ่อการพัฒนาการบริหารจัดการของผู ้บริหารวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ตารางที่ 2 สรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนของผู้บริหารวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน 4.63 0.65 มากที่สุด 
ประเภทของวิสาหกจิชุมชน 4.66 0.74 มากที่สุด 
แหล่งเงินทุนของวิสาหกิจชุมชน 4.56 0.65 มากที่สุด 
การจัดการการผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน 4.68 0.77 มากที่สุด 
การตลาดของวิสาหกิจชุมชน 4.58 0.73 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.70 มากที่สุด 

        จากตารางที่ 2 พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของผู้บริหารวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

ตารางที่ 3 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลีย่ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤตกิรรมที่มีต่อการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ปัจจัยทางพฤติกรรม 
การบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชน 

ระดับความรู้ความ
เข้าใจ 

ด้านงบประมาณ 0.127 0.03* 
ด้านบุคลากร 0.164 0.02* 
ด้านการวางแผน 0.138 0.04* 
ด้านความโปร่งใส 0.154 0.05* 
ด้านการมีส่วนร่วม 0.181 0.005* 

รวม 0.70 มากที่สุด 
*มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

        จากตารางที่ 3 พบว่า ผลลัพธ์ที่ได้ระหว่างตัวแปร
ปัจจัยทางพฤติกรรมในด้านงบประมาณ  ด้านบุคลากร   
ด้านการวางแผน ด้านความโปรง่ใส ด้านการมีส่วนร่วมและ
ความร ู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการบริหารจัดการวสิาหกิจ
ชุมชนของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขตจงัหวัดฉะเชิงเทรา
มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.03 , 0.02 , 0.04 , 
0.05 และ 0.005 ตามลำดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า  
พฤติกรรมของผู้บริหารที่มีต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรามีความสัมพันธ์เชิงบวกกบั
ความร ู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการบริหารจัดการวสิาหกิจ
ชุมชนของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขตจงัหวัดฉะเชิงเทรา
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
 7.1 สรุปผล 
     7 .1 .1  สถานภาพของผ ู ้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-
40 ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และมีวุฒกิารศึกษาตำ่กวา่
ระดับปริญญาตรี   

        7.1.2 พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารที่มี
ต ่อการพัฒนาการบริหารจัดการของผู ้บริหารวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับมาก 

       7.1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

 7.1.4 พฤติกรรมของผู้บริหารทีมี่ต่อการบรหิาร
จ ัดการว ิสาหก ิจช ุมชนในเขตจ ังหว ัดฉะเช ิงเทรามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
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บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของผู้บริหารวิสาหกจิชุมชนใน
เขตจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมีนยัสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 7.2 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา  
 7.2.1 ว ิสาหก ิจช ุมชนควรมีการส ่งเสริมให้

สมาชิกในกลุ่มได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าโดยตรงให้มากขึ้น  
มิใช่เป็นหน้าที่ของประธานหรือคณะกรรมการที่รบัผิดชอบ
เพียงอย่างเดียว เพ ื ่อเป ็นการเพิ่มทักษะความรู ้ สร้าง
แนวคิดและ ประสบการณ์ใหม่ ๆ  ในด้านการตลาดให้
สมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้เป็นผู้จำหน่ายที่สามารถทดแทนกนัได้
ในการ ออกร้านจำหนา่ยผลติภัณฑ์ตามงานแสดงสนิค้าต่าง 

        7.2.2 ในการสร้างเครือข่ายการขายและการ
ขยายตลาดทางโซเชยีลมีเดีย และเทคโนโลยีตา่งๆ เช่นการ
ขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็ปไซด์ Facebook Line IG เป็น
ต้น ควรมีการให้ความรู้หรือจัดหาผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแล
ด้านนี้อย่างเป็นทางการ เพ่ือช่วยเหลือด้านการขยายตลาด
ทางส ื ่อออนไลน์ต่างๆให้มีประส ิทธิภาพเพื ่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
และเครือข่ายอื่น รวมทั้ง ผู้ประกอบการอื่นๆได้มากยิ่งขึ้น 

         7.2.3 ควรจะมีการจัดต ั้งศูนย์การขายที ่ เป็น
ทางการและมีประส ิทธ ิภาพ โดยสมาชิกสามารถขาย
ผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์ของตนได้โดยตรง ไม่ต้องจำหนา่ยสินค้า
ผ่านพ่อค้าคนกลาง หากมีความจำเปน็ตอ้งจำหน่าย 
ผ่านพ่อค้าคนกลาง กลุ่มควรมีการรวมตัวกันในการจำหนา่ย
เพ่ือไม่ให้พ่อค้าคนกลางกดราคาผลติภณัฑ์มากเกินไป 

        7.2.4 ควรมีการอนุรกัษ์ และส่งเสริมสนบัสนนุ
การดำเนินงานของวิสาหกจิชุมชนให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้
ศึกษาเรียนรู้ สืบทอด รวมถึงการพัฒนาสินค้าในชมุชนใหมี้
มูลค่าเพ่ิมเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าให้มีความ
สวยงามและมีความทันสมัยเพื ่อให้เข้ากับยุคสมยัและ
วัฒนธรรมในด้านต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป 

        7 .2 .5 ควรศึกษาการบริหารจัดการวสิาหกิจ
ชุมชนด้วยวิธีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนโดยการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพสมรรถนะในการทำงานและศึกษา
การมีส่วนร่วมของแหล่งเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนใน

การสนับสนุนทักษะการบริหารจัดการผู้นำกลุ่มและความ
อยู่รอดของแรงงานกลุ่ม 

        7.2.6 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดำเนนิงาน
ของวิสาหกิจชุมชนที่ประสบผลสำเร็จและกลุ่มที่ไม่สำเรจ็
เพ่ือชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จได้อย่างชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 

        7.2.7 ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนนิงาน
ด้านอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคนในชุมชนสามารถ
ดำเนินการได้เอง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน 

8. อภิปรายผลการวิจัย
   8.1 พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารที่มีตอ่

การพัฒนาการบริหารจดัการของผู้บรหิารวิสาหกจิชุมชนใน
เขตจ ังหวัดฉะเชิงเทราอยู ่ ในระดับมากสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนุรนจัมาล์  แวโด (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยั
แห่งความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนราธิวาส 
พบว่าปัจจัยแห่งความสำเรจ็ด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
ในภาพรวม คือ ทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อองค์กรของตน
เป็นส่วนสำคัญ รองลงมา คือ ความสามารถในการบริหาร
จัดการ ด้านภาวะผู้นำที่ดีมีความน่าเชื่อถือ และมีความรู้
ความสามารถ และนงลักษณ์ ทองศรี (2562) ศึกษาเรื่อง
รูปแบบการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมจังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาปญัหาการ
จัดการของกลุ่มวิสาหกจิชมุชนผลิตภณัฑ์ 
ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ 2) ศึกษาความต้องในการพัฒนาการ
จัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัด
บุรีรัมย์ และ 3) พัฒนารูปแบบการจัดการของกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้วิธีการวิจัย
แบบผสานวิธี ประชากร คือ กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผลติภณัฑ์
ผ ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย ์ จำนวน 144 กล ุ่ม ผลการศกึษา
พบว่า  1 .ป ัญหาการจัดการของกลุ ่มว ิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบรุีรัมย ์ด้านการจดัการการผลติอยู่
ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการจัดการการตลาด ดา้น
การจัดการการเงินและการบัญชี ด้านการจัดการระบบ
สารสนเทศ อย ู่ ในระดับปานกลางและด้านการบรหิาร
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องค์การ ด้านการจัดการวิจัยและพัฒนา อยู่ในระดับน้อย 
2.ความต้องการในการพัฒนาการจัดการของกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบรุีรัมย์ ด้านการจดัการการ
ผล ิตอย ู ่ ในระดับมาก รองลงมา คือ ด ้านการจัดการ
การตลาด ด้านการจัดการการเงินและการบัญชี ด้านการ
จัดการระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลางและด้านการ
บริหารองค์การ ด้านการจดัการวิจยัและพัฒนา อยู่ในระดบั
น ้อย 3 .ร ูปแบบการจัดการของกล ุ ่มว ิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์คือ 1) รูปแบบการจัดการ
การผล ิต ควรวางแผนการพัฒนาผล ิตภัณฑ์ใหม่ใหมี้
เอกลักษณ์และแตกต่างดำเนินการตามแผน และควบคุม
คุณภาพให ้ได ้มาตรฐานโดผ ่านการร ับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานภายนอก และรักษาสิ่งแวดล้อม
ทางการผลิต 2) รูปแบบการจดัการการตลาด ควรรวบรวม
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างตามความต้อ งการของ
ล ูกค้า กำหนดราคาขายที่ เหมาะสม ขยายช่องทางการ
จำหน่ายและมีการส่งเสริมการตลาด 3) รูปแบบการจัด
การเงินและการบัญชี ควรวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยจัดหาและจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสทิธภิาพ 
ติดตามกำกับดูแลการเงินตามแผนการดำเนนิงาน และสรปุ
การดำเนินงานดว้ยระบบบญัชี 

        8 .2  ความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขต
จ ังหว ัดฉะเชิงเทราอยู ่ในระดับมากที ่สุดสอดคล้องกับ
งานวิจัยของยุภา ประยงค์ทรัพย์ (2560) ที่ไดศึ้กษาเรื่อง
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก กรณ ีประเทศไทยและสาธารณร ัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลการ
พัฒนาว ิสาหก ิจช ุมชนในด้านล ักษณะรู ปแบบและ
กระบวนการ 2 ) เพ ื ่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชน อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกจิฐานราก
ของชุมชน และ 3) เพ่ือกำหนดเป็นยทุธศาสตรเ์ชิงนโยบาย
ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยผลการศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาวิสาหกจิชมุชน ในด้านลักษณะ 

ร ูปแบบและกระบวนการจากการศึกษาเฉพาะกรณี 3 
ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองกลางดง อำเภอสามรอ้ยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนวังตะกอ อำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร และชุมชนท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา และชุมชนบ้านใหม่สิงห์สัมพันธ์ แขวงจำปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษา
พบว่าด้านลักษณะวิสาหกิจชุมชนเป็นไปตามองค์ประกอบ 
ของวิสาหกิจชุมชน 7 ประการ กระบวนการบรหิารจัดการ
ของชุมชนต่างๆ มีการดำเนินกิจกรรมที่สามารถใช้แนวคิด
ของกระบวนการวิสาหกิจชุมชนมาวิเคราะห์เพ่ือ ให้เห็น
ความสอดคล้องกับกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนอย่างชั ดเจน 
ส่วนข้อสรุปด้านรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน พบว่าชุมชนมี
ความร ู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับวิสาหกจิชุมชนสำหรับการ
พ่ึงตนเองในระดับครัวเรือนเปน็อนัดับแรก เพ่ือลดรายจา่ย
ให้กับครัวเรือน ขั้นที่สองการพัฒนาสู่ขัน้ก้าวหน้าเป็นการ
นำผลผลิตส่วนเกินมาแลกเปลี่ยนระหว่างกันในชุมชน เกดิ
ตลาดภายในชุมชนและระหว่างชุมชนช่วยส่งเสริมการมี
รายได้ และขั้นที่สามการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนอง
สังคมภายนอก มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลติ
ในด้านต่างๆ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ และข้อสรุปด้าน
กระบวนการของวิสาหกิจชุมชนเป็นกระบวนการก่อนเกดิ
วิสาหกิจชุมชน ที่ต้องมีแผนแม่บทชุมชนเป็นฐานข้อมูล
สำคัญในการดำเนินการของกล ุ ่มว ิสาหก ิจชุมชนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการชุมชน เพื่อสร ้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับชุมชน หลังจากนั้นจึงขยายผลการเรียนรู้ลงสู่
ช ุมชนด้วยการปฏิบัต ิจริง โดยกำหนดเป็นแผน เป็น
โครงการ และกิจกรรมต่างผลการศึกษาการพัฒนารปูแบบ
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ได้ข้อสรุปรูปแบบการ
บริหารจัดการวิสาหกจิชุมชน โดยอาศัยแนวคิดทางทฤษฎี
การวิเคราะห์เชิงระบบ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยนำเข้า ปจัจยั
กระบวนการ และปัจจัยผลผลิตหรือผลลัพธ์ ได้ชุดของตัว
แปรที่ใช้วิเคราะห์ความเขม้แข็งการบริหารจดัการวิสาหกจิ
ชุมชน ในแต่ละด้านคือ ด ้านปัจจัยนำ เข้า 27 ตัวช ี้วัด 
ประกอบด้วยปัจจัยด้านการผลิต ปัจจัยด้านผู้นำเข้าและ
สมาช ิกกล ุ่ม และปัจจัยหน่วยงานภายนอก ด้านปัจจัย
กระบวนการ 19 ต ัวชี ้ว ัด ประกอบด้วยปัจจัยด้านการ
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วางแผน ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านการจัด
องค์กร ป ัจจ ัยด ้านการควบคุมและป ัจจ ัยด ้านการ
อำนวยการและกำกบัติดตามและปจัจยัผลลัพธ์ 20 ตัวชีว้ดั 
ประกอบด้วยปัจจัยดา้นปัจจัยด้านผลผลิต ปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนทางส ังคม ป ัจจ ัยด ้านผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ของกลุ่มและปัจจัยด้านความยั่งยืนของกลุ่ม 
รวมทั้งสิ้น 66 ตัวชี้วัด ซึ่งแต่ละตัวจะมีรายละเอียดของตัว
บ่งชี้ย่อยและเม่ือนำไปสอบซ้ำรูปแบบการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชน ที่ชุมชนบา้นสี่เหลี่ยม ตำบลโคกยาง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาวิสาหกิจชุนในประเทศไทยพบว่าวิสาหกิจชุมชนทีมี่
การพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน โดยใช้แผนชุมชนเปน็แกน
นำเน ้นการมีส ่วนร ่วมของสมาช ิกชุมชน เพื ่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู ้และพัฒนาให้ก ับทรัพยากรบุคคล 
องค์กรภายนอกจะเปน็เพียงผูส้นบัสนนุ นอกจากนี้ยงัพบวา่
ชุมชนมีวิถีการผลิตเพ่ือการยังชีพตามความต้องการของ
ช ุมชนเป็นปัจจัยพื ้นฐาน ช ุมชนมีอำนาจในการกำหนด
ปัจจัยที่ควบคุมและดูแลการผลิต ตลอดจนกระบวนการ
ผล ิต การแลกเปล ี่ยนและจัดสรรผลผลิตที ่ เกิดขึ ้นให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการอย่างสอดคล้องและ
พอเพียง โดยมีระบบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบแนวราบ 
จะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถเกิดขึ้น
และดำรงอยู ่ ได้อย ่างเหมาะสมภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียงและเอื้อต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากใน
ท ี ่ส ุด ซ ึ ่งสามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาได้
ดังนี้คือ 1) ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็งฐานรากจากสถาบนั
ครอบครัว 2) ยุทธศาสตร์ชุมชนพ่ึงตนเอง 3)ยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบวิสาหกจิชมุชน 4) ยุทธศาสตรก์ารจัดต้ังศูนยท์ี่
ปรึกษาด้านวิสาหกิจชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
และ 5) ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนโดย
องค์การบริหารส่วนตำบล 
               8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤตกิรรมที่มีต่อการบริหารจัดการวิสาหกจิ
ช ุมชนในเขตจังหวัดฉะเช ิงเทรา พบว่า พฤติกรรมของ
ผ ู ้บร ิหารที่ม ีต ่อการบร ิหารจัดการวิสาหกิจชมุชนในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของผู้บรหิาร
วิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของนิต ิรัตนปรีชา
เวช (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการดำเนินงานของวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจากมุมมองวัตถุประสงค์ในการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนีคื้อการพัฒนากรอบแนวคิดความสัมพันธ์
ของแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรมองค์การ
ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การการศึกษาครัง้นี้ได้ทำ
การทดสอบกรอบแนวคิดทีไ่ด้สร้างขึ้นเพ่ือศึกษาถงึอิทธพิล 
และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีผลต่อการพัฒนาระดบั
ผลการดำเนินงานขององค์การ นอกจากนี้ในการศึกษายงั
ได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงความสอดคล้องในภาพรวมระหว่าง
กรอบแนวคิดในการวิจัยและกรอบแนวคิดเชิงประจักษอ์กี
ด้วย ผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้แสดงให้เห็นว่าภาพรวม
แล้วกรอบแนวคิดในการวิจัยและกรอบแนวคิดเชิงประจกัษ์
มีความสอดคล้องกันเป็นอย่างดี และในรายละเอียดของ
การวิเคราะห์จะพบว่านวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรง
ต่อผลการดำเนินงานขององค์การ องค์การแห่งการเรยีนรูมี้
อ ิทธ ิพลทางตรงต่อนวัตกรรมองค์การ และเครือขา่ย
องค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ใน
ขณะที่องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการ
ดำเนินงานขององค์การและเครือข่ายองค์การมีอิท ธิพล
ทางอ้อมต่อนวัตกรรมองค์การ ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพที่ ได้
จากการสัมภาษณ์ได้สนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณทีไ่ด้
โดยข้อเสนอแนะสำหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
นั้น คือควรมุ่งบูรณาการความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้
โดยมีพ้ืนฐานที่สำคัญของการสร้างเครือข่ายองค์การเป็น
ทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันการเรียนรู้
ขององค์การ และควรให้ความสำคัญกับองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในการใช้ปฏิบตัิจรงิให้เกิดผลทีเ่ป็นรูปธรรมด้วยการ
มุ่งสร้างนวัตกรรมองค์การเพ่ือทีจ่ะเปน็การยกระดับผลการ
ดำเนินงานขององค์การนั ่นเองแนวคิดองค์การแห่งการ
เรียนรู้และนวตักรรมองค์การ 
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A Study of Factors Related to the Occupation of Medical Equipment 

Maintenance 

จิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ¹ พัตร์พิมล เสาวคนธ์² วิภารัตน์ ธานีรัตน์3 
Jirapong Chanprasert¹ Patpimol Saowakon² Wiparat Thaneerat3 

* 1 2 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
* 1 2 3 Institute of Vocational Education: Eastern Region

บทคัดย่อ  
    การว ิจัยในครั้งนี้ มีวัตถ ุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  บุคลากรที่
ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับการพยาบาล บุคลากรที่
ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  นักเรียน -
นักศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
ผู้บริหารในองค์กร ครูและประชาชนทั่วไปอื่น ๆ จำนวน 
88 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจยัที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจยัส่งและรวบรวมข้อมูล
โดยใช ้ก ู เก ิ ้ลฟอร์ม (Google Form) สถ ิต ิที ่ ใช้ในการ
ว ิเคราะห์ข้อมูล โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย  (�̅�)  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์ ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  ( �̅�  = 4 .39) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายปัจจัย  พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด 
จำนวน 1 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ย (�̅�  
= 4.51) และอีก 3 ปัจจัย พบว่า อยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ ปัจจัยแนวโน้ม
ของตลาดแรงงาน (�̅�  = 4.44) ปัจจัยที่เป็นความก้าวหนา้ 
(�̅�  = 4.30) และปัจจัยค่าตอบแทน (�̅�  = 4.24)  

คำสำคัญ : ปัจจัย, อาชีพการซ่อมบำรุงรักษา, อุปกรณ์
ทางการแพทย์ 

Abstract 
  The objectives of this research was to study 
of factors related to the occupation of medical 
equipment maintenance. The sample in this 
research were 88 people who are personnel 
working in agencies related to nursing Personnel 
working in education-related departments 
students - vocational students executives in the 
organization teachers and other general public 
by stratified random sampling. The research 
instrument is a five-point rating scale 
questionnaire. Data Collection Researcher 
submits and collects data using Google Forms. 
The data were analyzed by using mean and 
standard deviation.  

Research findings was as follows: factors 
related to the occupation of medical equipment 
maintenance were at the high level ( = 4.39) 
when considering each factor, it was found that 
job characteristics factor at the highest ( = 4.51). 
There were 3 factors were at the high level 
ranking from the most to the least as follows: 
labor market trends factor ( = 4.44), progress 
factor ( = 4.30), and compensation factor ( = 
4.24) 
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Keywords : Factors, Maintenance Career, 
Medical Equipment 

1. บทนำ
ผลจากการประช ุมร ่วมก ันระหว่างสถาบ ันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกกับประธานคณะอนุกรรมการ
ร ่วมภาครัฐและเอกชนเพื ่อผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษา กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2564  
เม่ือวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 
ช ั ้น  2  อาคารสถาบันการอาช ีวศ ึกษาภาคตะวันออก  
และประชุมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มหอการค้า
ภาคตะวันออก คร ั ้งที ่  1 /2564 เมื ่อว ันอังคารที ่  29 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) มีความ
ป ร ะส งค ์ เ สนอ แน ะให ้ สถ าบ ั นก ารอ าช ีวศ ึกษา  
ภาคตะวันออกดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ในสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย ์โดยเล็งเหน็ความสำคัญดา้น
ศักยภาพของสถานศึกษาในภาคตะวันออกที่จ ะพัฒนา
บุคลากรด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยให้จัดทำหลักสูตรให้ตรง
ตามความต้องการของสถานพยาบาลหร ือส ถ า น
ประกอบการ ทั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ได้มีโอกาสศึกษาดูงานการจดัการเรียนการสอน สาขาวชิา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนกิส์ทางการแพทย์ ที่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และผลจากการศึกษาดูงานเหน็
ว่าเป็นอาชีพที่มีความน่าสนใจ และมีความเป็นไปได้สูงที่
จะเป ็นที ่ต ้องการของตลาดแรงงานเพราะบุคลากรใน
ปัจจุบันยังขาดความรู ้ความเชี่ยวชาญในการดูแลการซอ่ม
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และเพ่ือรองรับความ
ต้องการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในจังหวัด  
ซ ึ ่งสอดคล ้องก ับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ  
ร ่วมภาครัฐและเอกชนเพื ่อผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษา กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก ที่ต้องการให้
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพัฒนา
วิชาเกี ่ยวกับการซ่อมอุปกรณ์เครื ่องมือทางการแพทย์ 
ดังนั้น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เล็งเห็นถึง

ความสำคัญในการผลิตบุคลากรสายอาชีพด้านการซ่อม
บำรุงเครื่องแพทย์ จึงได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชพี
การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการซ่อมบำรุ งรักษา

อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

3. กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุม่ตัวอยา่ง

        4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากร   
ทีท่ำงานในหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องกับการพยาบาล บุคลากร
ทีท่ำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นักเรียน-
นักศึกษาอาชีวศึกษา ผู้บริหารในองค์กร ครูและประชาชน
ทั่วไปอื่น ๆ  จำนวน 787 คน 

       4.1.2 กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ได้แก่ บุคลากร
ทีท่ำงานในหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องกับการพยาบาล บุคลากร
ทีท่ำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นักเรียน-
นักศึกษาอาชีวศึกษา ผู้บริหารในองค์กร ครูและประชาชน
ท ั ่วไปอื ่น ๆ  จำนวน 88  คน ได ้มาโดยวิธีการสุ ่มแบบ  
แบ่งชั้น 

 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลในการวิจยัครัง้นี้ คือ 
 แบบสอบถามความคิดเห็นปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับอาชีพ

การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยแบ่งเป็น  
2 ส่วน ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ  
และสถานภาพ 
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    ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
อาช ีพการซ ่อมบำร ุงร ักษาอ ุปกรณ ์ทางการแพทย์
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 
        1. ปัจจัยแนวโนม้ของตลาดแรงงาน  จำนวน 4 ข้อ 
        2. ปัจจัยลักษณะงาน      จำนวน 5 ข้อ 
        3. ปัจจัยค่าตอบแทน       จำนวน 3 ข้อ 
        4. ด้านปัจจัยทีเ่ปน็ความก้าวหนา้    จำนวน 3 ข้อ 
    แ บ บ สอ บถามมี ล ัก ษณะ เป ็นแบบมาตราส ่วน              
ประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของล ิเค ิร์ ท               
(Likert rating scales) แบ ่งเป ็น 5 ระดับ โดยกำหนด              
ค ่าคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามแบ่งเป็น            
5 ระดับ ดังนี้ 
    ระดับ  5  หมายถึง  เห็นด้วยมากทีสุ่ด  
    ระดับ  4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
    ระดับ  3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
 
    ระดับ  2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
    ระดับ  1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สดุ 
 
    4.3 การสร้างและการหาคุณภาพของเครือ่งมือ 
    การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
    1 . ศ ึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม  
    2. สร ้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5  ระดับ ตามแนวของ Likert Type 
ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะ 
    3. หาคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการหาความ           
ตรงเช ิงเน ื ้อหา (Content Validity) โดยผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ 
จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 
        1. นายวิรัตน์  เศรษฐสถาพร 
        2. นายบรรจง  มะลาไสย 
        3. นายศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้า 
    พ ิจารณาข้อคำถามในแบบสอบถามแต่ละข้อ  และ
คำนวณหาค่าดัชนคีวามสอดคล้องของข้อคำถามกับนยิาม
ศัพท์  (IOC :  Index of Item-Objective Congruence)  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

+1 เม่ือแน่ใจว่า ข ้ อ ค ำถ ามสอ ดคล ้องกับ
นิยามศัพท์ 

0 เม่ือไม่แน่ใจว่า ข ้ อ ค ำถ ามสอ ดคล ้องกับ
นิยามศัพท์ 

-1 เม่ือแน่ใจว่า ข ้อคำถามไม่สอดคล ้องกับ
นิยามศัพท์ 

นำผลคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่า IOC โดยใช้สูตร 

         IOC    =  
N

R   

    เม่ือ  IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้อง 
          ∑R   แทน  ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ 
            N   แทน  จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
โดยใช้ค่า IOC ตั้งแต่ +0.5 ขึ้นไป ผลการคำนวณได้ค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00  
    4.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    ผู้วิจัยนำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์  
โดยสร ้างเป ็นแบบสอบถามออนไลน์ในกู เกิ ้ลฟอร์ม 
(Google Form)  ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างและตอบ
กลับผ่านระบบออนไลน์  
    4.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
    ข ้อมูลที ่ ได ้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์     
หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
    เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี ่ยใช้ตามแนวคิด         
ของประคอง กรรณสูตร (2537) ซึ่งแบ่งเป็นช่วง ๆ และ         
มีความหมาย ดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายความว่า  มีความคิดเหน็
อยู่ในระดับมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายความว่า  มีความคิดเหน็
อยู่ในระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายความว่า  มีความคิดเหน็
อยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายความว่า  มีความคิดเหน็
อยู่ในระดับน้อย 
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    ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายความว่า  มีความคิดเหน็
อยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 

5. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์
ทางการแพทย์ มีดังนี้   

5.1 การวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ อาย ุและ 
 สถานภาพ 

    จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมาก
เป็นเพศหญิง จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 57.95 และ
เพศชาย จำนวน 37 คน คิดเปน็รอ้ยละ 42.05 
    อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีอายุมากกว่า 
50 ป ีข ึ ้น ไป จำนวน 31 คน คิดเป ็นร ้อยละ 35.23 
รองลงมาอายุระหว่าง 36-50 ปี จำนวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.82 รองลงมาอายุระหว่าง 20-35 ปี จำนวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และอายุต่ำกว่า 20 ปี 
จำนวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.68 
    สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากทำงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล จำนวน 44 คน คิด

เป ็นร ้อยละ 50 .00 รองลงมาทำงานในหน ่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
27 .27 รองลงมาเป็นนักเรียน-นักศ ึกษาอาช ีวศกึษา 
จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 รองลงมาเปน็ผูบ้รหิาร
ในองค์กร จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.23 ครู จำนวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.13 และอื่น ๆ  ได้แก่ ศูนย์อุปกรณ์
บารมีหลวงปู่บุญ ได้แก่ จำนวน 2 คน คิดเปน็รอ้ยละ 2.27 
    5 .2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี ่ยวกับปัจจัยที่
เก ี ่ยวข ้องก ับอาชีพการซ ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทาง 
การแพทย์ ดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
อาช ีพการซ ่อมบำร ุงร ักษาอ ุปกรณ์ทาง  
การแพทย์ ในภาพรวม 

    จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการ
ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x ̅  = 4.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบวา่ 
อย ู ่ ในระดับมากที ่สุด จำนวน 1 ป ัจจัย ได ้แก่  ปัจจัย

ลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ย (x ̅  = 4.51)  และอีก 3 ปัจจัย 
พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.24 – 4.44 
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ ปัจจัยแนวโน้มของ
ตลาดแรงงาน (x ̅  = 4.44) ปัจจัยที่เป็นความก้าวหน้า      

(x ̅  = 4.30) และปัจจัยค่าตอบแทน (x ̅  = 4.24) 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
อาชีพการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ด้านปัจจยัแนวโนม้ของตลาดแรงงาน 
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    จากตารางที่  3  พบว่า ป ัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกบัอาชีพ  
การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้านปัจจัย
แนวโน้มของตลาดแรงงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก      

(x ̅  = 4.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบว่า อยู่ในระดบั
มากท ี่สุด จำนวน 1 รายการ ได ้แก่ ป ัจจุบันเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนใหญ่เป็นระบบอิเลคทรอนิกส ์
ดิจิทัล ซึ่งจำเป็นต้องมีการดูแล บำรุงรักษาอย่างต่อเนือ่ง 

มีค่าเฉลี่ย (x ̅  = 4.63) และอีก 3 รายการ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.27 – 4.44 โดยรายการ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการ 3 กำลังคนด้านนี้ยังเป็นที่
ต ้องการในหน่วยงานสถานพยาบาล บร ิษัทผล ิตและ

จำหน่ายอุปกรณท์างการแพทย์  (x ̅  = 4.44) รองลงมาคือ 
รายการ 2 เป็นสายวิชาชีพที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
เพราะส ่วนหน ึ ่งของการพัฒนาด ้านสาธา ร ณ สุ ข               

(x ̅  = 4.41) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ รายการ 1 
คาดว ่าในอนาคตอาช ีพน ี ้  จะเป ็นท ี ่ต ้องการขอ ง

ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ (x ̅  = 4.27)  

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
อาชีพการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ด้านปัจจยัลักษณะงาน 

    จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการ
ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้านปัจจัยลกัษณะ

งานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅  = 4.51) เม่ือพิจารณา
เป ็นรายการ พบว่า อย ู ่ ในระดับมากที ่ส ุด จำนวน 2 
รายการ ได้แก่ รายการ1 เครื่องมือแพทย์ปัจจุบันมีความ
ซับซ้อน จำเป็นต้องมีการผลิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางใน

การดูแลและซ่อมบำรุง  (x ̅  = 4.65) และรายการ 2 เปน็
งานที่มีความท้าทาย ผู้ประกอบอาชีพจำเป็นต้องมีการ
พัฒนาท ักษะอย ่างต ่อเน ื ่องให ้ท ันก ับเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  (x ̅  = 4.56) และอีก 3 รายการ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.42 – 4.48 
โดยรายการที่มีค่าเฉลีย่สูงสดุ คือ รายการ 5 การเรยีนควร
ได้รับการส่งเสริมให้เรยีนในระบบทวิภาคี เพ่ือให้ผู้เรยีนได้
มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 

(x ̅  = 4.48) รองลงมาคือ รายการ 4 ผู้เรียนความควรมี
ความรู้พ้ืนฐานด้านอิเลคทรอนกิส์เป็นอยา่งดี มีทัศนคตทิีด่ี
เกี่ยวกับการรักในงานบริการ (x ̅  = 4.43) ส่วนรายการทีมี่
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ รายการ 3 เป็นสาขาวิชาที่ควรผลิตใน
ระดับ ปวส. โดยเน้นทักษะการดูแล ซ ่อมบำรุงรักษา

เครื่องมือแพทย์ที่เป็นระบบอิเลคทรอนิกส์ ดิจิทัล (x ̅  = 
4.42) 

1342



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
อาชีพการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ด้านปัจจยัค่าตอบแทน 

    จากตารางที่  5  พบว่า ป ัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกบัอาชีพ  
การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้านปัจจัย
ค ่าตอบแทนในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  (x ̅  = 4.24)  
เมื ่อพ ิจารณาเป็นรายการ พบว่า อย ู ่ในระดับมากทุก
รายการ มีค่าเฉลี่ยอยูร่ะหว่าง 4.02 – 4.35 โดยรายการที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการ 3 เป็นลักษณะงานเฉพาะทาง
ท ี ่สามารถสร ้างนว ัตกรรมหรือเล ือกเป ็นผู ้ประกอบ   

การอิสระได้ (x ̅  = 4.35) รองลงมาคือ รายการ 1 ก่อให้
ความมั ่นคงทางด้านรายได้ ฐานะสำหรับผู ้ท ี่สามารถ
ประกอบอาชีพให้บริการซ่อมเครื่องมือแพทย์ (x ̅  = 4.34) 
ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ รายการ 2 สามารถ
เรียกค่าตอบแทนได้โดยไม่อิงกับเกณฑ์มาตรฐานตำแหนง่ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทกัษะและประสบการณ ์(x ̅  = 4.02)  

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
อาชีพการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ด้านปัจจยัทีเ่ปน็ความก้าวหนา้ 

    จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการ
ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้านปัจจัยที่เป็น
ความก้าวหน้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅  = 4.30) 
เมื ่อพ ิจารณาเป็นรายการ พบว่า อย ู ่ในระดับมากทุก
รายการ มีค่าเฉลี่ยอยูร่ะหว่าง 4.27 – 4.33 โดยรายการที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการ 1 เป็นสาขาที่ควรได้รับการ
สนับสนุนให้ผูเ้รยีนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปในศาสตร์
เฉพาะทางเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาอปุกรณเ์ครื่องมือ

แพทย์ได้ (x ̅  = 4.33) รองลงมาคือ รายการ 3 มีโอกาส
สร้างสรรค์หรือพัฒนางานในหน้าที่ได้ตลอดเวลา (x ̅  = 
4.30) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ รายการ 2 เป็น
อาชีพที่มีโอกาสได้แสดงความสามารถได้รับการยอมรับ 

และมีโอกาสก้าวหนา้ในหนว่ยงาน (x ̅  = 4.27)  

6. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับอาชีพการซ่อม

บำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย ์ในภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก (x ̅  = 4.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายปจัจยั พบวา่ ปจัจยั
ท ี ่ม ีค ่าเฉล ี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ค ือ ป ัจจัยลักษณะงาน  

(x ̅ = 4.51) ปัจจัยแนวโน้มของตลาดแรงงาน (x ̅  = 4.44) 
ป ัจจ ัยที ่ เป ็นความก ้าวหน้า  (x ̅  = 4 .30 ) และปัจจัย

ค ่าตอบแทน (x ̅ = 4 .24) ตามลำดับ เมื ่อพิจารณาเป็น  
รายปัจจัย พบว่า 

1. ปัจจัยแนวโน้มของตลาดแรงงาน พบว่า รายการทีมี่
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการ 4 ปัจจุบันเครื่องมืออุปกร ณ์
ทางการแพทย์ส่วนใหญ่เป็นระบบอิเลคทรอนิกส์ ดิจิทัล   
ซ ึ ่งจำเป ็นต ้องมีการดูแล บำร ุงร ักษาอย่างต่อเน ื่อง  
(x ̅  = 4.63) รองลงมาคือ รายการ 3 กำลังคนด้านนีย้งัเปน็
ที่ต้องการในหน่วยงาน สถานพยาบาล บริษัทผลิตและ

จำหน่ายอุปกรณท์างการแพทย์ (x ̅  = 4.44) ส่วนรายการ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ รายการ 1 คาดว่าในอนาคตอาชพีนี ้
จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

(x ̅  = 4.27) 
2. ปัจจัยลักษณะงาน พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ

คือ รายการ 1 เครื่องมือแพทย์ปัจจุบันมีความซับซ้อน 
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จำเป็นต้องมีการผลิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแล
และซ่อมบำรุง (x ̅  = 4.65) รองลงมาคือ รายการ 2 เป็น
งานที่มีความท้าทาย ผู้ประกอบอาชีพจำเป็นต้องมีการ
พัฒนาท ักษะอย ่างต ่อเนื ่องให ้ท ันก ับเทคโนโลยีที่

เปล ี ่ยนแปลงตลอดเวลา (x ̅  = 4 .56) ส่วนรายการที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ รายการ 3 เป็นสาขาวิชาที่ควรผลิตใน
ระดับ ปวส. โดยเน้นทักษะการดูแล ซ ่อมบำรุงรักษา
เคร ื ่องมือแพทย์ท ี ่ เป ็นระบบอิเลคทรอนิกส์ ดิจิทัล     
(x ̅  = 4.42)  

3. ปัจจัยค่าตอบแทน พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ
คือ รายการ 3 เป็นลักษณะงานเฉพาะทางที่สามารถสรา้ง
นว ัตกรรมหร ือเล ือกเป ็นผ ู ้ประกอบการอ ิสระได้          

(x ̅  = 4.35) รองลงมาคือ รายการ 1 ก่อให้ความม่ันคง
ทางด้านรายได้ ฐานะสำหรับผู้ที่สามารถประกอบอาชีพ
ให้บริการซ่อมเครื่องมือแพทย์ (x ̅  = 4.34) ส่วนรายการที่
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ รายการ 2 สามารถเรียกค่าตอบแทน
ได้โดยไม่อิงกับเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ทักษะและประสบการณ์ (x ̅  = 4.02)  
4 . ป ัจจ ัยที ่ เป็นความก้าวหน้า พบว่า รายการที ่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการ 1 เป็นสาขาที่ควรได้รับการ
สนับสนุนให้ผูเ้รยีนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปในศาสตร์
เฉพาะทางเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาอปุกรณเ์ครื่องมือ
แพทย์ได้ (x ̅  = 4.33) รองลงมาคือ รายการ 3 มีโอกาส
สร ้างสรรค์หร ือพัฒนางานในหน ้าท ี ่ ได ้ตลอดเวลา  

(x ̅  = 4.30) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ รายการ 2 
เป ็นอาชีพที ่ มีโอกาสได ้แสดงความส ามารถได้รับการ
ยอมรับ และมีโอกาสก้าวหน้าในหน่วยงาน (x ̅  = 4.27)  

7. การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการซ่อม

บำร ุงรักษาอ ุปกรณ์ทางการแพทย์ พบว่า ในภาพรวม   
ทั้ง 4 ปัจจัย อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบนัมี
การนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากประกอบกบั
อุปกรณ์ทางการแพทย์มีราคาสูง รวมถึงต้องมีผู้ที่มีความรู้ 
ความชำนาญในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณท์างการแพทย์ 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับรายงานการศึกษาฝ่ายวิจัยนโยบาย 
สำน ักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สิงหาคม 2560) เรื่อง อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของ
ประเทศไทย พบว่า การนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือ
รองรับบริการของผู้ปว่ยเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่อุตสาหกรรม
เคร ื่องมอืแพทย์สว่นใหญ่ของไทยยังขาดการพัฒนาดา้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นของตนเอง แม้ไทยจะมีผูผ้ลติ
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทยเ์ปน็จำนวนมากแต่ส่วนใหญ่เปน็
การผลิตที ่ใช้ เทคโนโลยีการผลิตที ่ไม่ซับซ้อน และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ทีใ่ช้เทคโนโลยีระดับกลาง เชน่ 
เครื่องรังสีเอกซ์ เครื่องวัดความดันโลหะ เป็นต้น แม้ตลาด
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยจะมีแนวโน้ม
เติบโตตามความต้องการของตลาดก็ตาม แต่อุตสาหกรรม
เครื่องมือและอุปกรณท์างการแพทย์ในประเทศไทยยังไม่มี
การพัฒนาเท่าที่ควร อันเป็นผลมาจากผู้ประกอบการขาด
องค์ความรู ้และเทคโนโลยีการผลิต ขาดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ การยอมรับจากผูใ้ช้ต่อผลติภณัฑ์
ที่ผลิตได้ในประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ ขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนยงั
ไม่มีหน่วยงานหรอืสถาบันใหค้วามช่วยเหลือด้านข้อมูลและ
การตรวจสอบมาตรฐานและการรับรองคุณภาพเพ่ือสร้าง
ความม่ันใจใหก้ับผู้ใช ้ดังนั้น แนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรม
วัสดุอุปกรณท์างการแพทยใ์ห้มีศักยภาพ เพ่ือใหไ้ทยเปน็ฐาน
การผลิตอ ุตสาหกรรมทางการแพทย ์และสุขภาพ เป็น
ศูนย์กลางด้านสุขภาพจะต้องบรูณาการความร่วมมือจากทกุ
ฝ่ายทั้งภาครฐั เอกชน และสถาบนัการศึกษา ให้มีการพัฒนา
ที่ครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การพัฒนาบุคลากรทาง 
ด้านวิศวกรชีวการแพทย์ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
วัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์ เพราะเครื่องมือแพทย์มีความ
ซับซ้อนจำเปน็ต้องมีการผลิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้
ความรู้ พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา ทั้งนี้ยังสอดคลอ้งกับเค้าโครงวิทยานพินธ์ นาย
สุรินทร์ บำรุงผล เรื่อง การคาดการณ์ประมาณกำลังคน
และยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านการผลติอุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ พบว่า อุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยของ
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สถานพยาบาล ด้วยกรรมวีธีสมัยใหม่ในการรักษา อุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ทีเ่ขา้มามีบทบาทสำคัญ ทำใหก้าร
รักษาหายเร็วขึ้น แต่ปัญหาสำคัญของการผลิตเครื่องมือ
อ ุปกรณ ์ทางการแพทย ์ ค ือ การผล ิตบ ุคลากรใน
อุตสาหกรรมทุกสายงาน เช่น สายการบำรุงรักษา การ
วิจัยและพัฒนาการผลิต บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ด้านการแพทยห์รอืวิศวกรรมการผลิต  ด้วยเหตุนี ้อุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ทีท่ันสมัย ต้องมีการผลิตบคุลากร
ท ี ่ม ีความร ู้  ความเชี ่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้าน
เทคโนโลย ีการใช ้งาน ด ูแลและบำร ุงร ักษาอุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ ในด้านการพัฒนาบุคลากรการ
ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน 
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานสากลของการผลติเครือ่ง
และอ ุปกรณ ์ทางการแพทย์ มาตรฐานคุณภาพ ISO 
13485 
    เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ปัจจัยลักษณะงาน อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบัน   
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ มีความสำคัญมากในการ
ตรวจหรือวินิจฉยัโรคได้อีกวธิีหนึง่เพ่ือความแม่นยำชัดเจน
มากขึ้น ซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ส่วนใหญ่เป็น
ระบบอิเลคทรอนิกส์ ดิจิทัล ซึ่งมีราคาสูง จึงจำเป็นต้องมี
การผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดแูล
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์  และต้องพัฒนาทักษะ
เฉพาะทางในด้านการดูแล ซ ่อมบำรุงรักษาอปุกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าอาชีพ
การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์เปน็ที่ต้องการ
ของตลาดแรงงานทั ้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
เพราะผู้เรียนสามารถนำความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับการ
ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณเ์ครื่องมือแพทยไ์ปต่อยอดอาชีพได ้
    สำหรับปัจจัยค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อาจเป็น
เพราะว ่า  อาช ีพการซ ่อมบำร ุงร ักษาอ ุปกรณ์ทาง  
การแพทย์ เป็นอาชีพที่มีลักษณะงานเฉพาะทางที่ต้องมี
ความร ู ้  ท ักษะ ความเชี ่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบ
อิเลคทรอนิกส์ ด ิจิทัล ในการดูแล ซ ่อมบำรุงอปุกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ และหากมีการพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์เฉพาะทางด้านระบบอิเลคทรอนิกส์ ดิจทิลั 

สามารถไปประกอบอาชีพให้บริการซ่อมอุปกรณเ์ครื่องมือ
ทางการแพทย์หร ือสร้างนว ัตกรรมเก ี ่ยวก ับการซอ่ม
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนทีไ่ดไ้ม่
อิงกับเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งเพียงอย่างเดียว สามารถ
ขึ้นอยู่กับทักษะ ความชำนาญและประสบการณ ์

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
8.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจยัไปใช้
จากการศึกษาปัจจัยที่ เกี ่ยวข้องก ับอาชีพการซ่อม

บำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น พบว่า อาชีพการ
ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีความสำคัญและ
ความจำเป็นสำหรับการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในการดูแล บำรุงรักษา เป็นงานที่ผู้ประกอบ
อาชีพต้องมีการพัฒนาทกัษะอยา่งต่อเนือ่งเพ่ือเข้าสู่อาชพี
การซ ่อมบำร ุงรักษาอ ุปกรณ์ทางการแพทย์ เพราะใน
ป ัจจ ุบ ันอ ุปกรณ ์เครื ่องมือทางการแพทย์ เป็นระบบ
อิเลคทรอนิกส์ ดิจิทลั ซึ่งจำเป็นต้องมีการดูแล บำรุงรกัษา
อย่างต่อเนื่อง โดยดูจากปัจจัยแนวโน้มของตลาดแรงงาน 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยัมีดังนี ้

1) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ควรมีการ
จัดทำหลักสูตรการซ่อมบำรงุรักษาอุปกรณท์างการแพทย์
ร ่วมก ับหน่วยงานสถานพยาบาล  และผู ้ผลิตอุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรองรับความต้องการในปจัจบุนั
และอนาคต 

2) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ควรสรา้ง
มาตรฐานอาชีพการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณท์างการแพทย์
ร่วมกับหน่วยงานกำหนดคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพด้าน
การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

3) ส ่งเสร ิม ยกระดับอาช ีพการซ ่อมบำรงุรักษา
อ ุปกรณ ์ทางการแพทย ์ให ้เป ็นว ิชาช ีพเฉพาะท ี ่ มี
ความสำคัญและจำเป็นสำหรับการผลติบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบอิเลคทรอนิกส์ ดิจิทัล ใน
การดูแล บำรุงรักษาอุปกรณเ์ครือ่งมือทางการแพทยอ์ยา่ง
ต่อเนื่อง 

 8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการทำวิจัยครั้งต่อไป 
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    ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อาช ีพการซ่อมบำรุงรักษาอ ุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น 
การศึกษาคุณลักษณะของผ ู ้ประกอบอาช ีพการดูแล
ผ ู ้ส ูงอาย ุ ป ัจจัยที ่ม ีผลต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษา
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ การใช้และการ
บำร ุงร ักษาเคร ื่องมือแพทย ์ การออกแบบและผลิต
นวัตกรรมเพ่ือการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณท์างการแพทย์ 
เป็นต้น 

9. เอกสารอ้างอิง
รายงานการศึกษาฝ่ายวิจยันโยบาย สำนกังานพัฒนา 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ. (สิงหาคม 2560). 
 เรื่อง อุตสาหกรรมเครือ่งมอืแพทย์ของประเทศไทย.   
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ. 
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     การวิจัย เรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ของตลาดน้ำบาง
น้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ 1) 
เพ ื ่อศ ึกษาสภาพแวดล้อมและการอยู่อาศัยของชุมชน
ตำบลบางน้ำผึง้ 2) เพ่ือศึกษาการบรหิารจดัการชุมชนของ
องค์การบริการส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง 3) เพ่ือศึกษาการ
จัดการบริหารพ้ืนที่ชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง 4) เพ่ือศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์ของตลาดน้ำบางนำ้ผึ้ง 5) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและผู้อาศัยในชมุชนในการ
จัดการโลจิสติกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่    ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการโลจิสติกส์ตลา ดน้ำบาง
น้ำผึ้ง จำนวน 4 คน และผู้อาศัยในชุมชนตลาดบางน้ำผึง้ 
จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ สถิติที่ ใช้ใน
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ตำบลบางน้ำผึง้เป็นพ้ืนที่
ราบลุ่ม มีลำคลองเล็ก ๆ เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา 
อาชีพของคนในชุมชน คือ ทำสวนผลไม้ การอาศัยอยู่ของ
ชุมชนเป็นแบบพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามวิถี
ชุมชนแบบดั้งเดิม 2) การบริหารจัดการชุมชนตำบลบาง
น้ำผึ้งเน้นวิธีการเปดิให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการบริหาร
โดยมีการจัดต้ังประชาคมหมู่บ้านมีการประชุมหารือกัน
เดือนละสองครั้ง เพ่ือสอบถามสิ่งที่ชาวบ้านต้องการและ
สิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขในชุมชน 3) การจัดการบริหาร
พ้ืนที่ชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง  การบริหารจดัการพ้ืนทีข่อง
ตำบลบางน้ำผึ้งเป็นไปแบบเน้นการอนุรกัษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีความยั่งยืน มีการแบ่งพ้ืนที ่ใน
ชุมชนเป็นโฮมสเตย์  พ้ืนที่ปั่นจักรยานชมวิวธรรมชาติ 
พ้ืนที่สำหรับนัง่พักผ่อน พ้ืนทีข่องตลาดนำ้ โดยการบรหิาร
จัดการพ้ืนที่เนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนรว่มตัดสนิใจ 
4) การจัดการโลจิสติกส์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง มีการบริการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร ต ั ้งแต ่มโีซนปั่น
จักรยานชมวิวธรรมชาติ มีโฮมสเตย์ ที่ต้องการพักดื่มด่ำ
กับธรรมชาติ มีร้านค้าร้านอาหารจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวต้ังแต่จุดจอดรถ มี
รถรับส่งฟรี นั่งพักผ่อนที่ร่มรื่น  มีป้ายบอกทาง แผ่นพับ  
แผนผังเส้นทางต่างๆ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งได้ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดทั่วบริเวณพ้ืนที่ของตลาด จุดแจ้งเหตุฉุกเฉิน  มี
เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย ร้านอาหารภายในตลาดนำ้
บางน ้ำผึ้งได้รับการตรวจในด้านความสะอาดความได้
มาตรฐานของอาหารอยู่เสมอ การเดินทางมาตลาดน้ำบาง
น้ำผึ้งมีหลายช่องทางทั้งการเดินทางโดยรถส่วนตัว รถ
โดยสาร และทางเร ือ สำหร ับรถส ่วนตัว ขาดความ
สะดวกสบายโดยเนื่องจากมีข้อจำกัดของพ้ืนที่เนื่องจาก
ถนนคับแคบทำให้เกิดปัญหารถติด 5) ระดับความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวและคนที่อาศัยในชุมชนมีความพึง
พอใจในการจัดการโลจสิติกส์ตลาดนำ้บางนำ้ผึ้ง     อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก 
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Abstract 
     Independent Study The study on logistics 
management of Bang nam pheng Floating Market, 
Phra Pradaeng District, Samutprakarn Province, was 
aimed at (1) studying the environment and living 
and habitat of Bang Nam Phung Subdistrict (2) to 
study the community management of the service 
organization of the Service Organization, Tambon 
Bang Nam Phung.  (3) to study the management of 
Bang Nam Phung area(4) Study on Logistics 
Management of Bang Namphung Floating Market. 
(5)To study tourist satisfaction and people living in 
the community on logistic management. The 
questionnaire was used in two groups. And people 
related to the floating market. The research tools 
were interview questionnaire for related persons in 
Bang Namphung floating market. A questionnaire 
on satisfaction of logistics management in Bang 
Namphung floating market. This is a great way to 
make money online. The sample consisted of 4 
people involved in logistics management of Bang 
nam pheng Floating Market, Phra Pradaeng District, 
Samutprakarn Province, and 400 tourists and 
people living in the Bang namphueng floating 
market was selected by Accidental sampling. 
Statistics used in data analysis were percentage, 
mean and standard deviation. Statistical analysis 
was performed using computer program.   

1. Bang Nam Phueng sub-district is a
lowland area. There is a small canal connected to 
the Chao Phraya River. The career of the people in 
the community is gardener. The people in this 
community helped each other the traditional 
community. 

2. The management in Bang Phueng Sub-
district to have the opportunity of people’s 

participation in management that the 
establishment  the community and held meeting 
twice a month to inquire the requirement of the 
villagers that needed to be addressed in 
community. 

3. The management of Bang Nam Phung
area focus on  natural resource and environment 
conservation in the community for sustainable. 
The area in community is divided into homestay, 
a scenic cycling area, relaxation area, floating 
market area by management area emphasizes the 
public participation in decision making. 

4. Logistics Management of Bang
Namphung Floating Market. There are a full-
service of ecotourism  such as a scenic cycling, 
homestays, The accommodation is surrounded 
by nature, shops and restaurants from local 
wisdom, facilities for tourists, a shuttle service, a 
shady places, guidepost, brochures, route map, 
installed CCTV all around the market area, There 
is an emergency point and a security guard 
service. The restaurants in Bang Nam Phueng 
Floating Market are always inspected for 
cleanliness food and standards. There are many 
ways to travel at Bang Namphung Floating Market 
such as by private car, by bus, and by boat. 
Traveling by private car is inconvenience because 
of the limitation of the narrow road was the cause 
of the traffic jams. 

5 .   The level of tourist satisfaction and 
people living in the local community on logistic 
management of Bang Nam Pherng Floating 
Market, Phrapradeang District , Samutprakan 
Province. The satisfaction is in the high level. 
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1. บทนำ
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวชุมชนจัดเป็นการท่องเที่ยว

ที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างยิ่ง การท่องเที่ยวตลาดน้ำจัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนประเภทหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกการท่องเที่ยวเพ่ือผ่อนคลาย
ความเครียดได้ตามความต้องการซึ่งมีความหลากหลายรูปแบบ 
หนึ่งในนั้น คือ รูปแบบการท่องเที่ยวแบบตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีการเปิดตลาดน้ำ
อย ่างเป็นทางการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง  
และชาวบ้านตำบลบางน้ำผึ้ง ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งมีการให้ชุมชน
มาจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ  เช่น ขนมไทย  สินค้าพ้ืนเมือง และ
ผล ิตภ ัณฑ์ OTOP กิจกรรมน ันทนาการท ่องเที ่ยว   
ในร ูปแบบต่าง  ๆ  เช่น เที่ยวตลาดน้ำขี่จักรยาน โฮมสเตย์ 
พายเรือชมทัศนียภาพ กิจกรรมดนตรีในสวน กิจกรรมนั่งเรือ  
ชมหิ่งห้อย นวดเพ่ือสุขภาพ ไหว้พระ 9 วัด โดยตลอดตลาดน้ำ
บางน้ำผึ้งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนบางน้ำผึ้ง และ
รูปแบบการสร้างสัมพันธภาพในลักษณะเครือญาติแบบชุ มชน
คนในชุมชนพ่ึงพาตนเองได้  โดยได้ดำเนินตามพระราชดำริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ พล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทั่วไปสภาพแวดล้ อม 
ที่ยังคงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติที่งดงามยิ่งเป็นปัจจัยเสริม
ที่ดึงดูดความสนใจจากสังคมภายนอก ให้เข้าไปเยี่ยมเยื อน
ชุมชน 

จากการวิจัยของ ณริสา นิลแสง )2553 )เรื่องความ
คาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ มีต่อ
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
พบว่า  นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 
มีความพึงพอใจน ้อยกว ่าความคาดหวั งในท ุก ๆ ด ้าน    
ขององค์ประกอบการท่องเที่ยวซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการ
คมนาคม ด ้านราคา และรา้นจำหน่ายสินค้า ด้านการ
บร ิการของเจ ้าหน้าท ี ่  ด ้านส ิ ่งอำนวยความสะดวก  
ด้านสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก ด้านความปลอดภยัและ
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงส่งผลให้

น ักท ่องเท ี ่ยวท ี่ เด ินทางมาเที ่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง  
เกิดความไม่ประทับใจในการท่องเที่ยวและอาจไม่กลับมา
ท่องเที่ยวอีก ดังนั้น ทุกหน่วยงานหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกคน
ควรหาแนวทางในการปรับปร ุงองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยว  เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ ยว
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเกดิความพึงพอใจในการทอ่งเที่ยว และ
เพื ่อให้ช ุมชนตลาดน้ำบางน้ำผึ้งสามารถพัฒนาเป็ นแหล่ ง
ท ่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ มีความโดดเด ่น และมีลกัษณะ
เฉพาะตัว ให้ดำรงอยู่ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
เป็นแหล่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวชุมชน 
และอาจนำไปสู่การต่อยอดเพ่ือการพัฒนาเป็นชุมชนที่
เข ้มแข็ง และมีศ ักยภาพได้ต ่อไป พร ้อมก ับเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในลักษณะของตลาดที่แฝงไปด้วย
กลิ่นอายของความเป็นโบราณ และความเก่าแก่อย่างแทจ้ริง 

าว ทำให ้ผ ู้วิจัยเห็นความจากผลการว ิจัยดังกล่
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติ กส์
ของตลาดน ้ำบางน ้ำผ ึ ้ ง อำเภอพระประแดง จ ังหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือหาแนวทางในการวางแผนเพ่ือการพัฒนา
และส่งเสริมในด้านต่าง  ๆเพ่ือให้ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดน้ำที่มีศักยภาพ และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้กลับมาเที่ยวซ้ำ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ ยวที่ยั่ งยืน
ต่อไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2. 1 เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อม  และการอยูอ่าศัย

ของชุมชนตำบลบางนำ้ผึง้
2 . 2 เพ ื ่อศ ึกษาการบร ิหารจัดการชุมชนของ

องค์การบริการสว่นตำบลบางน้ำผึ้ง 
2. 3 เพ่ือศึกษาการจัดการบริหารพ้ืนที่ชุมชน

ตำบลบางน้ำผึง้
2. 4 เพ่ือศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ของตลาดน้ ำ

บางน้ำผึ้ง 
2 . 5 เพื ่อศึกษาความพึงพอใจที ่ มีการจัดการ

โลจิสติกส์ตลาดนำ้บางนำ้ผึ้ง 
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3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 
 3.1.1   ผ ู ้ท ี ่ม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้องในการจ ัดการ 

โลจิสติกส์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัด
สมุทรปราการ  จำนวน  4  คน 

3.1.2   นักท่องเที่ยว จำนวน 400 คน  
3.2  เครื่องมือที่ใช้การวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการ

เก ็บรวบรวมข ้อมูลในการว ิจัยครั ้งนี ้   ประกอบด้วย  
2 แบบ  ดังนี้ 

3.2.1  แบบสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย 6 
ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดการ   
โลจิสติกส์ของตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง   

ตอนที่ 2 สภาพแวดล้อมและการอยู่อาศัยของชุมชน
ตำบลบางน้ำผึ้ง   

ตอนที่ 3 การบร ิหารจ ัดการชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง 

ตอนที่ 4 การจัดการบริหารพ้ืนที่ชุมชนตำบล
บางน้ำผึ้ง 

ตอนท ี ่ 5 การจัดการโลจิสติกส์ตลาดน้ำบาง
น้ำผึ้ง อ .พระประแดง  จ .สมุทรปราการ  

ตอนที่ 6 แนวทางในการพัฒนาในอนาคต  
 3.2.2  แบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีต่อ

การจัดการโลจิสติกส์ตลาดนำ้บางน้ำผึ้ง  อ. พระประแดง 
จ. สมุทรปราการ แบ่งเปน็ 3 ตอน 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป จำนวน  4 ข้อ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา  

 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความ
พึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์ของตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง   
จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย )1) ด้านการจดัการใหบ้รกิาร 
)2) ด้านสภาพแวดล้อมและการอยู่อาศัยของชุมชน )3 ) 
การจ ัดการบริหารพื ้นที ่ช ุมชน )4 ) ด ้านการจดัการ 
โลจิสติกส์ของตลาดนำ้บางน้ำผึง้ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น  ๆ  
3.3  ขั้นตอนการสรา้งเครื่องมือ 

 เพ่ือความยืดหยุ่นต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

   3 .3 .1   ศ ึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ 
จากหนังสือ ตำรา เอกสาร และงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้องกับการ
จัดการโลจิสติกสก์ารท่องเที่ยว 

  3.3.2  ศึกษาว ัตถ ุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือกำหนดประเด็นคำถามที่ต้องการถามให้สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์การวิจัย 

  3.3.3  กำหนดหัวข ้อประเด ็นหล ักและ
ประเด็นย่อยของแนวคำถามสัมภาษณ์ เพ่ือช่วยให้การ
สร้างแนวประเด็นคำถามเกิดความครอบคลุม และเอื้อ  
ต่อการได้มาซึ่งข้อมูลที่มีรายละเอียดเนื้อหาครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษา 

  3.3.4  พิจารณาประเด็นคำถามสัมภาษณ์
ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการจะศึกษาทั้งหมดและหรือไม่ 

 3.3.5 ปรับปรุงประเด็นคำถาม 
3.4. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
   ผู้วิจัยดำเนนิการเก็บข้อมูลในการวิจยั ตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  3.4.1  ผ ู ้วิจัยนำหนังสือขอความร่วมมือ

อ งค ์ ก า ร บร ิห ารส ่ วนต ำบล บางน ้ ำผ ึ ้ง  เ พ ื ่อขอ 
ความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ผ ู้ที ่ม ีส่วนเก ี่ยวขอ้ง 
ในการจ ัดการโลจ ิสต ิกส ์ตลาดน ้ำบางน ้ำผ ึ ้ง  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจนักท่องเที ่ยวตลาดน้ำ 
บางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

  3.4.2  ผู้วิจัยได้นำแบบสมัภาษณ ์สัมภาษณ์
ผ ู ้ท ี ่ม ีส่วนเกี ่ยวข้องในการจัดการโลจิสติกส์ตลาดน้ำ   
บางน ้ำผ ึ้ง จำนวน 4 คน และแจกแบบสอบถามความ  
พึงพอใจที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง  
อ. พระประแดง จ . สมุทรปราการ กล ุ ่มนักท่องเที่ยว  
จำนวน 400 คน  และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง 

 3.4.3  ผ ู ้ว ิจ ัยทำการตรวจสอบข ้อมูล      
การส ัมภาษณ์ และนำแบบสอบถามไปบ ันทึกข้อมูล 
ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือนำไปวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.4.4  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ใน
การวิจัย 
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  ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผูท้ีมี่
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการโลจิสติกส์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 
โดยใช ้ว ิธ ีการประมวลผลทา งสถ ิ ต ิ เช ิงพ รร ณ น า  
)Descriptive Statistics) ได ้แก่  การแจกแจงความถี่  
)Frequency) และร้อยละ )Percentage) 

  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดการโลจิสติกส์ของตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรฐาน  ส ่วนประมาณค่า 
)Rating Scale) ว ิ เ ค ราะห ์ โ ดยใช ้ ค่า เ ฉล ี ่ย  )Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน )Standard Deviation) 

4. ผลการวิจัย
4.1  ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ

โลจิสติกส์ตลาดนำ้บางนำ้ผึ้ง ประกอบด้วย 1) นายสำเนาว์  
ร ัศมิท ัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง 
2) นางสาวสุธาสินี  ชัยเขื่อนขันธ์ 3) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผ ู ้จ ัดการตลาดน้ำบางน้ำผึ ้ง  4 )นางอาภรณ์  พานทอง  
ผ ู ้ประกอบธุรกิจโฮมเสตย์ 5 ) นายสุภาพ  วงศอ์สิเรส  
สมาชิกในชุมชน พบว่า  

4 .1 .1  สภาพแวดล ้อมและการอยู่อาศัยของ
ชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้งคือหนึง่ในหกตำบล
ของคุ ้งบางกะเจ้าพื ้นที่ส่วนหนึ่งที ่เป็นบริเวณโค้งน้ำ   
ของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ ่งมีพื ้นที ่ เชื ่อมต่อกันหกตำบล 
ประกอบด้วย ตำบลทรงคะนอง ตำบลบางกระสอบ ตำบล
บางกะเจ้า ตำบลบางยอ และตำบลบางกอบัว ตำบล  
บางน ้ำผึ ้งมีจำนวนประชากร  4,921 คน แบง่เป็นชาย 
2,341 คน หญิง 2,580 คน มีจำนวนครัวเรือนทั ้งสิ้น 
1,161 คร ัวเรือน   อยู ่ภายใต้การบริหารขององคก์าร
บริหารส่วนตำบลบางน้ำผึง้ โดยนายสำเนาว์ รัศมิทัต เปน็
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พื ้นที่ตำบลบางน้ำผึ้ง   
เป ็น พื ้นที ่ราบลุ่ม มีลำคลองเล็ก ๆ  เช ื ่อมต่อกบัแมน่้ำ
เจ้าพระยา อาชีพของคนในชุมชน คือทำสวนผลไม้ คนใน
ชุมชนเป็นคนไทยภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มอญ และชาว
จีนบางส่วน ผลผลิตของชาวบา้นส่วนใหญ่ของชาวบา้นใน
ชุมชนคือ มะม่วง มะพร้าว มะนาว กล้วยหอมเป็นต้น การ

อาศัยอยู่ของชุมชนเป็นแบบพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูล
กันตามวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม 

 4 .1 .2   การบร ิหารจ ัดการช ุมชนตำบล 
บางน้ำผึ้งเน้นวิธีการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บร ิหารตั ้งแต่การออกแบบผ ังการจัดการช ุมชนโดยมี  
การจัดต้ังประชาคมหมู่บา้นมีการประชุมหารือกันเดอืนละ  
สองครั้ง สอบถามถึงสิ่งที่ชาวบ้านต้องการ และสิ่งที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขในชุมชน การวางแผนบริหารจดัการชุมชน
โดยให ้ประชาชนช ่วยก ันออกแบบ  กำหนดกติกา 
กฎระเบียบการอยู ่ร่วมกันในช ุมชน เน้นการบรรเทา 
ความเด ือดร้อนของชุมชนพร้อมก ับปลูกฝังจิตสำนึก 
รักบ้านเกิดให้เยาวชนนำไปสูก่ารพัฒนาที่ยัง่ยืน 

 4.1.3  การจัดการบริหารพ้ืนที่ชุมชนตำบล
บางน้ำผึ้ง  ตำบลบางน้ำผึ้งมีเนื้อที่ประมาณ 1,938 ไร่  
พ ื ้นที ่ของตำบลบางน้ำผ ึ้งถกูกำหนดเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์  
และพ้ืนที่สีเขียว ตามคณะรัฐมนตรี ในปัจจุบันมีการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมพ้ืนที่กฎกระทรวงฉบับที่ 37 )พ.ศ. 2535) 
กำหนดให้การก่อสรา้งอาคารในพ้ืนทีต่้องมีพ้ืนทีว่่าง 75% 
ของแปลงที ่ด ิน ห ้ามสร้างตึกแถว ห ้องแถว ห้ามสร้าง
อาคารสูงเกิน 15 เมตร พ้ืนที่ในส่วนของตำบลบางน้ำผึ้ง
เป็นพ้ืนที่สีเขียวอนุรกัษ์พิเศษของมูลนิธชิัยพัฒนา ที่บรษิทั 
ปตท.จำกัด )มหาชน) ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์
และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวของคุ้งบางกะเจ้า และต้องการ
ส ่งเสร ิมให้เกิดการอนุร ักษ์วิถ ีช ุมชนดั ้ง เด ิมตามแนว
พระราชดำริ และเป็นต้นแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
ของคนในท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายใต้แนวยุทธศาสตร์การพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนา  
มีการใช้พ้ืนที่ร่วมกัน ทั้งวัด โรงเรียนและชุมชน 

4.1.4  การจัดการโลจิสติกส์ตลาดนำ้บางนำ้ผึง้
 4 .1 .4.1  ด ้านการบริการ  ตลาดน้ำ

บางน ้ำผึ ้งสร้างความตระหนักให้ทุกคนในชุมชน เป็น  
เจ้าบ้านที่ดตี้อนรบันกัทอ่งเที่ยว ด้วยอัธยาศัยไมตร ีเต็มใจ
ในการให้บริการตามฉันทามติของคณะกรรมการชุมชน  
มีการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร ตั้งแต่  
มีโซนปั่นจักรยานชมวิวธรรมชาติ มีโฮมสเตย์ ให้บริการ
นักท่องเที่ยว ที่ต้องการพักดื่มด่ำกับธรรมชาติ มีร้าน ค้า
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ร้านอาหารจากภูมิปัญญาชาวบ้าน หลากหลายทั้งคาว 
หวาน ถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดภยั เพ่ือให้นกัทอ่งเทีย่ว
รู้สึกประทับใจ 

 4.1.4.2  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำนวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว
เริ่มต้นตั้งแต่จุดจอดรถ ไว้รองรับนักท่องเที่ยวหลายจุด  
มีรถรับส่งฟรีไว้บริการนักท่องเทีย่ว  สถานที่จอดรถหลาย
จุด นั่งพักผ่อนที่ร่มรื่น  มีป้ายบอกทาง แผ่นพับ แผนผัง
เส้นทางต่าง ๆ  เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยว 

 4.1.4.3  ด้านความปลอดภัย ตลาด
น้ำบางน้ำผึ้งได้จัดจุดแจ้งเหตุฉุกเฉินไว้บรกิารนักท่องเทีย่ว
รวมท ั ้งมี เจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยด ูแลบรเิวณ  
จ ุดจอดรถ ร ้านอาหารต่างๆภายในตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
ได ้ร ับการตรวจในด้านความสะอาดได้มาตรฐานของ
อาหารอยู่เสมอ 

 4.1.4.4  ด้านคมนาคม การเดินทาง
มาตลาดน้ำบางน้ำผึ้งมีหลายช่องทางทั้งการเดินทางโดย
รถส ่วนตัว รถโดยสาร และทางเรือ สำหรับรถสว่นตัว 
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งบริการรับส่งฟรีจากจุดจอดรถจนถึง
ตลาดน้ำ แต่การเด ินทางด้วยรถส่วนตัวอาจขาดความ
สะดวกสบายโดยเนื่องจากมีข้อจำกัดของพ้ืนที่เนื่องจาก
ถนนคับแคบทำใหเ้กิดปญัหารถติด 

 4.1.5  แนวทางในการพัฒนาในอนาคต  
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งจะร่วมกันรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสตกิ 
เพ ื ่อลดปริมาณขยะที ่ เก ิดจากการท่องเที ่ยวเปน็การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงไว้ซึ่งธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดมิ 
พร ้อมดำเนินการพัฒนาเส ้นทางการปั ่นจ ักรยานให้
สวยงามขึ ้น พร ้อมทั ้งจะจัดการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศให้
ต่อเนื่องไปยังตำบลอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกันในคุ้งบางกะเจ้า  
มีตำบลทรงคนอง  ตำบลบางกระสอบ  ตำบลบางน้ำผึ้ง 
ตำบลบางกอบัว ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางยอ ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ติดกันเหมือนถุง ให้มีความเข้มแขง็เหมือนตำบลบาง
น้ำผึ้ง 

4.2  ผลการว ิเคราะห ์ระดับความพึงพอใจ 
ต่อการจัดการโลจิสติกส์ของตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอ 
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

 4.2.1  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง )ร้อยละ 74.70) อายุ 26-35 ปี )ร้อยละ 30.50) 
เป็นผู้จบการศึกษาระดับปรญิญาตรี )ร้อยละ 55.00) และ
มีส ่วนเกี ่ยวข้องนักท่องเที่ยว  )ร ้อยละ 78.20) ผลการ
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการโลจสิติกส์ของ
ตลาดน ้ำบางน ้ำผ ึ ้ง   อำเภอพระประแดง จ ังหวัด
สมุทรปราการ 

 4.2.2  การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจตอ่
การจ ัดการโลจิสต ิกส ์ของตลาดน้ำบางน ้ำผึ ้ง  อำเภอ  
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในแต่ละด้าน โดย
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ภาพรวมความ
พึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์ของตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง  
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน ปรากฎดังตารางที่ 1  

ตารางที่  1   สรุปความพึงพอใจต่อการจดัการโลจสิติกส ์ 
ของตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย S.D ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด ้ า น ก า ร จ ัด กา รการ
ให้บริการ 

4.24 0.63 มาก 

2. ด ้ านสภ าพแวดล ้อมและ
การอยู่อาศัยของชุมชน 

4.14 0.71 มาก 

3. ด ้ านร ูป แบบการจัดการ
บริหารพื้นที่ชุมชน 

4.04 0.67 มาก 

4. ด้านการจัดการโลจิสติกส์
ของตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 

3.97 0.81 มาก 

ภาพรวม 4.10 0.70 มาก 

     จากตารางที่ 1  แสดงผลการวิเคราะห์ภาพรวมความ
พึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์ของตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าภาพรวม
ความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์ของตลาดน้ำบาง

น้ำผึ้ง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ) X ) เท่ากับ 4.10  และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ) S.D) เท่ากับ 0.70 และเม่ือ
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ ใน
ระดับมากทุกด้าน เชน่กัน 

5. สรุปผลการวิจัย
5.1  ตำบลบางนำ้ผึง้เป็นพ้ืนที่ราบลุม่ มีลำคลอง

เล ็ก  ๆ  เช ื ่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา อาชีพของคนใน
ชุมชน คือ ทำสวนผลไม้ การอาศัยอยู่ของชุมชนเป็นแบบ
พ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกลูกันตามวถิีชุมชนแบบดั้งเดิม 

5.2  การบริหารจัดการชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง
เน้นวิธีการเปิดให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการบริหารโดยมี
การจัดต้ังประชาคมหมู่บา้นมีการประชุมหารือกันเดอืนละ
สองครั้ง เพ่ือสอบถามสิ่งที่ชาวบ้านต้องการและสิ่งที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขในชุมชน 

5.3  การจัดการบริหารพ้ืนที่ชุมชนตำบลบาง
น้ำผึ้ง  การบริหารจัดการพ้ืนทีข่องตำบลบางน้ำผึ้งเป็นไป
แบบเน้นการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ให้มีความยั่งยืน มีการแบ่งพ้ืนที่ ในชุมชนเป็นโฮมสเตย์   
พ้ืนที่ปั่นจักรยานชมวิวธรรมชาติ  พ้ืนที่สำหรบันั่งพักผ่อน 
พ้ืนที่ของตลาดน้ำ โดยการบริหารจัดการพ้ืนที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนร่วมตัดสนิใจ 

5.4  การจัดการโลจิสติกส์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง  
มีการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร ตั้งแต่มี
โซนปั่นจักรยานชมวิวธรรมชาติ มีโฮมสเตย์ ที่ต้องการพัก
ดื่มด่ำกับธรรมชาติ มีร้านค้าร้านอาหารจากภูมิปัญญา
ชาวบ้าน อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเทีย่วต้ังแต่จดุ
จอดรถ มีรถรับส่งฟรี นั่งพักผ่อนที่ร่มรื่น  มีป้ายบอกทาง 
แผ่นพับ  แผนผังเส้นทางต่าง ๆ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งได้
ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณพ้ืนทีข่องตลาด จุดแจ้งเหตุ
ฉ ุกเฉ ิน มีเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัย ร้านอาหาร
ภายในตลาดน้ำบางนำ้ผึ้งได้รับการตรวจด้านความสะอาด
ความได้มาตรฐานของอาหารอยู ่เสมอ การเดนิทางมา
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งมีหลายช่องทางทั้งการเดินทางโดยรถ
ส่วนตัว รถโดยสาร และทางเรือ สำหรับรถส่วนตัว ขาด
ความสะดวกสบายโดยเนื่องจากมีข้อจำกัดของพื ้นที่
เนื่องจากถนนคับแคบทำให้เกิดปัญหารถติด 

5.5  ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและ
คนท ี ่อาศัยในช ุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการ   
โลจิสติกส์ตลาดน้ำบางนำ้ผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
อยู่ในระดับมาก 

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 สามารนำผลการวจิัยพัฒนาการจัดการโลจิสตกิส์

ตลาดน ้ำบางน ้ำผ ึ ้ง  อำเภอพระประแดง จ ังหวัด
สมุทรปราการ  
     6.2 สามารผลการวิจัยเป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชิงนเิวศนใ์นรูปแบบอื่นๆ 

7. อภิปรายผลการวิจัย
7 .1  การจ ัดการโลจิสติกส์ ด ้านการจัดการ 

โลจิสติกส์ ของตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เ ม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ผู้รับบริการและให้บริการมีความ 
พึงพอใจด้านร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีจำนวน
เพียงพอ/ราคาเหมาะสม/ความสะอาดคุณภาพอาหาร 
เ ป ็ น อ ั น ด ั บ แ ร ก  ส อ คคล ้ อ งก ั บ ง า น ว ิ จ ั ย ของ 
อมรล ิณร ัศม์ิ  ศร ีบัวนำ )2559) ได ้ศ ึกษา การจัดการ 
โลจ ิสต ิกส ์สำหร ับน ักท ่องเท ี ่ยวในว ัดศร ีส ุพรร ณ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาถึงการจัดการโลจิสติกส์สำหรับ
การท ่องเท ี่ยวในว ัดศรีส ุพรรณ จากการศึกษาพบว่า 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี ประกอบ
อาช ีพพนักงานเอกชนหรือร ัฐว ิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือนมากว่า 25,000  บาท มีวัตถุประสงค์หลักของ
การเดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุด ช่วงเวลาที่ใน
การเดินทางท่องเที่ยวในวัดศรีสพุรรณ คือ ในด้านสถานที่ 
และมีความพึงพอใจในระดับมากในด้านการไหลทาง
กายภาพ ด้านบุคลากร ด้านการใหบ้รกิาร ตามลำดบั 
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การลดความสูญเปล่าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเสาเขม็เจาะ  
กรณีศึกษา นครทองเสาเข็มเจาะ จังหวัด ชลบุรี

Reducing Waste to Increase the Efficiency of Bored Pile Manufacturing 
Process: A Case Study of Nakhon Thong Bored Piles, Chonburi Province 

ไพลิน เลิศพิมลพันธ์1* บุญชนะ สุรกานนท์2 ปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์3  
Pailin Lertpimolpan1* Bunchana Surakanon2 Paphawarin Setthairat3 

*1 2 3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
*1 Department of Logistics Management, Bankhai Technical College, Institute of Vocational Education:

Eastern Region 

บทคัดย่อ 
 การว ิจ ัยน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อ 1) เปร ียบเทียบ
กระบวนการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเสาเขม็
เจาะ 2) เปรียบเทียบรายได้ในการดำเนินงานผลิตเสาเขม็
เจาะ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ
เสาเข็มเจาะ นครทองเสาเข็มเจาะ เลือกอย่างง่ายแบบ
เจาะจงเนื่องจากผู้วิจยัได้สง่นักศึกษาฝกึงานในบริษัท นคร
ทองเสาเข็มเจาะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ และบิลรายการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์และรายการ
บัญชีการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล โดย ตารางเปรียบเทยีบ
ต้นทุนก่อนและหลังการดำเนนิการ ทฤษฎทีี่ใช้ในการวจิยั 
ค ือ การลดความสูญเปล ่าท ั้ง 7  ประการ และวธิีการ
จัดการเพ่ิมประสิทธิภาพด้วย ECRS ผลการวิจัย พบวา่ 1) 
กระบวนการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเสาเขม็
เจาะ ด้วยวิธีการลดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ และ
วิธีการจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพด้วย ECRS สามารถลด
ความส ูญเปล่าที ่ เก ิดขึ ้นจากกระบวนการผลิต ทำให้
สามารถผลิตเสาเข็มเจาะได้มากขึ้นกว่าเดิมและยังทำให้
กระบวนการในการผลติมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ ดมีาก 
2) ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจมีรายได้ที่มากขึ้น เนื่องจาก
สามารถทำการผลิตและการขนส่งได้มากกว่าเดิม คิดเปน็
เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นคือ 37.49% 

คำสำคัญ : การลดความสูญเปล่า, การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

Abstract 
 This research aims to 1) Compare the waste 
reduction process in the bored pile 
manufacturing process 2) Compare the revenue 
from the bored pile production. The population 
in this research is entrepreneurs who own bored 
pile businesses of Nakhon Thong bored pile. The 
research tools were interview forms, purchase 
orders of materials and equipment, and financial 
statements. Data analysis includes cost 
comparison tables before and after operations. 
The theories used in the research were 7 waste 
reduction and ECRS optimization management 
methods. The results showed that 1) It can 
reduce the wastage caused by the production 
process. The bored pile can increase the product 
in production, and also makes the production 
process more efficient. 2) Entrepreneurs and 
business owners have more income. Because 
they can produce and transport more. The 
percentage of revenue increase is 37.49% 
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Keywords : Waste, Performance 
 
1. บทนำ 
 ปัจจุบันนครทองเข็มเจาะ ให้บริการเกี่ยวกบั เสาเขม็
เจาะ เพ่ือการวางรากฐานที่ม่ันคงให้แก่อาคาร เสาเข็ม
เจาะจะมีความแตกต่างออกไปจากเสาเข็มตอก การ
ก่อสร้างจะต้องมีเครื่องมือในการขุดดินและขึ้นรูปเสา 
การก ่อสร้างก็จะต้องขุดดินและลงเสาที่ ไซต์ก่อสร้าง
เท่านั้น ไม่สามารถขึ้นรูปเสาก่อนได้เหมือนเสาเข็มตอก 
ดังนั้นจึงมีความยุ่งยากกว่าพอสมควรทำให้ต้นทุนก็จะ
แพงกว่า เสาเข็มตอก แต่ข ้อด ีคือมีความแข ็งแรกที่
มากกว่า สามารถออกแบบให้ตรงตามลักษณะของแตล่ะ
อาคารได้ นอกจากนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อสิ่งก่อ สร้าง
บริเวณรอบ ๆ  อีกด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเสาเข็มเจาะจะ
เหมาะกับสิ่งก่อสร้างในเมืองมากกว่า ในการผลิตและ
ขนส่งเสาเข็มเจาะของผู้ให้บริการนัน้ มีข้อจำกัดในเรื่อง
ของเวลาที่มีความล่าช้าในการผลิตและได้ปริมาณที่นอ้ย
ในการขนส่งเสาที่ผลิตเสรจ็สิ้นแล้วไปยังหนา้งาน ซึ่งลด
ความสูญเปล่าจากากรกระบวนการผลิตและการขนสง่ได้ 
ก ็จะทำให ้นครทองเข็มเจาะดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและได้ผลกำไรทีม่ากขึ้นตามมา 
เสาเข็มถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับอาคาร บริษทั
ที่จะสามารถแข่งขันได้จึงต้องมีความนา่เชือ่ถือสูง ความ
เช ี ่ยวชาญของแรงงานและผู ้บริหารก ็เป็นสิ ่งสำคัญ 
แรงงานที่มีฝีมือก็จะสามารถรับมือกบัปัญหาหนา้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โอกาสที่งานจะเกิดความ
ล่าช้า  

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2 .1  เปร ียบเทียบกระบวนการลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิตเสาเขม็เจาะ  
 2.2 เปรียบเทียบรายได้จากการดำเนินงานผลติเสาเขม็
เจาะ 

 
 
 

3. สมมติฐานของการวจิัย 
 ผู้ประกอบการจะสามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิตได้และสามารถสรา้งรายได้ที่เพ่ิมมาก
ขึ้นจากการดำเนนิงานในรปูแบบทีจ่ดัทำขึ้นมาใหม่ 
 
4. วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความสูญเปล่าที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลติและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ขนส่ง หลักการดำเนินการวิจัยได้กำหนดการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการ และขั้นตอนการ
ดำเนินงาน การวิเคราะห์ขอ้มูล ดังรายละเอยีดต่อไปนี ้

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ คณะผู้จัดทำได้ทำการลง

พ้ืนที่ และการสังเกตการณ์ในกระบวนการผลิตเสาเข็ม
เจาะ และขั้นตอนในการจัดสง่เสาเขม็เจาะที่พรอ้มใชงาน 
 4.1.2 ข้อมูลทุติยภมิู การรวบรวมขอ้มูลจากการ
ส ัมภาษณ์ผู ้ประกอบการ และจากงานวิจัยต ่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
4.2.1 บิลรายการสั่งซื้อวสัดุอุปกรณ ์

 4.2.2 รายการบัญชกีารเงิน 
 4.2.3 แบบสัมภาษณ์ 

4.3 วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 4.3.1 วางแผนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลดความ
ส ูญเปล ่าท ี ่ เก ิดข ึ ้นจากกระบวนการผล ิตและเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการขนสง่ 
 4.3.2 จัดทำแบบสัมภาษณ ์
 4.3.3 เตรียมข้อมูลที่จะสัมภาษณ์ถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น 
 4 .3.4 รวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการขั ้นตอน
ต่อไป 
 4.3.5 ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการลด
ความส ูญเปล่าที่ เกิดขึ ้นจากกระบวนการผลิตและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการขนสง่ 
 4.3.6 สัมภาษณข์้อมูลถึงปัญหาทีเ่กดิขึ้น 
 4.3.7 วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาปญัหาที่แทจ้ริง 
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4.3.8 เริ่มแก้ไขปัญหา โดยใช้ทฤษฎี 7 Waste 
of Lean และ ECRS 

4.3.9 จัดทำตารางเปรียบเทียบก่อน และหลัง
การแก้ไขปัญหา 

4.3.10 สรุปผลวิจยั และนำเสนอผลการวจิัย 

5. ผลการวิจัย
ผลการว ิจัยเร ื่อง การลดความสูญเปล่า เพ ื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเสาเข็มเจาะ กรณีศึกษา 
นครทองเสาเข็มเจาะ จังหวัด ชลบุรี สามารถแบ่งแยกผล
ของการวิจัยออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้

1. ข ้อมูลพื ้นฐานและสภาพการดำเนินงานใน

ปัจจุบันของ นครทองเสาเข็มเจาะ

2. ว ิเคราะห ์ความส ูญเปล ่าท ี ่ เก ิดข ึ ้น ด ้ว ย

กระบวนการ 7 Waste
3. แ น วทาง ในการปร ั บปร ุ งแก ้ไ ขใหม่ด ้วย

กระบวนการ ECRS

5.1  ข ้อมูลพื ้นฐานและสภาพการดำเน ินงานใน
ปัจจุบันของ นครทองเสาเข็มเจาะ 

ในปัจจุบันนครทองเข็มเจาะ ให้บริการเกีย่วกบั 
เสาเข็มเจาะ เพ่ือการวางรากฐานที่ม่ันคงให้แก่อาคาร 
เสาเข็มเจาะจะมีความแตกต่างออกไปจากเสาเข็มตอก 
การก่อสร้างจะต้องมีเครื่องมือในการขุดดินและขึ้นรูปเสา 
การก ่อสร้างก็จะต้องขุดดินและลงเสาที ่ไซต์ก่อสร้าง
เท่านั้น ไม่สามารถขึ้นรูปเสาก่อนได้เหมือนเสาเขม็ตอก 

การผลิตเสาเข็มเจาะจะมีวัถุดิบที่ต้องใช้ดังต่อนี้
ไป 

1. เหล็กข้ออ้อย ความยาวเหล็กเส้น ที่มีความยาว

12 เมตร หรือ 16 เมตร ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับ

มอบหมาย

ภาพที่ 1 เหล็กข้ออ้อย 

2. เหล็กหกหุน )ใช้ทำ  Spiral) ที่มีขนาดความยาว

ขึ้นอยู่กับเหลก็ข้ออ้อย

ภาพที่ 2 เหล็กหกหุน 

3. ลวดมัดเหล ็ก ใช ้สำหรับมัดเหล็กข้อออ้ยกับ

เกลียวเหล็กหกหุน

ภาพที่ 3 ลวดสำหรับมัดเหล็ก 

1357



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

4. คอนกรีตสำเร็จรูป

ภาพที่ 4 คอนกรีตผสมสำเร็จรูป 

ขั้นตอนในการผลิตเสาเข็มเจาะที่พรอ้มใช้งาน 

1. นำเหล็กข้ออ้อยจำนวน 6 เส้น มาเรียงเพ่ือใช้

เป็นโครงสร้างของเสาเข็ม  )ความยาวขนาด  10
เมตร)

2. นำแท ่งเหล ็กหกหุนไปบิดให้เป็นเกล ียวซึ ่งมี

เส้นผ่าศูนย์กลางทีข่นาด 35 เซนติเมตร
3. นำเหล็กหกหุนที่บิดเกลียวเสร็จสิ้นแล้วไปขึ้น

โครงกับเหล็กข้ออ้อย

4. นำลวดเหล็กทำการมัดเพื่อผสานให้เหล็กข้อ

อ ้อยยึดติดกับเหล็กหกหุนบิดเกลียวจะได้ใน
ลักษณะเสมือนมุมหกเหลี่ยม

5. นำเครื่องขุดเจาะ เจาะหน้าดินที่กำหนดไว้ตาม

ความลึกที่ได้รับมอบหมาย

6. นำเสาเข็มเจาะทีข่ึ้นรปูตามกระบวนการที่ 1 – 
4 เสร็จสิ้นแล้ว วางลงไปในบลอ็คทีขุ่ดเจาะไว้

7. ทำการเทปูนคอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วลงไปใน

บล็อกของเสาเขม็เจาะ

8. ท ิ ้งไว ้ประมาน 20 นาทีเพ ื่อให้ปูนเซต็ตัวกับ
เข็มเจาะเสา ถอดบล็อคขุดเจาะออกจากเสาเขม็

เป็นอันเสรจ็สมบูรณ์

ภาพที่ 5 เสาเข็มเจาะที่ข้ึนโครงสร้างสำเร็จรูปพร้อมใช้ 

ตารางที่  1   ตารางต้นทุนรวมต่อการผลิตเสาเข็มเจาะ 
ในแต่ละขนาด 

รายการ รวมราคา
วัสดุอุปกรณ์ 

(บาท) 

ราคา
ค่าแรงใน
การผลิต 
(บาท) 

ราคารวม
ทั้งหมด 
(บาท) 

1. เสาเข็มเจาะขน า ด ห น้ า
กว้าง 35 cm 

3,003.66 600.00 3,603.66 

2. เสาเข็มเจาะขน า ด ห น้ า
กว้าง 40 cm 

4,675.65 700.00 5,375.65 

3. เสาเข็มเจาะขน า ด ห น้ า
กว้าง 50 cm 

6,830.75 800.00 7,630.75 

 จากข้อมูลในตารางที่ 1 จะแสดงให้เห็นถึงต้นทุนที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเสาเขม็เจาะซึ่งจะประกอบไป
ด้วยต้นทุนที่เกิดจากวัสดุอุปกรณใ์นการผลิตและต้นทุนที่
เกิดจากค่าแรงงานในการดำเนนิการผลิต 

ตารางที่  2   ตารางรายได้จากการดำเนนิการใหบ้ริการ
เสาเข็มเจาะในปัจจุบนั 

รายการ ขนส่งด้วยรถบรรทุก
ขนาดเล็ก 
(บาท) 

ขนส่งด้วยรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ 

(บาท) 
1. เสาเข็มเจาะขน า ด ห น้ า
กว้าง 35 cm 

36,036.60 54,054.90 

2. เสาเข็มเจาะขน า ด ห น้ า
กว้าง 40 cm 

26,878.25 53,756.50 

3. เสาเข็มเจาะขน า ด ห น้ า
กว้าง 50 cm 

22,892.25 45,784.50 
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 จากข้อมูลในตารางที่ 2 จะแสดงให้เห็นว่ารายได้ใน
ดำเนินการให้บริการจะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือการ
ขนส ่งด ้วยรถบรรทุกขนาดเล ็กและขนาดใหญ่ จะได้
ปร ิมาณที ่ไม่เท่ากันตามแต่ขนาดของเสาเข็มเจาะและ
ขนาดของรถบรรทกุ 

5.2 วิเคราะห์ความสญูเปลา่ทีเ่กิดขึ้นด้วยกระบวนการ 
7 Waste 

จากการผลิตและการให้บริการเสาเข็มเจาะของ นคร
ทองเสาเข็มเจาะ ในส่วนของขั้นตอนการผลิตต้ังแต่เริ่มตน้ 
จนกระท ั ้งถ ึงกระบวนการขนส ่งส ินค้า เสาเข็มเจาะ
สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน จากการดำเนินงานของกิจการได้
พบความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินงาน
ของนครทองเสาเข็มเจาะ ดังนี้ 

1. ความสูญเปล่าที่เกิดจากการผลิต

2. ความสูญเปล่าที่เกิดจากการขนสง่

ความสูญเปล่าที่เกิดจากการผลิต ของนครทองเสาเขม็
เจาะที ่ ค้นพบ คือ มีข ั้นตอนการผลิตที ่ ใช้ เวลาในการ
เตรียมการค่อนข้างนาน โดยในขั้นตอนการผลิตสามารถ
ทำได้ 2 วิธีคือ 1 . จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และทำการผลิต 
ณ สถานที่ตั้งของโรงงานผลิตของนครทองเสาเข็มเจาะ 2. 
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณแ์ละทำการผลิต ณ สถานที่ ที่ลูกค้า
นัดหมาย ซึ่ง กระบวนการผลิตทั้งสองแบบนัน้ มีข้อจำกดั
ท ี ่ทำให้เกิดความสูญเปล ่าในด้านของเวลากับปริมาณ
สินค้าที่ผลิตได้ ซึ่งหากผลิต ณ สถานที่ตั้งของโรงผลิตจะ
ทำให้สะดวกต่อการนำไปใช้เม่ือถงึสถานทีน่ัดหมาย แต่จะ
ได้ปริมาณต่อเที่ยวในการขนสง่ที่นอ้ยเพราะเสาเข็มเจาะที่
ผล ิตเสร ็จพร้อมใช้งานมีขนาดใหญ่ ทำให้ขนส่งได้ใน
ปริมาณที่จำกัด หากจดัเตรยีมวัสดอุุปกรณ์ไปผลิตขึ้นรปูที่
สถานที่นัดหมายของลูกค้า ก็จะทำให้เสียเวลาในการผลติ
ท ี ่มากขึ ้นและจะต้องขนย ้ายอุปกรณ์ที ่ใช ้ในการผลิต
บางส่วน ไปยังสถานที่นัดหมายด้วยจึงจะทำให้ใช้เวลาที่
มากขึ้น แต่จะได้ปริมาณของเสาเข็มเจาะที่มากขึ้นตาม 
เนื่องจากในการขนสง่จะไม่ใช้พ้ืนที่ ที่สูญเปล่าเท่ากับการ
ขนส ่งเสาเข็มเจาะท ี่ผลิตสำเร็จรูป จากการวิเคราะห์
กระบวนการผลิตตลอดจนกระบวนการขนสง่ จะพบความ

สูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการขนส่งที่ไม่คุ้มค่า ในด้านขอ ง
ปริมาณสินค้าต่อรอบการขนส่ง และการผลิตที่มีข้อจำกดั 
ไม่ว่าจะผลิตที่โรงงานผลิตหรือจะนำไปผลิต ณ สถานทีน่ดั
หมายของลูกค้า 

5 . 3  แ น วทา งในการ ปรับปร ุ ง แก ้ ไ ขใหม่ด ้วย
กระบวนการ ECRS 

การปรับปรุงแก ้ไขใหม่ด้วยกระบวนการ ECRS ใน
กระบวนการผลิตและการขนสง่เสาเข็มเจาะ เพ่ือลดความ
ส ูญเปล ่าที ่เกิดขึ ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนิน
ธุรกิจ 

ภาพที่ 6 ปรับปรุงกระบวนการใหมด้่วยวธีิ ECRS 
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ตารางที่  3   เปรียบเทียบขัน้ตอนในการผลิตและการ
ขนส่งเสาเข็มเจาะแบบเดมิและแบบใหม่ 

การดำเนินการแบบเดิม การดำเนินการแบบใหม่ 

1. นำเหล็กข้ออ้อยมาเรียงเพื่ อใช้ข้ึน เป็ น
โครงสร้างของเสาเข็ม ณ โรงผลิต 

1. นำเหล็กข้ออ้อยที่ใช้เป็นโครงสร้ า ง
ของเสาเข็ม ลำเลียงข้ึนรถบรรทุก 

2. นำแท่งเหล็กหกหุนไปบิดให้เป็นเกลียว
เพื่อรอประกอบกับเหล็กข้ออ้อย ณ โรง
ผลิต 

2. นำแท่งเหล็กหกหุนไปบิ ดใ ห้ เป็ น
เกลียว และนำมาซ้อนกันตามช่องว่ าง
ของเหล็กที่บิดเป็นเกลียวแล้ว จากนั้น
นำลำเลียงข้ึนรถบรรทุก 

3 .  น ำลว ดเห ล ็ กมาท ำการ ต ั ดและมัด
ผสานเหล็กข้ออ้อยที่ เป็นโ คร งสร้ า งกับ
เหล็กหกหุนบิดเกลียงให้ผสานกันเพื่ อ ข้ึน
รูปเสาเข็มเจาะ ณ โรงผลิต 

3. นำลวดเหล็กมาตัดให้ได้ขนา ดพ อดี
ต่อการมัดเพื่อใ ห้พร้ อมใช้งาน และ
เตรียมอุปกร ณ์ใน การ ดัดลว ดเ ห ล็ ก 
ลำเลียงข้ึนรถบรรทุก 

4. นำเสาเข็มเจาะที่ผลิตส้ินแล้ว ลำเลียง
ข้ึนรถบรรทุก 

4. ทำการประกอบ ช้ิน ส่วน เ ส า เ ข็ม
เจาะ ณ สถานที่นัดหมายของลูกค้า 

 จากขั้นตอนในตารางที่ 3 ได้นำหลักการ ECRS เข้ามา
ช ่วยในการปร ับปร ุงแก ้ไข โดยได ้ทำการ กำจัด 
(Eliminate) ช ่องว่างในการใช้พื ้นที ่ของรถบรรทุกที่ ไม่
ค ุ ้มค ่าและเกิดความส ูญเปล ่าออกไป และได ้ทำการ
รวบรวม (Combine) ขั้นตอนในการผลิตในรูปแบบใหม่
จากเดิมที่จะต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างไปในการ
ผลิต ณ สถานที่นัดหมาย ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นการเตรียม
ความพร้อมของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งเ ม่ือ
เท ียบกับเวลาและปริมาณที ่ไดส้ินค้าสำเรจ็รูปออกมา 
พบว่าคุ้มค่ากว่าแบบเดิมเป็นอย่างมาก จึงเกิดเป็นลำดับ
ขั้นตอนในการผลิตและการขนส่งแบบใหม่ (Rearrange) 
โดยการดำเนินการผลิตและการขนส่งในรูปแบบใหม่นั้น 
ได้ถูกปรับปรุงทำให้ง่าย (Simplify) ต่อการดำเนินงาน
มากยิ่งขึ้น และคุ้มค่า คุ้มเวลา ทั้งในด้านของปริมาณ
เสาเข ็มเจาะท ี่ผลิตได้และสามารถปิดงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตารางที่  4   ตารางรายได้จากการดำเนนิการใหบ้ริการ
เสาเข็มเจาะหลังการปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินการใหม่ 

รายการ ขนส่งด้วยรถบรรทุก
ขนาดเล็ก 
(บาท) 

ขนส่งด้วยรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ 

(บาท) 

1. เสาเข็มเจาะขน า ด ห น้ า
กว้าง 35 cm 57,658.56 86,487.84 

2. เสาเข็มเจาะขน า ด ห น้ า
กว้าง 40 cm 43,005.20 86,010.40 
3. เสาเข็มเจาะขน า ด ห น้ า
กว้าง 50 cm 38,153.75 76,307.50 

 จากการดำเนินการผลิตและการขนส่งเสาเข็มเจาดว้ย
ว ิธ ีการในร ูปแบบใหม่ จะช ่วยให้ทางเจ้าของกิจการ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก่อเกิดผล
กำไรที่เพ่ิมขึ้นตามมา ซึ่งวิธีการจัดการในรูปแบบใหม่ ไม่
ว ่าจะในด้านของการผล ิตและการขนส ่งพบว่า  มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ถงึ 37.49% 

6. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาหัวข้อ การลดความส ูญเปล่าเพ ื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเสาเข็มเจาะ กรณีศึกษา 
นครทองเสาเขม็เจาะ จังหวัดชลบุร ีซึ่งมีจุดประสงค์ในการ
ศึกษาวิจัย คือ 

1. เปรียบเทียบกระบวนการลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิตเสาเขม็เจาะ

2. เปรียบเทียบรายได้ในการดำเนนิงานผลิตเสาเขม็
เจาะ

 จากการวิจัยปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการแนวคิด
ทฤษฎีการลดความสูญเปล่า 7 Waste และกระบวนการ
เพิ ่มประสิทธิภาพด้วย ECRS พบว่าสามารถช ่วย เพ่ิม
ประส ิทธ ิภาพการให ้บร ิการและเพิ ่มรายได ้ให้กับ
ผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้นถึง 37.49% 

คิดเป็นมูลค่าของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมได้งดังนี ้

ตารางที่  5   ตารางรายได้จากการดำเนนิการใหบ้ริการ
เสาเข็มเจาะที่เพ่ิมขึน้จากเดิมตามแตล่ะ
ขนาดของเสาเข็ม 
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รายการ รถบรรทุกขนาดเล็ก 
(บาท) 

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 
(บาท) 

1. เสาเข็มเจาะขน า ด ห น้ า
กว้าง 35 cm 21,621.96 32,432.94 

2. เสาเข็มเจาะขน า ด ห น้ า
กว้าง 40 cm 16,126.95 32,253.90 

3. เสาเข็มเจาะขน า ด ห น้ า
กว้าง 50 cm 15,261.50 30,523.00 

 จากตารางที่ 5 จะแสดงให้เหน็ถึงส่วนต่างของรายไดท้ี่
เพ่ิมขึ้นต่อการบรรทุกหนึ่งเที่ยวรถ ตามแต่ละขนาดของ
รถบรรทุกที่บรรจเุสาเข็มเจาะและขนาดของเสาเข็มเจาะ 
 ซึ่งการดำเนินการในธุรกจิใหบ้ริการเสาเขม็เจาะ จะถกู
แบ่งออกไตรมาสโดยเฉลี่ยในแต่ละไตรมาสรายได้ทีเ่พ่ิมขึน้
จากกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดความสูญ
เปล ่าจะทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถมีรายได้ที่ เพ ิ่มขึ้น 
37.49% 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการขั้นตอนการผลิต

และข ั ้นตอนในการขนส่ง มีผลโดยตรงต่อรายได้ของผู้
ประกอบกิจการเสาเขม็เจาะ 
 เน ื ่องจาก การใช ้พ ื ้นท ี ่  ท ี ่ส ูญเปล ่าไปก ่อนการ
ดำเนินการวิจัยได้เกิดประโยชน์สงูสุดใช้พ้ืนที่การลำเลียง 
การขนส ่งได ้อย ่างค ุ ้มค่า ซ ึ ่งเป ็นผลพวงมาจากการ
ออกแบบกระบวนการผลิตในรูปแบบใหม่ จึงทำให้การ
ดำเนินธุรกิจเสาเข็มเจาะมีประสิทธิภาพในการดำเนนิงาน
ที่เพ่ิมมากขึ้นก่อให้เกิดรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการดำเนิน
กิจการ 

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ผลจากการวิจยัสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธรุกจิ

อื่นที่มีการจัดการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกันได้ ผู้ประกอบ
กิจการสามารถนึกวธิีการดังกล่าวในงานวิจยัฉบบันีไ้ปปรบั
ใช้ได้ตามความเหมาะสม 
 8 .2  แนวทางการทำว ิจ ัยในครั ้งต่อไป ควรศึกษา
กระบวนการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และทำ
ข้อมูลที่ได้มาทำการออกแบบกระบวนเพ่ิมประสิทธิภาพ

แบบครบวงจรตั ้งแต่จุดกำเน ิดของส ินค้าไปจนถึงมือ
ผู้บริโภค 
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การพัฒนาแอปพลิเคชัน่รายงานขอ้มลูการนิเทศนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชงิเทรา 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วย GLIDE 
Development of a Data Report Application with GLIDE for Undergraduate 
Student Supervisory, Department of Business Computer, Chachoengsao 

Vocational College, Central Vocational Institute 3 

อรรณพ เรืองยศจันทนา1* พันภ์พัสสา รัตนรุ่งเรือง2 สุภาพรรณ มาลัย3 
Unnop Ruengyosjantana1* Panpatsa Rattanarungrueng2 Supaphan Malai3 

*1 2 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
*1 2 3  Department of Business Computer, Chachoengsao Vocational College, Institute of Vocational

Education: Central Region 3 

บทคัดย่อ 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชั่นรายงานข้อมูลการ

นิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 ด้วยระบบจีแอลไอดีอี ได้ดำเนินการศึกษาปัญหาของ
การน ิเทศตามรายว ิชาที ่นักศ ึกษาฝ ึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูทำหน้าที่ครู
นิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบจีแอลไอดีอี เ พ่ือ
การนิเทศนักศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ระบบจีแอลไอดีอ ีที่ผู้วจิยั
สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ในการจัดเก็บขอ้มูลการนเิทศได้เป็นอยา่ง
ดี ตรงตามสมมตฐิานทีต่ั้งไว้ ส่วนประสิทธิภาพของ ระบบจีแอลไอ
ดีอี นั้นสามารถดำเนินการจัดทำรายงานในรูปแบบเอกสารทีเ่ปน็
กระดาษได้และเม่ือมีการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังซึ่งปกติต้องใช้
ระยะเวลาในการค้นหาเอกสารนานมาก ทำให้สูญเสียเวลาโดย
เปล่าประโยชน์ แต่ระบบระบบจีแอลไอดีอี ที่ได้พัฒนาขึ้น ได้มี
แอปพลิเคชั่นรายงานข้อมูลการนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สามารถประมวลผลรายงานได้ทันทีและจากการสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 

9 คน พบว่า คุณภาพของแอปพลิเคชั่น มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
(�̅�= 4.36) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.55)  

คำสำคัญ : แอปพลิเคชั่น, เก็บข้อมูล, นิเทศนักศึกษา 

Abstract 
     Developing an application for data report on 
Undergraduate Student Supervisory Business Computer 
Chachoengsao Vocational College Central Vocational Education 
Institute 3 with GLIDE has conducted a study of problems of 
supervision according to the course that students practice in the 
workplace. It was found that the storage of supervision data in the 
form of paper documents When browsing historical data, it takes a 
very long time to search for documents. waste time in vain 
Therefore, an application has been developed to collect 
information on the supervision of undergraduate students to solve 
such problems. The sample consisted of 9 business computer 
teachers. quality assessment form The statistics used in the 
research were mean, standard deviation. The results showed 

PM014 
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that Application quality The quality was at a good level 
(X = 4.36) with a standard deviation (S.D. = 0.55). 

Keywords : Applications, data report, Undergraduate 
Student Supervisory 

1. บทนำ
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบัน
การอาช ีวศึกษาภาคกลาง 3 แบ ่งรายว ิชาเป็น 2 ส่วนคือ
รายว ิชาท ี่ เ รียนท ี ่ว ิทยาลัยและรายว ิชาที ่ เรียนในสถาน
ประกอบการ ในส่วนของรายวิชาที่เรียนในสถานประกอบการ
มีการไปนิเทศนักศ ึกษาในสถานประกอบการ โดยเขียน
รายงานการนเิทศนักศึกษาในสถานประกอบการ เพ่ือรายงาน
ทางวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอนพบปัญหา เ ม่ือมี
เอกสารรายงานการนิเทศจำนวนมากการค้นหาเอกสารใช้
เวลานาน ทำให้เรียกดูข้อมูลย้อนหลังทำให้สิ้นเปลืองเวลา
มาก  

ปัจจุบันมีการใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นไปอย่างแพร่หลาย มี
ราคาถ ูกลง ประกอบกับอ ินเทอร ์เน็ตมีความเร็วสูงขึ้น 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งแอปพลเิคชั่นบนสมารท์
โฟนมีความนิยมในการใช้งานเป็นอย่างมาก ทำให้การใช้ชวีติ
มีความสะดวกสบายมากขึ้น 

จากระบบการนิเทศนกัศึกษาระดับปริญญาตรแีบบเดมิที่
ใช้เอกสารการนิเทศ เม่ือต้องการดูข้อมูลการนิเทศย้อนหลัง
จะต้องใช้เวลาในการค้นหาเอกสารนานมาก ดังนั้นจึงพัฒนา
แอปพลิเคชั่นรายงานข้อมูลการนเิทศนกัศึกษาระดับปรญิญา
ตร ี สาขาว ิชาคอมพิวเตอร ์ธ ุรกิจ  ว ิทยาล ัยอาช ีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วย GLIDE 
มาเพ่ือแก้ปัญหาการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกและลด
ระยะเวลาในการทำงานได้ ทำให้มีเวลาสำหรับทำงานอื่นๆ ได้
มากขึ้นอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพ่ือสร้างและหาคุณภาพแอปพลิเคชัน่รายงานข้อมูล

การนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชงิเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 ด้วย GLIDE  

3. สมมุติฐานของการวิจัย
3.1 คุณภาพของแอปพลเิคชัน่รายงานขอ้มูลการนิเทศ

นักศึกษาระดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชงิเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 ด้วย GLIDE อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

 

 

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัยแอปพลิเคช่ันรายงาน
ข้อมูลการนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วย GLIDE 

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องแอปพลิเคชัน่รายงานขอ้มูลการนเิทศ

นักศึกษาระดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 ด้วย GLIDE ผู้วิจัยเสนอวธิีการดำเนนิการวิจยัดงันี้ 

5.1 การสร้างและพัฒนานวตักรรม 
แอปพลิเคช ั่นรายงานข้อมูลการนิเทศนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วย GLIDE 
แบ่งระบบการทำงานได้ 2 ส่วนดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อายุ 
-การศึกษา 

ปัจจัยอื่นๆ 
-คุณภาพรูปแบบการทำงาน 
-คุณภาพรูปแบบความสวยงาม 
-คุณภาพประโยชน์ท่ีได้รับ 

คุณภาพของ
แอปพลิเคชั่น
รายงานข้อมูลการ
นิเทศนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
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  5.1.1 การสรา้งระบบเก็บขอ้มูลการนิเทศ 
การเก็บข้อมูลการนิเทศทำโดยการออกแบบฟอร์มป้อน

ข ้อมูลการนิเทศโดยมีข้อมูลว ันที ่เ วลานิเทศ ชื ่อนามสกุล
นักศึกษาที่ทำการนิเทศ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อครูฝึกใน
สถานประกอบการ รายละเอียดการนิเทศ ผ่านระบบกูเกิ้ล
ฟอร์มโดยข้อมูลการนเิทศสามารถเรยีกดผู่านกูเกิ้ลชตี  

 5.1.2 การสร้างระบบรายงานขอ้มูลการนเิทศ สรา้ง
และพัฒนาแอปพลิเคชั่นโดยใช้แพลตฟอร์มของ GLIDE โดย
เชื่อมข้อมูลการนเิทศจากกูเกิ้ลชตีมารายงานบนแอปพลิเคชัน่ 

5.2 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
5.2.1 ประชากร 

        คร ูประจำสาขาว ิชาคอมพิวเตอร ์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชงิเทรา 

5.2.2 การสุ่มกลุม่ตัวอย่าง 
        คร ูประจำสาขาว ิชาคอมพิวเตอร ์ธ ุรกิจ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชงิเทรา จำนวน 9 คน ได้จากการสุม่
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช ้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ที ่ระดับ
ความคาดเคลื่อน ±5%  

5.3 แบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชั่นรายงาน
ข้อม ูลการน ิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบนั
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วย GLIDE 

ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ผู้วิจัยได้ดำเนนิการ
ดังต่อไปนี้  

   5.3.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตำรา และงานวิจยัที่
เกี่ยวข้องกับงานวจิัย 

   5.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

   5.3.3 ทำการกำหนดประเด็นและขอบขา่ยของ
คำถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั  

5.3.4 นำแบบประเมินคุณภาพให้หัวหนา้งานวิจยั
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการประเมินพร้อมทัง้ปรบัปรุง
แก้ไข 

5.3.5 นำแบบประเมินคุณภาพให้ผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 คน ประเมิน โดยการหาค่าดัชนคีวามสอดคลอ้ง 
IOC 

ตารางที่ 1  แสดงคะแนน เกณฑ์ค่าเฉลี่ย และระดับคุณภาพ
ของแอปพล ิเคช ั ่น รายงานข้อมูลการนิเทศ
นักศึกษาระดับปรญิญาตร ีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วย GLIDE 

คะแนน เกณฑ์
ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ระดับคุณภาพ 

5 4.50 – 5.00 ดีมาก 
4 3.50 – 4.49 ดี 
3 2.50 – 3.49 ปานกลาง 
2 1.50 – 2.49 พอใช้ 
1 1.00 – 1.49 ควรปรับปรุง 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะหข์้อมูลดังนี้ 

 5.4.1.ว ิเคราะห์ข้อมูลค ุณภาพของแอปพลเิคชั่น
รายงานข้อมูลการนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวชิา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วย GLIDE นำข้อมูลที่ได้จาก
การสำรวจข้อมูลในการวิจัยการพัฒนาระบบตรวจสอบสภาพ
น้ำผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ดำเนนิการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้  
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n
X

X


=

- การหาค่าเฉลี่ย   ใช้สูตร 

เม่ือ 

X หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 

X    หมายถึง  ผลรวมของข้อมูลทัง้หมด 
n   หมายถึง  จำนวนขอ้มูลทัง้หมด 

- การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ใช้สูตร 

( )
( )1

..

2

−

−
=

n

XX
DS

 เม่ือ 
   S.D.   หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       หมายถึง  ผลรวม 
   X  หมายถึง  ข้อมูลแต่ละจำนวน 

X    หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทัง้หมด 
   n    หมายถึง  จำนวนขอ้มูลทัง้หมด 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชั่น
รายงานข้อมูลการนเิทศนกัศึกษาระดับปรญิญาตร ี สาขาวชิา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบนั
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วย GLIDE ได้มีการเก็บขอ้มูล
และทำการวิเคราะห์ขอ้มูลได้ผลดังนี้  

5.5 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การวิจัยนี้ผู้วิจยัได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1) ทำบันทึกข้อความขออนุญาตทำแบบประเ มิน

คุณภาพแอปพลิเคชั่นรายงานข้อมูลการนเิทศนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วย GLIDE 

2) นำแบบประเ มินพร้อมบันทึกข ้อความเพื ่อขอ
อนุญาตให้ครูทำการประเมินคุณภาพ 

3) นำแบบประเมินที ่ ได ้รับการประเมินแล้ว ไป
วิเคราะห์ข้อมูล 

6. ผลการวิจัย
6.1 แอปพลิเคชั่นรายงานข้อมูลการนิเทศนักศึกษาร ะดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วย GLIDE  

        ภาพที่ 2 แอปพลิเคช่ันรายงานข้อมลูการนิเทศ 
การประเ มินคุณภาพของแอปพลิเคชั ่นรายงาน

ข ้อมูลการน ิเทศนักศึกษาระดับปร ิญญาตร ี สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วย GLIDE ผู้วิจัยได้สอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบงานนี ้โดยแบ่งออกเปน็ 
3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการทำงาน ด้านรูปแบบการ
นำเสนอ และด้านประโยชนท์ี่ได้รับ  

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
และลำดับที่ระดับคุณภาพของระบบฯ ภาพรวม 

รายการ 

 ทรงคุณวุฒิ 
(n = 9) ระดับ

คุณภาพ 
ลำดับ

ท่ี 

x
 S.D. 

1. ด้านการทำงาน 4.36 0.61 ดี 2 
2.ด้านรูปแบบความสวยงาม 4.31 0.51 ดี 3 
3. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 4.40 0.54 ดี 1 

 รวม 4.36 0.55 ดี - 

จากตารางที่ 2 พบว่าภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมี

ค่าเฉลี่ย (x  ) เท่ากับ 4.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.55 และเม่ือพิจารณาเปน็รายด้านพบว่า ดา้น
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ประโยชน ์ที ่ ได ้รับมีค ุณภาพระดับดีมากเป็นลำดบัแรก 

มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ ด้านการทำงาน
มีค ุณภาพระดับดี มีค ่าเฉลี ่ย ( ) เท ่า กับ 4 .38 และลำดับ
ส ุดท ้าย ค ือ ด ้านรูปแบบความสวยงาม มีคณุภาพระดบัดี 

มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.31

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
และลำดับที่ระดับคุณภาพของระบบฯ ในด้าน
การทำงานของระบบ 

จากตารางที่ 3 พบว่าด้านการทำงานของระบบอยู่ในระดบัด ี

โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.36 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.61 และเม่ือพิจารณาเปน็รายด้านพบว่า การ
ส่งข้อมูลผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เนต็ มีคุณภาพระดับดีมากเปน็

ลำดับแรก มีค่าเฉลี่ย (x ) เท่ากับ 4.78 รองลงมาคือ ความ

เหมาะสมของแอปพลเิคชัน่ มีคุณภาพระดับดี มีค่าเฉลี่ย (x )
เท่ากับ 4.44 

ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
และลำดับที่ระดับคุณภาพของระบบฯ ในด้าน
รูปแบบการนำเสนอ 

จากตารางที่ 4 พบว่าด้านรูปแบบการนำเสนออยู่ในระดับดี 

โดยมีค่าเฉลี่ย (x ) เท่ากับ 4.31 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท ่ากับ 0.51 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
แอปพลิเคชั่นสร้างจากความคิดสร้างสรรค์ มีคุณภาพระดับดี

มากเป็นลำดับแรก มีค่าเฉลี่ย (x ) เท่ากับ 4.56 รองลงมาคือ
ความน่าสนใจของแอปพลิเคชั่น มีคุณภาพระดับดี มีค่าเฉลีย่ 

(x ) เท่ากับ 4.33

ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
และลำดับที่ระดับคุณภาพของระบบฯ ในด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ด้านการทำงานของระบบ 

ผู้ทรงคุณวุ
ฒ ิ
(n = 9) 

ระดับ
คุณ 
ภาพ 

ลำดับ 
ท่ี 

x
S.D. 

2.1 แอปพลิเคชั่นสร้างจาก 
ความคิดสร้างสรรค์ 

4.5
6 

0.5
3 

ดี 1 

2.2 จอภาพการแสดงข้อมูล 4.1
1 

0.3
3 

ดี 5 

2.3 ตัวหนังสือและสี 
ความเหมาะสม 

4.2
2 

0.6
7 

ดี 4 

2.4 ความน่าสนใจของ 
แอปพลิเคชั่น 

4.3
3 

0.5
0 

ดี 2 

2.5 สื่อท่ีแสดงมีความ
เหมาะสม 

4.3
3 

0.5
0 

ดี 3 

รวม 4.3
1 

0.5
1 

ดี - 

ด้านการทำงานของระบบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(n = 9) ระดับ

คุณ 
ภาพ 

ลำดับ 
ที ่

x
S.D. 

1.1ความเหมาะสมของ
แอปพลิเคช่ัน 

4.44 0.53 ดี 2 

1.2 การเก็บข้อมูลการนิเทศ 4.22 0.67 ดี 4 
1.3 การแสดงข้อมูลการนิเทศ 4.11 0.78 ดี 5 
1.4 การส่งข้อมูลผ่าน 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4.78 0.44 ดีมาก 1 

1.5 ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.33 0.50 ดี 3 
รวม 4.36 0.61 ดี - 
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ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(n = 9) ระดับ

คุณภาพ 
ลำดับ

ท่ี x
S.D. 

3.1 สามารถนำไปใช้งานได้ 4.44 0.53 ดี 2 
3.2 ได้ความรู้ในการ 
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

4.33 0.50 ดี 3 

3.3 ได้ความรู้เกี่ยวกับการ
เก็บและรายงานข้อมูล 

4.22 0.67 ดี 5 

3.4 สามารถบูรณาการ 
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ได้ 

4.33 0.50 ดี 4 

3.5 ช ่วยลดระยะเวลาการ
ทำงาน 

4.67 0.50 ดีมาก 1 

รวม 4.40 0.54 ดี - 

     จากตารางที่ 5 พบว่าด้านคุณภาพของระบบอยู่ในระดบัด ี

โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.40 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.54 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ชว่ย
ลดระยะเวลาการทำงาน มีคุณภาพระดับดีมากเป็นลำดบัแรก 

มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.67 รองลงมาคือ สามารถนำไปใช้

งานได้ มีคุณภาพระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.44

8. สรุปผลการวิจัย
       จากการวิจัยทำให้ได้แอปพลิเคชั่นรายงานขอ้มูลการ

นิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 ด้วย GLIDE ขึ้นมาระบบหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไปใช้งาน
รายงานข้อมูลการนเิทศนักศึกษาปริญญาตรีและลดระยะเวลา
การทำงานได้ ทำให้มีเวลาทำงานอื่นเพ่ิมขึ้น กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน 9 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินคุณภาพ สถิติที่ใชใ้น
การวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยั
พบว่า  คุณภาพของแอปพลิเคช ั่นรายงานข้อมูลการนิเทศ
น ักศึกษาระดับปร ิญญาตรี สาขาว ิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

กลาง 3 ด้วย GLIDE มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (X = 4.36) มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.55) 

9. อภิปรายผลการวิจัย

จากวัตถ ุประสงค์ของงานวิจัยการสร ้างและหา
คุณภาพของแอปพลิเคชั่นรายงานข้อมูลการนิเทศนักศึกษา
ระดับปร ิญญาตร ี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

ด้วย GLIDE ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  ( x )
เท่ากับ 4.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.55 
ตรงตามสมมุติฐานคุณภาพของแอปพล ิเคชั่นรายงานการ
นิเทศนักศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกจิ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 ด้วย GLIDE อยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของมาลินี คำเครอื เรื่อง การพัฒนาแอปพลเิคชนับน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สนับสนุนงานท้องถิ่นเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ มีคุณภาพระดับดีเป็นลำดับแรก มีค่าเฉลีย่  

(x ) เท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ ด้านการทำงาน มีคุณภาพ

ระดับดี มีค่าเฉลี่ย (x ) เท่ากับ 4.38 และลำดับสุดท้าย คือ

ด้านรูปแบบความสวยงาม มีคุณภาพระดับดี มีค่าเฉลี่ย (x )
เท่ากับ 4.31 

10. ข้อเสนอแนะ
       จากการวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชั่นรายงานข้อมูล

การนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบนัการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3  ด ้วย GLIDE ควรมีการพัฒนาให้มีเกบ็ข้อมูล
รายงานข้อมูลให้มีรายละเอียดการนิเทศเพ่ิมขึ้น ให้ครอบคลมุ
การใช้งาน 
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บทคัดย่อ 
     งานว ิจ ัย เร ื ่อง ค ุณสมบัติที ่ พึงประสงค์ของผู ้สำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้าน
พาณิชย์นาวี ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขต
กรุงเทพฯและภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
คุณสมบ ัต ิท ี ่พ ึงประสงค์ของผ ู ้สำเร ็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี และ 
2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มี
ต่อผู้สำเร็จการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ
ผสมผสานแบบเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
สถานประกอบการประกอบ ก ิจการประเภททา่เรือหรือ 
บริษัท ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินเรือที่มีตำแหน่งงานพาณิชย์
นาวีที่ทำงานอยู่ จำนวน 54 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
อ้างอิง คือ t-test F-test และ LSD ที่ระดับนัยสำคัญทางสถติิ 

.05 สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการวิเคราะห์ SWOT 
ผลการวิจัย พบว่า ค ุณสมบัต ิท ี่พ ึงประสงค์ของผู ้สำเร็จ
การศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 5 ด้าน เรียงจากมากไป
หาน้อยตามลำดับ ดังนี้ (1) ด้านมนุษย์สัมพันธ์อยู่ในระดับ
มากท ี ่สุด ค ่า เฉลี ่ย 4.21  อันด ับแรก ได ้แก ่ การมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน (2) ด้านความรับผดิชอบอยู่ในระดบั
มากค่าเฉลี่ย 4.19 อันดับแรก ได้แก่ ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน (3) ด้านทัศนคติต่อองค์กรและงานอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.11 อันดับแรก ได้แก่ การทำงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต (4) ด้านความมีวินัยในตนเองและเรื่องอื่น ๆ อยู่ ใน
ระดับมากค่าเฉลี่ย 4.11 อันดับแรก ได้แก่ การตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติงาน (5) ด้านความรู้ทางวิชาชีพอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.87 อันดับแรก ได้แก่ ความเชี่ยวชาญด้านพ้ืนฐาน 
เช่น การดับเพลิงเรือชว่ยชวีิต 

PM015 
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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 .05. 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 - 1 0 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 1 0  work 
positions for merchant marine officials working at the 
most.  
        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 4.19 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 themean 
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 
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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.  

Keywords: desirable characteristics 

1. บทนำ
การบริหารเศรษฐกิจในปี 2553 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติได้ให้ความสําคัญ กับการส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ใช้ประโยชน์จากการลดภาษีสินค้าในตลาดอาเซียนจากการ
เปิดเสรี ทางการค้าของอาเซียน รวมทัง้เร่งรัดการพัฒนาความ
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและ   โลจิสติกส์กับ กลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างโอกาสขยายกําลังการผลิตแล ะขยาย
ตลาดให้เชื่อมโยงได้ระหว่าง อาเซียนเดิมและอาเซียนใหม่ 
(สภาพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ, 2552) 

โดยหนึ่งในกลุ่มโลจิสติกส์ที่มีความสํา คัญต่อการ
เติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศ ไทย ได้แก่ ธุรกิจการ
เด ิน เรือพาณิชย์และการขนส่งส ินค้าทางทะเล (Shipping 
Industry) ซึ่งเป็น โครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับการค้าระหว่าง

ประเทศเป็นภาคอุตสาหกรรมสําคัญที่เสริมศักยภาพแล ะ
ประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นแหล่งตลาดงานและ
นํารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้า ประเทศ เนื่องจากการ
ขนส่งทางน้ำช่วยลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในราคาขายของ
สินค้าส่งออกของ ประเทศให้ตำ่ลงจนสามารถทาํให้ประเทศมี
ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ในที่สุด (กมล
ชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2551) ซึ่งการค้าของประเทศไทยได้
อาศัยการขนส่งทางทะเลเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนปริมาณ
การค้าระหว่างประเทศด้วยการขนส ่งทางทะเลประมาณ 
9596 นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาเปน็มูลค่าการค้าที่ขนส่งทาง
ทะเลเท่ากับ 6596 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของ 
ประเทศไทย เนื่องจากมีต้นทุน ต่อหนว่ยโดยเฉลี่ยต่ำที่สดุและ
มีความสามารถที่จะบรรทุกได้ครัง้ละ มาก ๆ  เม่ือเปรียบเทยีบ
ก ับการขนส ่งในรูปแบบอื ่นมากกว่าร้อยละ 90 นับว่าการ
ขนส่งสินค้าทาง ทะเลมีบทบาทสําคัญที่สุดของประเทศไทย 
(ทริสปริทัศน์, 2546) 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1. เพ ื ่อศ ึกษาคุณสมบ ัติท ี่พ ึงประสงค์ของผ ู ้สําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ด้าน
พาณิชย์นาวี ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขต
กรุงเทพฯ และ ภาคตะวันออก 
    2.2. เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของสถานประกอบการ
ที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชพีชั้นสงู 
(ปวส.) ด ้านพาณิชย์นาวี ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการใน เขตกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
  3.1 การศึกษาคุณสมบัติทีพึ่งประสงค์ของผูส้ำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี 
ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตกรุ งเทพฯ 
และภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติที่ พึง
ประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการรวมทั้ง
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มุ่งเน้นศึกษาเปรยีบเทียบความคิดเหน็ของสถานประกอบการ
ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา จึงได้เสนอวิธีการและการออกแบบ
การวิจัยสำหรับศึกษาเรื่องดังกล่าวตามลำดับดังต่อไปนี ้
          1. รูปแบบการวิจัย 
          2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
          3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
          4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
          5. การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
          6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.2 ร ูปแบบการวิจ ัย การศึกษาคร ั ้งนี ้ ใช ้การวิจัยแบบ
ผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (Mixed –
Method Design) สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัย
เชิงสำรวจ (Survey Research) เพ่ือสืบค้นข้อมูลในแนวกวา้ง
จากกลุ่มตัวอย่าง ส ่วนการวิจัยเชิงค ุณภาพ (Qualitative 
Research) เป็นการสืบค้นข้อมูลในแนวลึกเพ่ือตอบคำถาม
และอธิบายร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
(Interviews) กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้
อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งมีรูปแบบ การวิจยั ดังภาพที่ 1 
 

 

ภาพที่ 1 ข้ันตอนในการดำเนินการศึกษาวิจัย 

     3.3 ประชากรที ่ ใช ้ในการศึกษาว ิจ ัยครั ้งนี ้  คือ  
สถานประกอบการประกอบกิจกรรมประเภทท่าเทียบเรือ 
หรือบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินเรือทีมี่ตำแหนง่งานพาณชิย์
นาวีที่ทำงานอยู่ จำนวน 62 สถานประกอบการ แบ่งเป็นใน
เขตกรุงเทพฯ จำนวน 30 แห่ง และในเขตภาคตะวันออก 

จังหวัดชลบุรี จำนวน 20 แห่ง และจังหวัดระยอง 12 แห่ง  
ซึ่งข้อมูลแห่งการท่าเรือประเทศไทย และสำนักงานท่าเรือ
อ ุตสาหกรรมมาบตาพุด (2553) ระบ ุจำแนกจำนวน 
สถานประกอบการตาม 
 
ตารางที่ 3-1 สถานประกอบการประกอบกิจกรรมประเภท

ท่าเทียบเรอื หรือบริษัทที่เกี่ยวเนือ่ง 
 

 

ท ี ่มา : การท ่าเร ือแห่งประเทศไทยและสำนักงานท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (2553) 

 3.4  กลุ่มตัวอย่าง ได้กำหนดขนาดตัวอย่างตามพ้ืนที่ เขต
กรุงเทพฯ และเขตภาคตะวันออกจงึได้กำหนดจำนวนตัวอยา่ง
ที่จะถูกเลือกจากประชากรที่สอดคล้องกับเง่ื อนไข ว่า เป็น
หัวหน้างาน หรือ 

ผู้จัดการฝ่าย หรือเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้สำเรจ็การศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี 
โดยกำหนดเลือกสถานประกอบการละ 1 ตัวอย่าง โดยใช้
ตารางส ุ ่มต ัวอย่างของเครซซี ่และมอร ์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970 อ้างในยุทธ ไกยวรรณ์, 2546 หน้า101) ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% และทำการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 54 คน ซึ่งมุ่งศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอยา่งที่
ให้ความร่วมมือและเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม ดังนั้นจงึ
ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นคือ วิธีการ
เล ือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) การเลอืก
ตัวอย ่างท ี่ ไม ่ใช ้ทฤษฎีความน่าจะเป ็น (Nonprobability 
Sampling) นี้ เป ็นการเล ือกตัวอย่างตามสะดวกและแบ่ง
ส ัดส ่วนตามจำนวนประชากรในแต่ละอุตสาหกรรม ตาม

1373



  
 

 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์   

โครงสร้างจำนวนประชากรจริงโดยอาศัยการจดักลุ่มตามเขต
จ ังหว ัด เร ียกว ่า  การเลือกตัวอย ่างแบบโควต้า (Quota 
Sampling)  ด ังน ั้นขนาดตัวอย่างที่ควรจะเป ็นแสดงตาม 
ตารางที่ 3-2 

ตารางที่  3-2 ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเขตจังหวัด 

 

ท ี ่มา : การท ่าเร ือแห่งประเทศไทยและสำนักงานท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (2553) 

3.5 เคร ื ่องมือท ี่ ใช้ ในการศึกษา การว ิจัยเชิงสำรวจนี ้ใช้
เครื่องมือหนักในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สนใจศึกษา  คือ
แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง (Structured  Questionnaire) 
โดยให้หน่วยตัวอย่าง  คือ  เป็นหัวหนา้งาน  หรือผู้จดัการฝา่ย  
หร ือเจ ้าหน้าที ่ท ี่ เกี ่ยวข ้องก ับผ ู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)  ด้านพาณิชย์นาวีตอบ
ด้วยตัวเองได้  ทั้งนี้การสร้างแบบสอบถามนี้   ผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลจาก  2 แหล่ง คือ  

1. แหล่งปฐมภูมิ (primary  Source)  เป็นการสร้าง
แบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวควา มคิ ดใน
การศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ พ่ึง
ประสงค์ของผ ู้ปฏิบัติงานตำแหน่งพาณิชย์นาวีตามความ
ต้องการสถานประกอบการ โดยการพูดคุย  สัมภาษณ์  และ
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งพาณิชย์นาวี  เ พ่ือใช้
เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แหล่งทุติภูมิ (Secondary  Source)  โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เป็นเอกสาร  บทความจากหนังสือ  ผลงานวจิยั  
ตลอดจนความคิดเห ็นจากแหล ่งต ่าง ๆ ได ้แ ก่   
ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ  เว ็บไซต์  และรายงานในร ูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ  

    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวจิัยครั้งนี ้ มี  2  ลักษณะ  คือ 

1.  แบบสอบถามที ่คณะผู ้ว ิจัยจัดทำขึ ้นเอง  ซึ ่งมี  3  
ส่วน  ดังนี้ 

- แบบสอบถามส่วนที่  1  แบบปลายปิด
เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่เป็นผู้ประเมินคุณสมบัติตำแหน่งงาน
พาณิชย ์นาว ี   ได ้แก ่  ตำแหน ่งงาน  
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  ประเภทของสถาน
ประกอบการ  ระดับความคุ ้น เ ค ย
ตำแหน ่งพาณ ิชย ์นาว ี  และจำนวน
ตำแหน ่งงานพาณิชย์นาว ีของสถาน
ประกอบการ 

- แบบสอบถามส ่วนท ี ่  2  แบบ  Likert  
Scale  เป็นข้อมูลคุณสมบตัิที่พ่ึงประสงค์
ข อ ง ผู้ ส ำ เ ร ็ จ ก า ร ศ ึ ก ษ า ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรว ิชาชีพข ั้นสูง (ปวส.) 
ด้านพาณิชย์นาวี  โดยให้เลือกตอบ โดย
แบ่งออกเป็น  5  ระดับ   ดังนี้  
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 5  คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4  คะแนน  หมายถึง   เห็นด้วย 

  3  คะแนน  หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
 2  คะแนน  หมายถึง   ไม่เห็นด้วย 
 1  คะแนน  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

        -  แบบสอบถามส่วนที่  3  คำถามปลายเปดิ

เพ่ือเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พ่ึงประสงค์ของผู้สำเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้าน
พาณิชย์นาวี  ที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ใช้วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ  ได้แก่
หนังสือ  เช่น  เอกสาร  ตำรา  วารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  

การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  

เว็บไซต์ต่าง ๆ  รวมทั้งการสัมภาษณ์อาจารยแ์ละบุคคลต่าง ๆ   

ที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์นาวี  ซึ่งถูกเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัย
ความน ่าจะเป ็นแบบก้อมห ิมะ (SnowbellSampling)  

มีขั้นตอนในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการหาตัวแทนทีเ่ปน็

ผู้นำกลุ่ม(Key Person)เพ่ือทำการสัมภาษณ์  หลังจากนั้น  

จ ึงให ้ผู ้นำกล ุ่มท ี่ถูกส ัมภาษณ์นั ้น  แนะนำคนรู ้จักต่อไป  
ซึ่งทำการสัมภาษณ์จนกว่าขอ้มูลทีไ่ด้รับนั้นจะอิ่มตัวนั่นเอง 

3.6 การตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือ  ว ิธ ีการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ  คือ  แบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอ
ต่อบริษัทเพ่ือพิจารณาความถูกต้องและแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของบริษัทหลงัจากนั้นคณะผู้วิจัยนแบบสอบถาม
ไปทดสอบก่อนภาคสนาม (Pre-test)  เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม  และความชัดเจนของข้อคำถามทุกข้ออีก
ครั้งหนึ่ง  เม่ือได้ผลมาแล้วจงึนำมาตรวจสอบ  ทบทวนแก้ไข 

ก่อนนำไปใช้งานจริงโดยการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
ช ัดเจน  ของแบบสอบถามตามวิธ ีข้างต้นแล้ว  ย ังมกีาร
ทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity)  หาค่าอำนาจจำแนก 
(Power  of  Discriminate)  แ ล ะค ่าค วาม เช ื ่อมมั ่น ใน 

(Reliability)  ของแบบสอบถาม  เพ่ือให้แบบสอบถามที่ใชใ้น
การวิจัยมีคุณภาพในการวัดค่าตรงตามวัตถุประสงค์  และ
กรอบแนวคิดในการทำว ิจัย การพัฒนาและการสร้าง
แบบสอบถาม  เรื่อง  คุณสมบัติที่พ่ึงประสงค์ของผู้สำเร็จ
การศึกษาของผู้สำเร็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  ด้านพาณิชย์นาวี  ตามความต้องการสถาน
ประกอบการ  อาศัยการหาความเที ่ยงตรงตามเนื ้อหา 
(Content  Validity)  โดยใช้สูตรของลอว์ช ี(Lawshe, 1975) 
(27) เพ่ือให้คุณภาพของเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ใน
การว ิจ ัย  ซ ึ ่งนำแบบสอบถามท ี ่สร ้างข ึ ้นพร ้อมระบุ
ว ัตถ ุประสงค์  และกำหนดให้ทุกข้อคำถามมีต ัวเลือก  2  
คำตอบ  คือ  สำคัญกับไม่สำคัญ  โดยให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อ
เดียวเท่านั้น  และจัดช่องสำหรับในการแก้ไขปรับปรุงข้อ
คำถามและคำตอบได้มีการแทนค่า  ดังต่อไปนี้ 
คำตอบว่าสำคัญ           ให้คะแนนเท่ากับ  1  
คำตอบว่าไม่สำคัญ        ให้คะแนนเท่ากับ  0 
      หลังจากนั้นได้นำแบบสอบถามดังกล่าวไปทดสอบกับผู้
ประเมินซึ ่งเป ็นนิสิตระดับปร ิญญาโทด้านพาณิชยน์าวี  
จำนวน   15  คน  เม่ือได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว  จึงหาค่า
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาในแต่ละข้อย่อยเพ่ือนำไเปรียบ
เทียบค่าตามสูตรของลอว์ชี  แล้วได้จัดทำเป็นตารางตามที่
ระบุไว้ว่า  เม่ือผู้ประเมินจำนวน  15  คน  ค่าอัตราส่วนความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาไม่ต่ำกว่า  0.49   จึงถูกตัดทิ้งไป  ซึ่ง
พบว่าไม่มีข้อคำถามใดต้องตัดทิ้ง  จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถาม
ที่ได้เป็นเครื่องมือในการวิจัยนี้มีความเที่ยงตรงตามเนื้อห า
สอด คล้องวัตถุประสงค์ในการวิจัย   การปรบัปรุงและพัฒนา
แบบสอบถามตามการทดสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หาแลว้
ในขั้นตอนต่อไป  คือ  นำไปทดลองกับนิสิตกลุ่มใหม่ จำนวน  
15  คน  เพ่ือตรวจความถูกต้องเหมาะสม  และความชัดเจน
ของทุกข้อคำถามอีกครั้งโดยอาศัยการวเิคราะห์แบบสอบถาม
เป็นรายข้อ  โดยคำถามมีลักษณะให้เลือกตอบเป็นมาตรสว่น
ประเมินค่า  (Rating  Scale)  ซึ่งใช้มาตรวัด ลิเคิร์ท  (Likert  
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scale, 2546 : 132) เป็นการวิเคราะห์แบบสอบถามเปน็ราย
ข้ออาจจะพิจารณาแยกได้เปน็ 2  ประเด็น  คือ 

1. การวิเคราะห์  Index  of  Performance  ได้ด้วย
การพิจารณาจากข้อคำถามที่สื่อความหมายแก่
ผู้ตอบแบบสอบถามได้อย่างชัดเจนในแต่ละส่วน
ของคำถามเพ่ือป้องกันการเข้าใจผิดพลาด 

2. การวิเคราะห์หา  Power  of  Discriminant  
สำหรับแบบสอบถามนี้สามารถหาอำนาจจำแนก
ของข้อคำถามเกี่ยวกับความคิดเหน็และทัศนคติที่
วัดด้วยมาตราส่วนประเมินค่าแบบ  5  ค่า(5-
Point  Likert  Scale)  โดยคำถามแต่ละขอ้จาก
แต่ละคน  จากนั้นเรียงลำดบัคะแนนสูงและกลุม่ 
คะแนนต่ำ  โดยใช้เกณฑ์  25  %  บนและ25 %  
ล่างตามลำดับ  คำนวณหาค่าเฉลี่ย (X) และค่า
แปรปรวนของแต่ละข้อไปหาค่าอำนาจจำแนก
(Discriminate  Power)  โดยการทดสอบด้วยค่า
ที  (t-test)  ตั้งแต่ 1.75  ขึ้นไป  ถือได้ว่ามีอำนาจ
จำแนกสูงเพียงพอใช้ได้  หากค่า t ต่ำกว่า1.75  
ผู้วิจัยจะต้องตัดข้อคำถามนัน้ทิ้งไป 

        ดังนั้นจากการหาค่าอำนาจจำแนกของขอ้คำถาม  3  
ข้อข้างต้นที่เปน็คำถามที่ใช้มาตราวัดประเมินค่าได้ผล ดังนี้ 

         แบบสอบถามส่วนที ่  1   และส่วนที ่  2   มีอำนาจ
จำแนกส ูงสุดทุกข้อจึงไม่ม ีข้อคำถามที ่ต้องต ัดท ิ ้งอนึ่ง
รายละเอียดการหาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามแต่ละ
ส่วนสามารถดูได้จากภาคผนวก คณะผู้วิจยันำแบบสอบถามที่
ปร ับปรุงใหม่นี ้ได ้ถูกนำไปใช้ทดลองจร ิงกับกลุ ่มตัวอย่าง   
แยกจากกลุ่มที่ทดลองก่อน โดยใช้ แบบสอบถาม  15  ชุด  
ผลจากการใช้จริงมาหาค่าความเชื่อม่ัน(Reliability)  ด้วย
ว ิธ ีการหาค่าสอดคล ้องภายใน (Internal  Consistency  
method)  โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์คอนบราท-อัลฟา  
(Cronbach’s  Alpha  Coefficient) (Alpha - Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 204) ค่าความเชื ่อม่ัน
ของแบบสอบถามเท่ากับ .9249  และแจกแจงเป็นรายดา้น  
ดังนี้ 

1. ด้านความรู้ทางวิชาชีพ           เท่ากับ  .9199 
2. ด้านความรับผิดชอบ             เท่ากับ  .9214 
3. ด้านมนุษย์สัมพันธ์               เท่ากับ  .9229 
4. ด้านทัศนะต่อองค์กรและงาน   เท่ากับ  .9211 
5. ด้านความมีวินัยในตนเอง        เท่ากับ  .9207 

    ค ่า   Alpha  ท ุกคำข ้างต ้นสูงกว ่าเกณฑ์   ค ่า  Alpha   

ที่กำหนดโดย  Nunnally  (1979)   ว่าค่า  Alpha  ที่ยอมรบั
ได้  ควรจะมีค่าไม่ต่ำกว่า  70  การศึกษานีไ้ด้ค่า  Alpha  สูง

กว่า  70  มีค่าความเชื่อม่ันที่ยอมรับได้ 3.7 การเก็บรวบรวม

ข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                   ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary  Data) ในการเก็ฐ

รวบรวมข้อมูลที่สนใจศึกษาจากตัวอย่างนั้น  ใช้การแนะนำ

การกรอกแบบสอบถามโดยผู้วิจยัและใส่รายละเอียดวิธีกรอก
ในแบบสอบถามออนไลน์โดยเลือกหน่วยตัวอย่างและให้

หน ่วยตัวอย ่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  (Self  

administrative)หลังจากนัน้เม่ือหน่วยตัวอยา่งยินดีให้ความ

ร่วมมือแล้ว  และคณะผู้วิจัยจะไม่นำรายชื่อตวัอย่างไม่ 
ระบุในรายงานผลการวิจัยในภาพรวม  ซึ่งทำให้สบายใจมาก

ที่สุดเพ่ือที่จะทำให้ได้ในการตอบแบบสอบถามเพ่ือประโยชน์

ในการวิจัยครั้งนี้  โดยคณะผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืน

มาเพ่ือวิเคราะห์  จำนวน  54  ชุด  โดยมีอัตราการได้รับ
กลับคืนมาร้อยละ  100  ซึ่งนับว่าอัตราการตอบ 

กลับอยู่ในเกณฑ์ทีด่ี 

                   ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  รวบรวม

จากเอกสารสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งตำรา  
ท ี ่ม ี เน ื ้อหาเก ี ่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา    
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สื่ออิเล็กทรอนกิส์  ได้แก่  เว็บไซต์ต่าง ๆ  รวมทั้งการสมัภาษณ์

อาจารย์และบคุคลต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้อง  กับพาณชิยน์าวี 

2. การว ิเคราะห์ข้อมูลก่อนท ี่จะกล่าวถึงวิธี

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด  ขอกล่าวถึงขั้นตอนการเตรียม
ข้อมูลก่อนการประมวณผล  คือ  เม่ือตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ ้วนของแบบสอบถามทุกฉบับแล ้ว  จะมีการลงรหัส

(Coding)  ตามคู่มือลงรหัสที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว  จากนั้นจึง

นำไปบันทึกข้อมูลแล้วใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือประมวนผล
ต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเปน็ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา

คือ  การอธ ิบายถึงโครงสร้างท ั่วไปของ
ตัวอย ่างท ี ่ศ ึกษาในล ักษณะต่าง ๆ  คือ

ตำแหน ่งงาน  ระยะเวลาปฏ ิบ ัต ิงาน

ประเภทของสถานประกอบการระดับ

ความคุ้นเคยตำแหนง่งานพาณชิย์นาวี  และ
จำนวนตำแหน่งงานพาณิชย์นาวีของสถาน

ประกอบการ  โดยอาศัยคำความถี่และร้อย

ละ  ค ่า เฉล ี ่ย เลขคณิต  ค ่า เบ ี ่ยงเบน
มาตรฐาน

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง  คือ

การทดสอบสมมติฐานจะใช้ระดับความ

เชื่อม่ันที่  95% (α= 0.05)

3. การทดสอบความแตกต่างรายคู่  ด้วยวิธีการ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชาชนแบบพหุคูณ
ด้วยว ิธ ีของฟิชเชอร ื  (Fisher’s  Least

Significant  Difference : LSD)

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวีตาม

ความต้องการของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพฯแล ะ
ภาคตะวันออกมีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดง
ผลการวิจัยตามลำดับต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผูป้ระเมินคุณสมบตัิของ
บัณฑิต 

ตารางที่ 4-1 ตำแหน่งของผู้ให้ขอ้มูล 

จากตารางที่ 4-1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ดำรง
ตำแหน่งหัวหนา้งานมากทีสุ่ดจำนวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 
50.0 รองลงมาดำรงตำแหน่งเจ้าหนา้ทีจ่ำนวน 14 คนร้อยละ 
25.93และดำรงตำแหน่งผูจ้ัดการฝา่ย จำนวน 13 คนร้อยละ 
24.07 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบตัิที่พึงประสงค์ของผู้สำเรจ็
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้าน
พาณิชย์นาวีตามความต้องการของสถานประกอบการ 

ตารางที่ 4-2 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้สำเรจ็การศึกษา
ระดับประกาศนียบตัรวชิาชพีชั้นสูง (ปวส.) สาขาพาณิชยน์าวี
ด้านความรู้ทางวิชาชีพ 

                             
              13 24.00 3 
           27 50.00 1 
            14 26.00 2 
     - 0.00 
    54 100.00 
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จากตารางที่ 4-2 พบว่าคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้สำเรจ็
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา
พาณิชย์นาวีด้านความรูท้างวิชาชีพโดยรวมมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก 

ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั 

ตารางที่ 4-3 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้สำเรจ็การศึกษา
ระดับประกาศนียบตัรวชิาชพีชั้นสูง (ปวส.) สาขาพาณิชยน์าวี
จำแนกตามตำแหน่งของผู้ให้ขอ้มูล 

จากตารางที ่  4-3 พบว่าผ ู ้จ ัดการฝ ่ายมีความคิดเห็นต่อ
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา
พาณิชย์นาวีในด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4 .40 
รองลงมาด้านทัศนคติต ่อองค์กรและงานและด้านมนุษย์
สัมพันธ์ค่าเฉลี่ย 4.34 และ 4.31 ตามลำดับมีความคิดเหน็ใน
ระดับมากที่สุดส่วนด้านความมีวินัยในตนเองและเรื่องอื่น ๆ  
และด้านความร ู ้ทางวิชาชีพมีความคิดเห็นในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.18 และ 3.99 ตามลำดับหวัหน้างานมีความคิดเหน็
ต่อคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพาณิชย์นาวีใน
ด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉลี ่ยสูงสุด 4.30 รองลงมาดา้น
ทัศนคติต่อองค์กรและงานและด้านมนุษย์สัมพันธ์มีค่าเฉลี่ย  
4.21 เท่า ๆ  กันมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดส่ วนด้าน
ความมีวินัยในตนเองและเรื่องอื่น ๆ และด้านความรู้ทาง
วิชาชีพมีความคิดเห็นในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.20 และ 3.95 

ตามลำดับเจ้าหนา้ที่มีความคิดเห็นต่อคุณสมบัติทีพึ่งประสงค์
ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาพาณิชย์นาวีมีความคิดเห็นในระดับมากทกุด้าน
โดยด้านมนุษย์สัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.14 รองลงมาด้าน
ความมีวินัยในตนเองและเรือ่งอื่น ๆ  ด้านความรับผิดชอบดา้น
ท ัศนคติต่อองค์กรและงานและด้านความร ู้ทางวชิาชีพมี
ค่าเฉลี่ย 3.83 3.80 3.71 และ 3.59 ตามลำดับ 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกบัคุณสมบตัิที่
พ ึงประสงค์ของผ ู้สำเร ็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชยน์าวี 

จากการศึกษาเอกสารเอกสารตำราบทความ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งนี้ได้รวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
ว ิชาช ีพช ั ้นส ูง (ปวส.) และสถานประกอบการประเภท
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวีในเขตกรุงเทพฯและภาคตะวันออก
สามารถแสดงรายละเอ ียดผลการจำแนกข้อมูลโดยสรุป
จุดเด่นจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค ดังนี้ 

จุดเด่น 

1. ผ ู ้สำเร็จการศึกษาของหล ักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นที่ยอมรับและต้องการของสถาน
ประกอบการเนื่องจากสถาบนัการศึกษาระดับอาชีวศึกษามุ่ง
สร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ด้านความรู้ทางวิชาชีพเพ่ือสร้าง
กำลังคนและสร้างอาชีพเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงานโดยตรง  

2. ผ ู ้สำเร็จการศึกษาของหล ักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ด้าน
ความร ู ้ทางว ิชาช ีพเชิงปฏ ิบ ัต ิการหรือสายช่างมากกว่า
น ักศึกษาหล ักสูตรอ ื ่น ๆ  จ ึงเป ็นข ีดความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดแรงงาน  

3. สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีใน
เขตภาคตะวันออกมีจำนวนมากและมีการขยายตัวอย่าง

1378



  
 

 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์   

ต่อเนื่องทำให้สามารถรองรับผู้สำเรจ็การศึกษาของหลกัสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

จุดอ่อน  

1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี
ภาพล ักษณ์ด ้านพฤติกร รมที ่ ไม ่ด ีในส ังคมทำให้สถาน
ประกอบการต้องพิจารณาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ด้านมนุษย์
สัมพันธ์ด้านความรับผิดชอบด้านความมีวินัยในตนเองและ
ด้านทัศนคติต่อองค์กรและงานมากยิง่ขึ้น  

2 . ผ ู ้สำเร็จการศึกษาของหล ักส ูตรระดับประกาศนียบัตร
ว ิชาช ีพช ั ้นส ูง (ปวส.) ด ้านพาณิชยนาวีส ่วนใหญ่ต้อง
ปฏิบัติงานกับชาวต่างประเทศระดับนายเรือทำให้มีปัญหา
ด้านการสื่อสารระหว่างการทำงานจึงทำให้ผลการปฏบิัติงาน
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

โอกาส  

1 . ภาคร ัฐมีนโยบายส ่งเสร ิมให ้ผล ิตน ักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ด้านพาณิชยนาวีเข้าปฏบิัติงานในสถานประกอบการเนือ่งจาก
บุคลากรทางด้านนี้ยังขาดแคลนทั้งในด้านปริมาณและด้าน
คุณภาพ  

2. อุตสาหกรรมพาณิชยนาวีขาดแคลนแรงงานคุณภาพทำให้
เกิดอัตราว่างตำแหนง่งานพาณชิยนาวีเปน็จำนวนมาก  

3. สภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกมีท่าเรือที่สำคัญสำหรบั
ระบบเศรษฐกิจของประเทศทำให้มีโอกาสขยายตัวทางธุรกจิ
ขนส ่งสินค้าทางทะเลซ ึ่งส่งผลให้มีการเพิ่มตำแหน่งงาน
จำนวนมากขึน้ตามจำนวน บริษทั  

อุปสรรค  

1 . การแก้ปัญหาในด้านภาพล ักษณ์นักศึกษาของสถาบัน
อาชีวศึกษาล่าช้าทำให้สถานประกอบการขาดความเชื่อม่ันใน

ด้านมนุษย์สัมพันธ์ด้านความรับผิดชอบด้านความมีวินัยใน
ตนเองของนักศ ึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง 
(ปวส.)  

2. ลักษณะงานของอาชีพพาณิชยนาวีประเภทคนประจำเรอืมี
ความพิเศษที่ต้องทำงานหรือใช้ชีวิตบนเรือเป็นหลักต้องมี
ความอดทนทั ้งด ้านร ่างกายและจ ิตใจจึงทำให้ผ ู้สำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง 
(ปวส.) อาจไม่สามารถปรับตัวเข ้ากับการปฏิบัติงานใน
ลักษณะดังกล่าวได้ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
คุณสมบ ัต ิท ี ่พ ึงประสงค์ของผ ู ้ส ํา เร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรว ิชาชีพชั ้นส ูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี 
จํานวน 5 ด้าน ตามความต้องการของสถานประกอบการผล
การศึกษา พบว่า ค ุณสมบัต ิที ่ พึงประสงค์ของผู ้สําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา
พาณิชย์นาวี จํานวน 5 ด้าน ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ มี ดังต่อไปนี้ 

                     1. ด้านความร ู ้ทางว ิชาชีพ โดยรวมมี
ความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.87 เม่ือจําแนก เป็นราย
ข้อ พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ คุณสมบัติที่พึงประสงค์เรื่อง
เชี่ยวชาญด้านพ้ืนฐาน เช่น การ ดับเพลิง เรือช่วยชีวิต ความ
ปลอดภัย ฯลฯ มีค ่าเฉลี ่ยสูงท ี่สุด 4,43 รองลงมาเรื ่องมี
ความสามารถด้าน การใช้ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย 4.26 โดยมี
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทั้ง 2 เรื่อง และความรู้ เ รื่อง 
การขนถ่าย/จัดเก็บสินค้า เรื่องมีความรู้เรื่องการวางแผน
ระยะเวลาเดินเรือต้นทางถึงปลายทาง มี ความคิดเห็นใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.94 

                     2. ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมมีความคิด
เห ็นในระดับมาก ค่า เฉลี ่ย 4.19 เมื่อจําแนก เป็นรายข้อ 
พบว่า 3 อันดับแรก ได ้แก่ เรื ่องมีความรับผ ิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.71 รองลงมาเรื่องรู้จักยอมรับ
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ผิดหากปฏิบัติงานผิดพลาด ค่าเฉลี่ย 4.30 มีความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด และอันดับสุดทา้ยเรื่องมีความขยันขันแขง็ ไม่
เกี่ยงงาน ค่าเฉลี่ย 4.19 

3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยรวมมีความคิด
เห็นในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.21 เม่ือจําแนก เป็นรายขอ้ 
พบว่า  3 อันดับแรก ได ้แก่ เร ื ่องมีมนุษยส ัมพันธ์ที ่ดีกับ
ผ ู ้ร ่วมงาน มีค ่าเฉลี ่ยสูงสุด 4.50 รองลงมาเรื ่องมมีนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้บงัคับบญัชา มีค่าเฉลี่ย 4.38 และเรือ่งยอมรบั
ฟังความเห็นและ พร้อมต่อการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
มีค่าเฉลี่ย 4.31 

4. ด้านทัศนคติต่อองค์กรและงาน โดยรวม
มีความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 เม่ือ จําแนกเป็น
รายข้อ พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ เรื่องทํางานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.56 มีความคิดเห็นในระดับ
มากท ี ่สุด รองลงมาเรื ่องการเส ียสละเพื ่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม มี ค่าเฉลี่ย 4.20 และอันดับสุดท้ายคือเรื่องการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานทีท่ําอยู ่4.07 

5. ด้านความมีวินัยในตนเองและเรื่องอืน่ ๆ
โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.11 เม่ือจาํแนก
เป็นรายข้อ พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ เรื่องตรงต่อเวลาใน
การปฏ ิบ ัต ิงาน มีค ่า เฉล ี ่ย  ส ูงส ุด 4.52 รองลงมาเรื ่องมี
ความสามารถในการเผชิญปญัหาเฉพาะหนา้ ค่าเฉลี่ย 4.26 มี
ความ คิดเห็นในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายคือเรื่อง
สามารถทนต่อความกดดันระหว่างการใช้ชีว ิตบน เรอืใน
เวลานาน มีค่าเฉลี่ย 4.17 

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาคุณสมบัต ิที ่พ ึงประสงค์ของผู ้สําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้าน
พาณิชย์นาวี ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขต
กรุงเทพฯ และภาคตะวันออก สามารถสรุปประเด็นสําคัญที่
นํามาอภิปรายดังนี ้

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสว่นบคุคลของผู้ประเมินคุณสมบัติทีพึ่ง
ประสงค์ของผู้สําเร็จ การศึกษา พบว่า ผู้ประเมินคุณสมบัตทิี่
พ ึงประสงค์ของผู ้สํา เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณชิย์นาว ีส่วนใหญ่ดํารงตําแหนง่
หัวหน้างาน เนื่องจากหัวหน้างานอยู่ใกล้ผู้ปฏิบัติงานที่สุด 
ตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมและสถานที่ทํางานเดีย วกับ
ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน เป ็น ผ ู ้ควบคุมกําก ับด ูแล ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน/การผลิต คุณภาพและต้นทุน แก้ไขปัญหาเฉพาะ 
หน ้าท ี ่ เก ิดจากการปฏ ิบัต ิงาน รวมท ั ้งเป ็นผ ู ้ประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ ผู้ปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 5 – 10 ปี ของ ผู้ประเมิน
คุณสมบัติที่ พึงประสงค์ที ่ม ีระด ับความคุ้นเคยกบับัณฑิต
พาณิชย ์นาว ีในระดับค่อนข้างด ี และ ในองค์กรมจีํานวน
ตําแหน่งงานพาณิชย์นาวีมีจํานวนมากกว่า 10 คนขึ ้นไป
ปฏิบัติงานอยู่ มี ความสําคัญเพราะระยะเวลาปฏิบตัิงานเปน็
บ ่งบอกประสบการณ์ต่อการทํางาน ซึ ่งอายุการทํางานใน 
องค์การจะทําให้เกิดความสะสมประสบการณ์ที่จะได้รับจาก
ระบบการจ้างงานขององค์กรมาก และ ความสมัพันธ์กับ
ผ ู ้ร ่วมงาน เป ็นพฤติกรรมที ่ม ีส่วนช่วยพิจารณาหรือการ
ประเมินคุณสมบัติของ ผู้ร่วมงานได้อย่างลึกซึง้มากยิง่ขึ้น 

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทีพึ่งประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร วิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชยน์าวี 
ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตภาค 
ตะว ันออก ได ้พ ิจารณาคุณสมบัติเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน 
พบว่า สถานประกอบการมีความคิดเห็น เกี่ยวกับคุณสมบตัทิี่
พ ึงประสงค์ของผู ้สํา เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้าน พาณิชย์นาวี โดยให้ความสําคัญกบั
ด้านมนุษยสัมพันธ์สูงที่สุด และให้ความสําคัญกับคุณสมบัติ  
ที่พ่ึงประสงค์ด้านความรูท้างวิชาชีพนอ้ยทีสุ่ด  
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7. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
การเล็งเห็นถึงความสําคัญของการผลิตและพัฒนากําลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณสมบัติ ที่พึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ โดยมี
คุณภาพและ ศักยภาพในการแข่งขันในสังคมโลก และความ
พร้อมในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี ข้อเสนอแนะ
ไว้ดังนี้ 

1. จากการศึกษาคุณสมบตัิที่พึงประสงค์นีมี้
ส่วนข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามที่สาํรวจ ความคิดเห็นของ
สถานประกอบการดังนี ้ควรพัฒนาแนวทางหรือกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาอาชีวศึกษามีพ้ืนฐาน
เรื่องภาษาอังกฤษสําหรับคนประจําเรอืและความรับผิดชอบ
ในงาน เนื่องจากคนประจําเรือ ตําแหน่งนายเรือจะเป็นชาว
ต่างประเทศที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้น เ ม่ือ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ด้านพาณิชยนาวีเข้า ปฏิบตัิงานตําแหน่งลูกเรือจะไม่สามารถ
สื่อสารกับผู้บังคับบัญชาได้ อาทิ ไม่เข้าใจคําสั่งจึงทําให้ เกิด 
ป ัญหาความไม่ร ับผ ิดชอบงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทํางาน เป็นต้น | 

     ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช ั ้นส ูง (ปวส.) ด ้านพาณิชยนาว ีให ้ม ีมาตรฐาน อาทิ 
ภาษาต่างประเทศ ความชาํนาญเฉพาะทาง และความเขม้แขง็
ทางจิตใจ เนื่องจากการปฏบิัติงานทาํให้เดินทางบอ่ยๆ แต่ ละ
ครั้งเป็นเวลานานอาจจะทําให้เกิดความว้าเหว่และวิตกกังวล
ได้ง่าย จึงต้องมีความอดทนสูง ทั้ง ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
เพราะการทํางานในเรือมีอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคลืน่
ลมทะเล ความจําเจ วัฒนธรรมสังคมและภาษาที่หลากหลาย 
ระดับความรู้ความสามารถของคนประจําเรือที่ ต่างกัน 

2. ผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่มีการเรียน
การสอนสาขาวิชาพาณิชยนาวีควรนําข้อมูลที่ได้ จากการ
ศึกษาวิจัยนี้ไปประกอบการพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรการ

เร ียนการสอนให้สอดคล้องก ับ ความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

3. ป ัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากร/
ต ํ า แ ห น ่ ง ง านพาณิ ชยน าว ี ต ามคว ามต้ อ งการของ 
ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ ดังนั้นการผลิตบุคลากร
ท ี ่ม ีค ุณสมบัติตามความต้องการต้องใช ้ เวลา ด ังนั ้นการ
แก้ปัญหาในระยะสั้นอาจมีจัดหลักสูตรฝึกอบร มนักศึกษา
พาณิชยนาว ีในด้าน ภาษาอ ังกฤษ และด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางาน เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีในการทํางาน
ร่วมกับ ผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ และความรับผิดชอบ ตลอดจน
มีวินัยในตนเอง 
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บทคัดย่อ 
     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบทบาท ปัญหา
และแนวทางการแก้ปัญหาของผู้บู้ริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริม การทำวิจัยของคณาจารยใ์นสถาบนัการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 2) จ ัดทำข้อเสนอแนะเช ิงนโยบายและการ
ปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำวิจัย
ของคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณาจารย์สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 65 
คน  เล ือกแบบเจาะจงเครื ่องมือท ี่ ใช ้ในการวิจัย ได้แก่  
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมผูต้อบแบบสอบถามให้
ความเห็นต่อแนวทางการแก้ปัญหาด้านการวิจยัอยู่ในระดบั
มาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 1) 
ด้านการให้ความสำคัญกับงานวิจัย 2) ด้านการส่งเสริมให้
เกิดความสำเร็จของงานวิจยั 3) ด้านการให้ความยอมรบันบั
ถือคณาจารย์ผู้ทำวิจยั 4) ด้านการมีความรับผิดชอบต่อคณา
จารผู้ทำวิจัย 5) ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหนง่
การงานของคณาจารย์ผู้ทำวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และเชิงปฏิบัติ ผลการวิจัย พบว่า ควรมีการกำหนดนโยบาย
ในการส ่งเสร ิมการทำว ิจ ัย ท ี ่ช ัดเจน และมีจ ัดสรร

งบประมาณในการประชุม อบรม สัมมนาเรือ่งการทำวจิยั มี
การประช ุมช ี ้แจงเพื ่อให ้คณาจารย ์ทราบ นโยบาย
วัตถุประสงค์และความสำคัญของการทำวิจัย และจัดหา 
เอกสาร ตำรา อุปกรณ์  สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมการทำวิจัย ควรมีการส่งเสริมให้มีการอบรม สัมมนา 
ประชุมปฏิบัติการอยูเ่สมอ มีการนเิทศติดตามและร่วมแกไ้ข
ปัญหาข้อบกพร่องในการทำวิจัย และมีการเผยแพร่ผลงาน  
ของคณาจารย์ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มีการ
กำหนดนโยบายพิจารณาให้ความดีความชอบ มีการเชิญ
ว ิทยากรให้ความร ู้ เร ื่องการทำวิจัย และมีการคดัเลือก
คณาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ และ 
ยกย่อง เช่น   ให้เกียรติบัตร หรือประกาศเกียรติคุณ  

คำสำคัญ : บทบาทของผู้บรหิารสถานศึกษา, การสง่เสรมิ
การทำวิจัยของคณาจารย ์

Abstract 

The objectives of this research were 1) to 

study the roles, problems and solutions of admin-
istrators to promote the faculty members to make 

PM016 
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the research. 2) Make recommendations on poli-
cies and practices to promote the faculty mem-

bers in vocational education institutions in the 

central region 3. The population were 65 people 

in the academic year 2019. The instrument used 
was a questionnaire. Data were analyzed using 

means, standard deviation and study frequency. 

The overall results of the study were at a high 

level, ranking the average from highest to lowest 
as follows: 1) The importance of research 2) The 

aspect of promoting research success 3) The as-

pect of acceptance respect the research instruc-

tors 4) The aspect of responsibility towards re-
search instructors 5) The aspect of promotion of 

advancement in research instructors' positions. 

The policy and practical recommendations should 

be a clear policy for promoting research, and 
budget allocated for meetings, trainings, seminars 

on research policy, objectives and importance of 

conducting research and procuring documents, 

textbooks, equipment and facilities to promote re-
search. Training, seminars, and operational meet-

ings should always be encouraged. There was su-

pervision, follow-up and participation in solving 
the problems of deficiencies in research and pub-

lished works of faculty members on various occa-

sions as appropriate. Should be to make a policy 

of the merit and lecturers were invited to give 
knowledge about making research, selected fac-

ulty members who have outstanding performance 

to be a leader in academics and commendable 
such as giving certificates or honored 

Keywords: role of educational institution adminis-
trators, research promotion of faculty members 
 
1. บทนำ 
 จ า ก แ ผ น ก าร ศ ึ กษ าแ ห ่ งช าต ิ  2560-2579 
 ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20  ปี โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุ
เป้าหมายตามเจตนารมย์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิด
การจัดการศึกษา โดยกำหนดยุทธศาสตร์ไว ้6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของ
ส ังคมและประเทศชาต ย ุทธศาสตร์ที่  2 : การผลิตและ
พัฒนากำล ังคน การว ิจ ัย และนวัตกรรรม เพื ่อสร้าง             
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
: การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแหง่
การเรียนร ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ  
สิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธภิาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา,2560) 
 จากย ุทธศาสตร์ที ่  2 ได ้กล ่าวถึงการผลิตและ
พัฒนากำล ังคน การว ิจ ัย และนวัตกรรรม เพื ่อสร้าง              
ข ีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยกำหนด
เป้าหมายออกเป็น 3 เป้าหมาย ในเป้าหมายที่ 2 กล่าวถึง
สถาบันการศึกษาและหนว่ยงานที่จดัการศึกษาผลติบัณฑิตที่
มีความ เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่สำคัญ 
เช ่น  ส ัดส่วนการผล ิตกำล ังคนระดับกลางและ  ระดับสูง 
จำแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา ในสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมขึ้น ร้อยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษา
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ร ูปแบบ ทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หล ักสูตรสถานศึกษาใน
โรงงานตามมาตรฐานทีก่ำหนดเพ่ิมขึ้น จำนวนหลักสูตร ของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ(Dual Degree) เพ่ิมขึ้น  
จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาและ อุดมศึกษาที่จัดหลักสูตร
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น และมีภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือ ระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคม
วิชาชีพและหน่วยงานที่จดัการศึกษาเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เป็นหนว่ยงาน
หนึ่งที่มีหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย 
ย ุทธศาสตร ์ การผล ิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้
สอดคล ้องกับยุทธศาสตร ์ชาติระยะ 20 ป ี (พ.ศ. 2560-
2579) (สถาบันการอาช ีวศ ึกษาภาคกลาง 3,2562) และ
สอดคล้องกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยกำหนด
นโยบาย เป ้าหมายการผล ิตและแผนพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษาให้ความสำคัญกับคุณภาพผู้สำเร็จอาชีวศึกษา
เป็นสำคัญ ปัจจัยที่มีความสําคัญสูงสุดปัจจัยหนึ่งที่ มีต่ อ
คุณภาพของการจัดการอาชีวศึกษาทกุระดับ ได้แก่คุณภาพ
ของคณาจารย ์ผ ู ้สอนระดับเทคโนโลย ีบัณฑิตเพราะ
คณาจารย์ผู้สอนระดับเทคโนโลยีบณัฑิตเปน็ผูน้ําความรู้ไปสู่
การปฏิบัติ ดังที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
มาตรา 6   ไดใ้ห้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตและพัฒนา
กำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับ
เทคโนโลยี และได้กําหนดให้มีการปฏิรูปและส่งเสรมิให้
คณาจารย ์ระดับเทคโนโลย ีบ ัณฑิตอย่างครบว งจ ร  
เพ่ือยกระดับมาตรฐานคณาจารย์ผู้สอนระดับเท คโน โลยี
บัณฑิตให้สูงขึ้น  การพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ผูส้อนระดบั
เทคโนโลย ีบัณฑิตเพื ่อให้บรรล ุว ัตถ ุประสงค์ดังกล่าว 
จําเป็นต้องยึดตามแนวทางของการปฏิรูปการเรียนรู้ตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมายแม่บทว่าดว้ยแนวทางการจัดการศึกษา 
ท ั ้งน ี้ เพื ่อให้การพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนระดบัเทคโนโลยี
บัณฑิตมีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามนัยของ
กฎหมายนี้ บทบาทของคณาจารย์ผู้สอนระดับเทคโนโลยี
บัณฑิตจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อกําหนดซึ่งเป็นเสมือน

พันธกิจที่คณาจารย์ผู้สอนระดับเทคโนโลยีบณัฑิต ได้แก่การ
กําหนดไว้ว่า ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้คณาจารยผ์ูส้อน
ระดับเทคโนโลยีบัณฑิตสามารถวิจัย เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
ต่าง ๆ ตามวิชาชีพของตน แสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ผู้สอน
ระดับเทคโนโลยีบัณฑิตได้ถูกคาดหวังให้มีบทบาทในฐานะ
น ักว ิจ ัยเพ ื่อใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างนว ัตกรรม
แบบจำลองใหม่ ๆ  และน ําผลการว ิจัยไปพัฒนาประเทศ
ต่อไป 

จากภารกิจดังกล่าวขา้งต้นสถาบนัการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 จ ึงมีหน ้าที ่ ในการส ่งเสริมสนับสนับสนุน  
ให้สถานศึกษามีการดำเนินการวิจัยและนำผลการวิจัยไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และที ่สำคัญที่สุด คือผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีบทบาทในการส่งเสริมให้คณาจารย์ผูส้อน
ท ุกคนทำการวิจัยเพื ่อพัฒนา กระบวนการเรียนร ู้ ใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่วนคณาจารย์ผู้สอนต้อง
เ ป ็ น น ั ก ว ิ จั ยทา งอ าช ี ว ศ ึ กษ าป ฏ ิ บ ั ต ิ ง านโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นเครือ่งมือเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียนให้ มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพตนเอง
ให้เป็นคณาจารย์ยคุใหม่ ที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพ เหมาะสม
กับการให้ได้รับความเช ื่อถือจากส ังคม จะเห็นไดว้า่การ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถใน
ด้านการวิจัยและใช้กระบวนการวิจยัในการแสวงหาความรูท้ี่
เป ็นระบบน่าเชื ่อถ ือ เป ็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การพัฒนา
คุณภาพการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพ การพัฒนาบคุลากร
ท า งก า รศ ึก ษา  โ ด ย เฉพ าะคณาจาร ย์ ให ้ ม ีความรู้
ความสามารถในการใช้วิจัยเ พื ่อพัฒนาการเรยีนรู ้ ให้ มี
ประสิทธิภาพส่งผลถึง คุณภาพของนักเรียน โดยคณาจารย์
ต้องสามารถนำ การวิจัยเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนรู้ต้อง ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา 
ทุกคนสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการเรยีนรู้
และ พัฒนาตนเองได้แต ่จากสภาพป ัญหาการวิจัยพบว่า
คณาจารย์ส่วนใหญ่ทำวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการ
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พัฒนาการจัดการเรียนร ู ้น้อยมาก (สำน ักงานร ับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) , 
2556) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีสถานศึกษา
ที่อยู่ในสังกัดจำนวน 10 สถานศึกษา ได้แก่  วิทยาลัยเทคนคิ
นครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน วิทยาลัยเทคนิค
สระแก ้ว ว ิทยาล ัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  ว ิทยาลยัเทคนิค
สมุทรปราการ ว ิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์  (ลาดขวาง) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  และ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา จากการศึกษาสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภาพนอกรอบสี่  (พ.ศ. 2559-2563) ทราบวา่ทุก
สถานศึกษาได้รับเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาด้านการจัดการ
เรียนการสอนคล้าย ๆ  กัน คือ 1) สถานศึกษาควรร่วมมือกบั
คณาจารย์และสถาบันการอาชีวศึกษา  ภาคกลาง 3 เพ่ือ
วางแผนในการพัฒนาคณาจารย์ในด้านการนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียน และ จัดทำวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา2) คณาจารย์ควรได้รับ
การพัฒนาด้านการจัดทำว ิจ ัย  หรือแนวทางการจัดทำ
งานวิจัย 3) สถานศึกษาควรให้ความสำคัญต่อการทำวิจัย
ด้านการอาชีวศึกษา 4) คณาจารย์ควรมีการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ำเสมอจัดทำผลงานทางวิชาการที่ ยกระดับวิทย
ฐานะของตน หรือการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
5) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้้เรียน คณาจารย์
ควรเน้นการพัฒนาการเรยีนให้นกัศึกษามีศักยภาพด้านการ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการศึกษาต่อใน
ระดบัที่สูงขึ้น ด้วยเหตุผลและสภาพดังกล่าว กลุ่มผู้วิจัยใน
ฐานะผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการด้านการอาชีวศึกษา
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงจัดทำงานวิจัย 
ชิ้นนี้ขึ้น เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารยใ์นสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 เพ ื ่อจะได ้ทราบถึงบทบาท ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสรมิการทำวิจยัและความต้องการของ

คณาจารย์ในการทำวิจัย ผลการศึกษาสามารถนำไปใช้เปน็
ข้อมูลสารสนเทศให้ สถานศึกษาและผู้บรหิารสถานศึกษานำ 
ไปใชในการวางแผนพัฒนาและส ่งเสร ิมการทำวิจัย ให้
คณาจารย์ในสถาบันฯ ต่อไป ซึ่งจะช่วยพัฒนาการ เรียนการ
สอนทำให้คณาจารย์เห ็นความสำคัญของการวิจัยและ
สามารถทำวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติการสอนเพ่ือนำข้อ
ค้นพบจากการทำวิจัยของตนเองไปปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน หรือ แก้ปญัหา การเรยีนการสอนทีป่ระสบอยู ่
เพ ื ่อพ ัฒนาการเรียนรู ้ของผู้ เร ียนให ้ดีย ิ ่งขึ้ น ทั้ งนี้เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดกับผูเ้รียน 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพ่ือศึกษาบทบาท ปัญหาและแนวทางการ

แก้ปัญหาของผู้บู้รหิารสถานศึกษาในการส่งเสริม การทำ
วิจัยของคณาจารยใ์นสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

2. เพ่ือจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการ
ปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาในการสง่เสรมิการทำวิจัย
ของคณาจารย์ในสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ในศึกษาบทบาท ปัญหาและแนวทางการแกป้ญัหา

ของผ ู ้บู ้ริหารสถานศึกษาในการส ่งเสริม การทำวจิัยของ
คณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ผู้วิจัยได้
ดำเนินการวจิัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ช้ันตอนที่ 1 
ศึกษาบทบาท ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา

ของผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาในการส่งเสริม  การทำวจิัยของ
คณาจารย์คณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
โดยกำหนดกลุ่มประชากร ในปีการศึกษา  2562 ได้แก่  

  3.1.1 ประชากร 
    คณาจารย์ที่สอนใน ในวิทยาลัยที่สงักัดสถาบนั

การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จำนวน 65 คน ดังนี้ 
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ว ิทยาล ัยเทคน ิคนครนายก จำนวน  18 คน 
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จำนวน 3 คน วิทยาลัยเทคนคิ
ปราจีนบุรี จำนวน 18 คน วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน  
จำนวน  3 คน ว ิทยาล ัยเทคน ิคสระแก้ว จำนวน 3 คน 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จำนวน 6 คน วิทยาลัยเทคนคิ
สมุทรปราการ จำนวน 6 คน วิทยาลยัเทคนิคจฬุาภรณ(์ลาด
ขวาง) จำนวน 3 คน วิทยาลัยอาชวีศึกษาฉะเชิงเทรา จำนวน 
3 คน และ ว ิทยาล ัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 
จำนวน 2 คน รวมท ั้งสิ ้น 65 คน เลือกแบบเจาะจงจาก
คณาจารย์ผู้รบัผิดชอบการจัดทำงานวจิัยของสถานศึกษา  

  3.1.2 ด้านเนื้อหา 
ผู้ศึกษาใช้แนวทางการส่งเสริมการทำวิจยั ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาของสถาบนัการอาชวีศึกษาภาคกลาง 3  
ซึ่งมี 5 ด้าน ได้แก่  

 3.1.2.1 ด้านการให้ความสำคัญกับงานวิจยั 
 3.1.2.2 ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสำเรจ็

ของงานวิจัย 
        3.1.2.3 ด้านการให้ความยอมรบันบัถอื

อาจารย์ผู้ทำวิจยั  
        3.1.2.4 ด้านการมีความรบัผดิชอบต่อ

อาจารย์ผู้ทำวิจยั 
        3.1.2.5 ด้านการส่งเสริมความก้าวหนา้ใน

ตำแหน่งการงานของอาจารย์ผู้ทำวจิัย 
  3.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 
     ค ือ แบบสอบถามบทบาทของผ ู ้บริหาร

สถานศึกษาในการส ่งเสร ิม การทำว ิจัยของคณาจารย์
คณาจารย์ในสถาบันการอาชวีศึกษาภาคกลาง 3 

3.1.3.1 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณใ์น
การทำงาน และประสบการณใ์น การทำวจิัย 

3.1.3.2 ตอนที่ 2 บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริม  การทำว ิจัยของคณาจารย์ใน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ทั้ง 5 ด้าน 1) ด้านการ
ให ้ความสำคัญกับงานวิจัย 2) ด้านการส่งเสร ิมให้เกิด
ความสำเร็จของงานวิจัย 3) ด้านการให้ความยอมรับนับถอื
อาจารย์ผู้ทำวิจัย  4) ด้านการมีความรับผดิชอบต่ออาจารย์
ผู้ทำวิจัย และ 5) ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหนง่
การงานของอาจารย์ผู้ทำวิจยั 

  3.1.4 การสร้างและหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม 

3.1.4.1 ศึกษาเอกสาร หนังสือ แนวคิด
ต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการ ส่งเสริม 
การทำวิจัยของผู้บริหารถานศึกษา เพ่ือนำข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษามากำหนดแนวทางในการสร้างเครื่องมือ  

3.1.4.2 นำขอ้มูลมาพัฒนาเปน็
แบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน โดย 
ครอบคลุมขอบข่ายเนื้อหาทีจ่ะศึกษา เรื่องบทบาทการ
ส่งเสริมการทำวิจยัของผู้บริหารถานศึกษา ซึ่งมี 5 ด้าน  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  ได้แก่ 

1) ด้านการให้ความสำคัญกับ
งานวิจัย 

2) ด้านการส่งเสริมใหเ้กิดความสำเรจ็
ของงานวิจัย 

3) ด้านการให้ความยอมรับนบัถือ
อาจารย์ผู้ทำวิจยั 

4) ด้านการมีความรับผิดชอบต่อ
อาจารย์ผู้ทำวิจยั 

5) ด้านการส่งเสริมความก้าวหนา้ใน
ตำแหน่งการงานของอาจารย์ผู้ทำวจิัย 

3.1.4.3 น ำ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ไป ให้
ผู้ เช ี ่ยวชาญ จำนวน 3คน ตรวจสอบความเท ี่ยงตรงเชิง
เนื้อหา  (Content validity) โดยการหาค่าด ัชน ีคว า ม
ส อ ดคล ้ อ ง  IOC (Index of Intend-Objective Congru-
ence)  
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  3.1.4.4 นำแบบสอบถามไปหาความ
เช ื ่อมั ่น (Reliability)ของเครื ่องมือ โดยนำไปทดลองใช้ 
(Tryout) กับกลุ ่มเป้าหมายที ่ม ีลักษณะใกล้เคยีงกับกลุ่ม
ประชากร จำนวน 30 คน  
  3.1.4.5 นำขอ้มูลมาวิเคราะหห์าค่า
ความเชื่อม่ันโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิค์วามเชื่อของครอ
นบาค (Alpha Coefficient)  
  3.1.4.6 นำผลการวิเคราะห์จากการหา
ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Al-
pha Coefficient)  
  3.1.4.7 ปรับปรงุแก้ไขแบบสอบถามให้
สมบูรณ์แล้วนำไปจดัพิมพ์แบบสอบถามทีส่มบรูณแ์ละ
เตรียมนำไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 
         3.2 ช้ันตอนที่ 2 
  ศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏบิัตใิน
การส่งเสริม การทำวิจัยของคณาจารย์คณาจารย์ในสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
              3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
   การตรวจสอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ใน
การส ่งเสร ิม การทำว ิจัยของคณาจารย์ของผู ้บริหาร
สถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
                  3.2.1.1 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการตรวจสอบ 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ได้มาแบบเจาะจง จาก 
ผ ู ้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 2 คน  และ รอง
ผ ู ้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 3 คน  ท ี่ มี
ผลงานด้านการวิจยั  
                  3.2.1.2 เครื ่องมือที่ ใช้ตรวจสอบ คือ แบบ
ตรวจสอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติในการ
ส ่งเสร ิมการทำว ิจ ัยของคณาจารย์ สำหร ับผ ู ้บริหาร
สถานศึกษาในสถาบ ันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสม และความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบตัทิี่
สร ้างขึ ้นโดยลักษณะของเคร ื่องมือเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธ ีของลิเคิร์ท 
(Likert s Scale) 
              3.2.2 การสร้างเครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจยั  
   3.2.2.1 ศ ึกษาร ่างข ้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและการปฏิบัติใน การส่งเสร ิมการทำว ิจยัของ
คณาจารย์ สำหรับผ ู้บร ิหารสถานศึกษาในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสร้างแบบ
ตรวจสอบ  
    3.2.2.2 นำแบบตรวจสอบท ี่ ได้จัดทำ
เพื ่อตรวจสอบความถ ูกต ้องเหมาะสมของเนื ้อหา การใช้
สำนวนภาษาตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมทั่วไปของ
แบบตรวจสอบ  
    3.2.2.3 ปรับปรงุแก้ไขขอ้บกพร่องและ
จัดพิมพ์แบบตรวจสอบ แล้วนำไปเก็บขอ้มูลกบัผูท้รงคุณวุฒ ิ
 
4. ผลการวิจัย 
        วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ข้อมูลที่ได้ศึกษาบทบาท ปญัหา
และแนวทางการแก้ปัญหาของผู้บู้ริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริม การทำวิจัยของคณาจารยใ์นสถาบนัการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 
        ตอนที่ 1 
 ผ ู ้ตอบแบบสอบถามส ่วนใหญ่เป็น เพศหญงิมี 
จำนวน40 คน คิดเป ็นร้อยละ 61.54 และเป็นเพศชาย
จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อายุ ระหว่าง30 -50 ปี มีจำนวน 35 คน คิด เป็น
ร้อยละ 53.85 รองลงมาคือมีอายุต่ำกว่า 30 ปีมีจำนวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ30.77และน้อยที่สดุคือมีอายุสูงกวา่ 50 ปี
มีจำนวน 10 คน คิดเปน็รอ้ยละ 15.38 ผู้ตอบ แบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรี มี
จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 67.70 รองลงมาคอืระดับ
ปริญญาโท มีจำนวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.30 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ ในการทำงาน 11 -
20 ปี มีจำนวน 40 คน คิดเป็น ร้อยละ 61.54 รองลงมามี 
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ประสบการณ์ในการทำงาน 1-10 ปีมีจำนวน 15 คน คิดเปน็
ร้อยละ 30.77 และน้อยที่ สุดคื อ มีประสบการณ์ในการ
ทำงาน 21 ปีขึ้นไป มีจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 
ผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทำวจิยั 
มีจำนวน 53 คน คิดเป ็นร ้อยละ 81.54 และผ ู ้ตอบ
แบบสอบถาม ที่ไม่เคย  ทำวิจัย มีจำนวน 12 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 18.4 
        ตอนที่ 2 
        บทบาท ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของผู้บู้ริ
หารสถานศึกษาในการส่งเสริม การทำวิจัยของคณาจารยใ์น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สรุปโดยรวมอยู่ในระดบั 

สูงมาก (µ =3.76 ,  =0.73) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจาก มากไป
หาน้อยได้ ดังนี้ ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จของการ

ทำวิจัย (µ = 3.89,  = 0.76) ด้านการมีความรับผิดชอบ

ต่อคณาจารย์ผู้ทำวิจัย (µ=3.86 ,  = 0.79) ด้านการให้

ความสำคัญกับการทำวิจยั (µ=3.81 ,  = 0.71) และ ด้าน

การให้ การยอมรับนับถือคณาจารยผ์ู้ทำวิจัย (µ= 3.78 ,  
= 0.76) ตามลำดับ ด้านที่มีค่าเฉลีย่อยูใ่นระดับปานกลาง  มี 
1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้า  ในตำแหน่งการ

งานของคณาจารย์ผูท้ำวิจัย (µ= 3.44 ,  =0.62) 
ว ัตถ ุประสงค์ข้อท ี่  2 ข้อมูลที่ได้จากการจัดทำ

ข ้อเสนอแนะเช ิงนโยบายและการปฏิบัต ิของผู ้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสร ิมการทำวิจัยของคณาจารย์ใน
สถาบ ันการอาช ีวศ ึกษาภาคกลาง 3 โดยใช ้คำถามจาก
ปลายเปิด มีผลการวิจยั ดังนี้ 
             1. ด้านการให้ความสำคัญกับงานวจิัย 
                  1.1 ควรมีการกำหนดนโยบายในส่งเสริมการ
จัดการเร ียนร ู ้ โดยการใช ้งาน ว ิจ ัย เป ็นส ่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้มีนโยบายเพ่ือลดภาระงานประจำและ
งานพิเศษของคณาจารย์ เพ่ือให้คณาจารย์มีเวลาสร้าง และ
นำผลงานการวิจยัไปพัฒนาผูเ้รียน  

                  1.2 ผู้บร ิหารสถานศึกษาควรมีการกำหนด
นโยบายในการพิจารณาให้ความดีความชอบแก่คณาจารยท์ี่
ทำว ิจัยและนำผลการว ิจัยไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
จัดสรรงบประมาณในการประชุม อบรม สัมมนาเรื่องการทำ
วิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ คณาจารย์ผูส้อนและบุคลากร
ของสถานศึกษา  
                  1.3 ควรมีการยกย่อง สนับสนุนให้คณาจารย์
ท ี ่ม ีผลงานการวิจัยไดร้ับการคัดเล ือกเป ็นผ ู้นำทางด้าน
วิชาการ และส่งเสริมสนบัสนนุให้ได้รบัรางวัลตา่ง ๆ  
              2. ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสำเรจ็ของ
งานวิจัย 
                  2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจดัให้ มี
นโยบายขอ้กำหนดเพ่ือสนับสนบัสนนุการทำวิจยัทีช่ัดเจน มี
การประช ุมชี ้แจงเพื ่อให้คณะคณาจารย์ทราบ นโยบาย
วัตถ ุประสงค์และความสำคัญของการทำวจิัยเพื ่อพัฒนา 
ปรับปรุงการเรียนการสอน  
                  2.2 ควรจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
การวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือจัดทำวิจยั ให้
ความช ่วยเหลือและสนับสนับสนุนในการจัดหา เอกสาร 
ตำราและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ผู้ทำวิจัย
จัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมการ
ทำวิจัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์กระดาษ             เป็นต้น  
                  2.3 ควรมีการส่งเสริมความรู้ด้านการวิจยัแก่
คณาจารย์ โดยการจัดให้ม ีการอบรม ส ัมมนา  ประชุม
ปฏ ิบ ัติการอยู ่ เสมอ มีการติดตามและร่วมแก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่องในการทำวจิัยอย่างต่อเนือ่ง  
              3. ด้านการให้ความยอมรับนบัถือคณาจารย์
ผู้ทำวิจัย 
                  3.1 ควรมีการส่งเสริมให้คณาจารยท์ี่มีความรู้
ความสามารถในการทำวิจัย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่คณะคณาจารย์ในสถานศึกษา มีการเผยแพร่ผลงาน
การทำว ิจัย ของคณาจารย์ ในโอกาสต่าง ๆ   ตามความ
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เหมาะสม เช่น งานวนัวิชาการงานมหกรรมทางการศึกษา 
เป็นต้น  

        3.2 ควรมีการยกย่องคณาจารย์ผู้มีผลงาน
การทำวิจัย เช่น การให้เกียรติบัตร หรือ ประกาศเกียรตคุิณ 
สน ับสน ับสนุนให้คณาจารย์ที ่ม ีผลงานการว ิจ ัยไดร้ับ
การคดัเลือกเป็นผู้นำทางด้านวิชาการพิจารณาให้ความดี
ความชอบแก่คณาจารย์ทีท่ำวิจยั 

4. ด้านการมีความรับผิดชอบต่อคณาจารย์
ผู้ทำวิจัย 

        4.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการนเิทศ ให้
คำแนะนำมีการจัดระบบการดูแลและเอาใจใส่คณาจารย์
ผู้ทำการวิจัยเพ่ือปรับปรงุการเรียนการสอนของคณาจารย์  

        4.2 ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาควรมีการจั ด
ระบบงานในสถานศึกษาให ้เอื้อต ่อการปฏิบ ัติหน้าที่  
ของคณาจารย์จัดัให้มีเวลาว่างในการคิดค้นคว้าหาวิธิีการ
รูปแบบใหม่ ๆ  ในการทำวจิัย เป็นตน้  

        4.3 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือ
คณาจารย์ในการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ
วิจัย จัดหาสื่อ วัดุอุปกรณ์เอกสาร ตำรา ในการทำวิจัยไว้ 
ให้บริการ  

5. ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่ง
การงานของคณาจารย์ผู้ทำวิจัย 

       5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกำหนด
นโยบายพิจารณาให้ความดีความชอบและ  ส ่งเสรมิให้
คณาจารย์ที่มีผลงานการวิจัย สามารถปรบัเปลีย่นตำแหนง่
หน้าที่การงานในระดับทีสู่งขึ้น 

        5.2 ผ ู ้บริหารสถานศึกษาควรมีการยกย่อง 
สนับสนุนให้คณาจารย์ทีมี่ผลงานการวิจัยได้รับการคัดเลือก
เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ และมีการกระตุ้นให้คณาจารยคิ์ด
ปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจยัอันจะเปน็
ความก้าวหน้าทางอาชีพของคณาจารย ์ 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

         สรุปผลงานวิจัย 
        บทบาท ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของผู้บู้ริ

หารสถานศึกษาในการส่งเสริม การทำวิจัยของคณาจารยใ์น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สรุปโดยรวมอยู่ในระดบั 
สูงมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก  4 ดา้น 
โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจาก มากไปหานอ้ยได้ ดังนี้ ด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จของการทำวิจัยด้านการมีความ
รับผิดชอบต่อคณาจารยผ์ู้ทำวิจัย ด้านการให้ความสำคัญกบั
การทำวิจัย และด้านการให้การยอมรับนับถือคณาจารย์
ผู้ทำวิจัย ตามลำดับ ด้านที่มีค่าเฉลีย่อยูใ่นระดับปานกลาง มี 
1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งการ
งานของคณาจารย์ผูท้ำวิจัย  
         ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 

การปฏ ิบ ัต ิในการส ่งเสร ิมการทำว ิจ ัยของ
คณาจารย ์สำหร ับผู ้บร ิหาร สถานศึกษาในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
         ข้อเสนอแนะในการนำงานวจิัยไปใช้ 

1. ด้านการให้ความสำคัญกับงานวจิัย
    ควรมีการกำหนดนโยบายในส่งเสริมการ

จ ัดการเร ียนร ู ้ โดยการใช ้งานว ิจัยเป็นส ่วนหนึ ่งของ
กระบวนการเรียนรู้มีนโยบายเพ่ือลดภาระงานประจำและ
งานพิเศษของคณาจารย์ เพ่ือให้คณาจารย์มีเวลาสร้าง และ
นำผลงานการวิจัยไปพัฒนาผู้เรียน และควรมีการกำหนด
นโยบายในการพิจารณาให้ความดคีวามชอบ แก่คณาจารยท์ี่
ทำว ิจัยและนำผลการว ิจัยไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
จัดสรรงบประมาณในการประชุม อบรม สัมมนาเรื่องการทำ
วิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ คณาจารยผ์ู้สอนและบุคลากร
ของสถานศึกษา  อีกท ั ้งควรมีการยกย ่อง สนับสนุนให้
คณาจารย์ที่มีผลงานการวิจัยได้รับการคดัเลือก เป็นผู้นำ
ทางด้านวิชาการ และส่งเสริมสนบัสนนุใหไ้ด้รับรางวัลต่าง ๆ  

2. ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จของ
งานวิจัย 
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  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจดัให้มีนโยบายขอ้
กำหนดเพ่ือสนับสนับสนนุการทำวิจัยที่ชัดเจน มีการประชมุ
ชี้แจงเพ่ือให้คณะคณาจารยท์ราบ นโยบายวัตถุประสงค์และ
ความสำคัญของการทำวิจัยเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการเรียน
การสอน โดยจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการวจิยั
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือจดัทา วิจัย ให้ความ
ช่วยเหลือและสนบัสนบัสนุนในการจดัหา เอกสาร ตำราและ
งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ผู้ทำวิจยัจดัหาอุปกรณ์
สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการทำวิจัย เช่น  
เครื่องคอมพิวเตอร์กระดาษ เป็นต้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีการส่งเสริมความรู้ด้านการวิจัยแก่คณาจารย์โดยการ
จัดให้มีการอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการอยูเ่สมอ มีการ
ติดตามและร่วมแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการทำวิจัยอยา่ง
ต่อเนื่อง  
              3. ด้านการให้ความยอมรับนบัถือคณาจารย์
ผู้ทำวิจัย 

ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาควรมีการส ่งเสร ิมให้
คณาจารย์ที ่ มีความร ู้ความสามารถในการทำวิจัย เป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะคณาจารย์ในสถานศึกษา 
มีการเผยแพร่ผลงานการทำวิจัย ของคณาจารย์ ในโอกาส
ต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม เช่น งานวนัวิชาการงานมหกรรม
ทางการศึกษา เป็นต้น ควรมีการยกย่องคณาจารย์ผู้มีผลงาน
การทำวิจัย เช่น การให้เกียรติบัตร หรือ ประกาศเกียรตคุิณ 
สน ับสน ับสนุนให ้คณาจารย์ท ี ่ มีผลงานการว ิจัยได้รับ
การคดัเลือกเป็นผู้นำทางด้านวิชาการพิจารณาให้ความดี
ความชอบแก่คณาจารย์ทีท่ำวิจยั 
              4. ด้านการมีความรับผดิชอบต่อคณาจารย์
ผู้ทำวิจัย 
       ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศให้
คำแนะนำมีการจัดระบบการดูแลและเอาใจใส่คณาจารย์
ผู้ทำการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของคณาจารย์ 
และผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาควรมีการจัดระบบงานใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ ของคณาจารยจ์ัดัให้

มีเวลาว่างในการคิดค้นควา้หาวิธีิการรปูแบบใหม่ๆ ในการทำ
วิจัย          เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความ
ช่วยเหลือคณาจารย์ในการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินการวิจัย จัดหาสื่อ วัดุอุปกรณ์เอกสาร ตำรา ในการ
ทำวิจัยไว้ ให้บริการ  
              5. ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่ง
การงานของคณาจารย์ผู้ทำวิจัย 

     ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกำหนดนโยบาย
พิจารณาให้ความดีความชอบและ ส่งเสริมให้คณาจารย์ที่มี
ผลงานการวิจัย สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งหนา้ที่การงาน
ในระดับที่สูงขึ้น และผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการยกย่อง 
สนับสนุนให้คณาจารย์ทีมี่ผลงานการวิจัยได้รับการคัดเลือก
เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ และมีการกระตุ้นให้คณาจารยคิ์ด
ปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ วิจัยอันจะเปน็
ความก้าวหน้าทางอาชีพของคณาจารย ์ 
         ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป  
         1. ควรมีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการทำวิจัย
ของคณาจารย์โดยการศึกษาจาก ขอบเขตด้านเนื้อหาในดา้น
อื่น ๆ   
         2. ควรมีการศึกษาถึงปจัจยัทีมี่ผลสำเร็จต่อการทำ
วิจัยของคณาจารยส์ู้อนในระดับต่างๆ และ กลุ่มประชากร
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค อื่น ๆ   
         3. ควรมีการศึกษาเกีย่วกับทัศนคติของคณาจารย์
สู้อนต่อการทำวิจัย 
         4. ควรศึกษาการทำคู่มือในการส่งเสริมการทำวิจยัใน
รูปแบบต่าง ๆ  

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 สภาพการส่งเสริมการทำวิจัยในของคณาจารยใ์น
สถาบ ันการอาช ีวศึกษาภาคกลาง 3  ตามแนวทางการ
ส่งเสริมการทำวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษา (สำนักนิเทศ
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา,2544) ซึ่งมี 5 ด้าน ได้แก ่ 1) 
ด้านการให้ความสำคัญกับงานวิจัย 2) ด้านการส่งเสริมให้
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เกิดความสำเร็จของงานวิจยั  3) ด้านการใหค้วามยอมรบันบั
ถ ืออาจารย์ผู ้ทำว ิจัย 4) ด้านการมีความร ับผิดชอบต่อ
อาจารย ์ผ ู้ทำว ิจ ัย  5) ด้านการส่งเสริมความกา้วหน้าใน
ตำแหน่งการงานของอาจารย์ผู้ทำวิจัย ผลจากการศึกษา
พบวา่โดยรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่
อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไป 
หาน้อยได้ ดังนี้  ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จของ
งานวิจัย  ด้านการมีความรับผิดชอบต่ออาจารย์ผู้ทำวิจัย  
ด้านการให้ความสำคัญกับงานวิจัย และด้านการให้ความ
ยอมรับนับถืออาจารย์ผู้ทำวิจัย ตามลำดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
อย ู ่ ในระดับปานกลางมี 1 ด้าน คือ  ด้านการส ่งเสริม
ความก ้าวหน้าในตำแหน่งการงานของอาจารย์ผู ้ทำวิจัย 
สอดคล ้องก ับ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห ่ งช า ติ  
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2545 และ
แก้ไขเพิ ่มเต ิม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ท ี ่ ได ้กำหนดให้
สถานศึกษาเข้าสู่ระบบมาตรฐานและการประกัน คุณภาพ
ทางการศึกษา ตามสาระบัญญัติในหมวด 6 มาตรา 48, 49 
ท ี ่ว่า  ด้วยการประกนัค ุณภาพภายใน และการประกัน
คุณภาพภายนอก ซึ่งไดก้ำหนดมาตรฐานคณาจารยใ์นระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ไวใ้น มาตรฐานที่ 23 ตัวบ่งชี้ที่  
(2) ระบุว่า “คณาจารย์ต้องทำการวิจยั เพ่ือพัฒนาการเรยีน
การสอน” รวมทั้ง หน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ได้เห็น
ความสำคัญของการทำวิจัย ดังจะเห็นได้จาก การกำหนดให้
คณาจารย์มีบทบาทในการทำว ิจัย เพ ิ่มมากขึ้น โดยเน้น
ความสำคัญของการสอนและการปฏิบัติการวิจัยควบคู่ไป
ด้วยกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษา(พิษณ ุคนซื่อ, 2550) 
ที่ ได ้ศ ึกษาบทบาทการส ่งเสริมการทำว ิจัย ของผ ู้บริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษาวัดแสงสรรค์ สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 2 รายด้าน พบว่า1) ด้านการ
ส ่งเสร ิมให้เกิดความสำเร็จของงานวิจัย พบว่าโดยภาพ
รวมอย ู่ ใน ระดับมาก 2) ด้านการให้ความยอมรับนับถือ
อาจารย์ผู้ทำวิจัย พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
3) ด้านการให้ความสำคัญกับงานวจิัย พบว่าโดยภาพรวมอยู่

ใน  ระดับมาก 4) ด้านการมีความรบัผิดชอบต่ออาจารย์
ผู้ทำวิจัย พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง 5) ด้าน
การส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งการงานของอาจารย์
ผ ู ้ทำว ิจัย พบว่าโดยภาพรวมอย ู่ ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัชวิชญ์ โฮงยากุล. (2556) 
ที่ได้ศึกษาบทบาทของ ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การวิจัยของสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
เลย เขต 1 พบว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการวิจัยของสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นอยู่
ในระดับมากยกเว้น ด้านการสนับสนุนงบประมาณและสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการวิจัย อยู่ในระดับปานกลาง และ
ยงัสอดคล้องกับผลการศึกษา ของ สุธาภรณ์ วรกาญจนกลุ, 
2556) ท ี ่ ได ้ศ ึกษากระบวนการส ่งเสร ิมการทำวิจัยของ
สถานศึกษามัธยมศึกษา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
เมื ่อพิจารณาเป ็นรายด้าน พบว่า  ความคิดเห ็นต่อ
กระบวนการส่งเสริมการทำวิจัย ในระดับมากที่สุด คือ ด้าน
การให้ความสำคัญกับงานวิจัย และ ด้านการส่งเสริมให้เกดิ
ความสำเร็จของงานวิจัย และ ด้านการให้ความยอมรับนับ
ถืออาจารย์ผู้ทำวิจัย ด้านการมีความรับผิดชอบต่ออาจารย์
ผู้ทำวิจัย และด้านการสง่เสริมความก้าวหน้าในตำแหนง่การ
งานของอาจารย์ผู้ทำวิจยั 

ป ัญหาท ี ่พบในการทำว ิจ ัยในสถาบ ันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 คือ  1) สถานศึกษาไม่มีการนำผล
การ วิจัยไปใช้เพ่ือการวางแผน และกำหนดเปน็นโยบายของ
สถานศึกษา ให้ชัดเจน 2) คณาจารย์ไม่มีความม่ันใจและ ไม่
มีความรู้เกี่ยวกับการทำวิจยั 3) ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีการ
ประชุมชี้แจง นโยบายวัตถุประสงค์และความสำคัญของการ
ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการเรียน การสอน 4 )ผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่มีการนิเทศติดตามและ ร ่วมแก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่องในการทำวิจัยอยา่งต่อเนื่อง 5) คณาจารย์ผู้ มี
ผลงานการทำวิจยัไดร้ับการสง่เสริมให้ได้รับเกียรติบตัร หรอื
ประกาศเกียรต ิคุณ เท ่าที่ควร  จึงทำให้คณาจารย์ไมใ่ห้
ความสำคัญกับการทำวิจัย 6)การทำว ิจัย ไม่มีผลตอ่การ
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ไดร้ับการยกย่องให้เป็นผู้นำ ทางวิชาการเทา่ที่ควรจงึทำ ให้
คณาจารย์ ไม่ให ้ความสำคัญเท่าที ่ควร 7) คณาจารย์
รับผิดชอบ งานหลายด้านทำให้ไม่มีเวลาพอที่จะมาทำวิจัย
เพ ื ่อพัฒนาการเรียนการสอน 8) ส ื ่อเอกสาร ตำรา วัสดุ
อุปกรณ์ สำหรับการทำวิจัยไม่พร้อมและเพียงพอเท่าที่ควร 
9)การทำวิจัยไม่มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ 10)
การทำวิจัยไม่มีผลต่อการได้รบัการคัดเลือกเป็นผู้นำทางดา้น
ว ิชาการ หร ือเพื่อนำไปขอเล ื ่อนตำแหน่งให้ส ูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของรัตนาภรณ์ วรรณ์คำ, 2549) 
ที่ได้วิจัยถึงสภาพการวิจยัของคณาจารย์ ในจังหวดัเชียงใหม่ 
ป ัญหาที ่พบในการทำวิจัย คณาจารย์พบปัญหาเกี่ยวกับ
กระบวนการการทำวิจัย บุคลากรที่เกีย่วข้อง ที่เป็นผูบ้รหิาร
และบ ุคคลท ี ่ มี ส ่วนร ่วม งบประมาณ ว ัสด ุอ ุปกรณ์
แหล ่งข้อมูลการเลือกห ัวข้อหรือปัญหาสถิติที ่ใชใ้นการ
วิเคราะห์ ข้อมูลความต้องการในการทำวิจัย คณาจารย์ มี
ความต้องการจัดตาราง การเรียนการสอนและภาระ งานที่
พอเหมาะแก่บุคลากร จัดทำ ศูนย์วิจัย รวมทั้งจัดการอบรม
และให้ความรู้ใน การทำวิจัย โดยจัดบุคลากรให้คำแนะนำ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้สอนเห็นความสำคัญ ของการทำวจิยั 
รวมทั้ ง ความร ่วมมือจากผู้ที่ เก ี ่ยวข ้อง พร ้อมทั้ งจัด 
งบประมาณ เงินทุน เงินรางว ัลและ  ค่าตอบแทนจัดหา
เอกสาร ตำราทางว ิชาการ ว ัสดุอ ุปกรณ์ส ิ่งอำนวยความ
สะดวกและจัดอบรมเกีย่วกับการใช้วัสดุอุปกรณ ์

แนวทางการแก้ปัญหาการส่งเสริมการทำวจิัย
ของคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ที่ได้
จากการศึกษาคือ 1) สถานศึกษาควรมีการการวางแผนและ
กำหนดนโยบายของสถานศึกษาให้ชัดเจนเกี่ยวกับการทำ
วิจัย 2) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัด ให้มีการเชญิวิทยากรมา
บรรยายเสร ิมความร ู ้ เ ร ื ่องการทำว ิจ ัยแก่คณาจารย์                   
3) ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการประชุมชี้แจงถึงนโยบาย 
วัตถ ุประสงค์และความสำคัญของการทำวิจัยเพื ่อนำมา
พัฒนาปรับปรุง การเรียนการสอน 4 )ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีการนิเทศติดตามและร่วม แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องใน

การทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง 5) ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้
ความยอมรับชื่นชมคณาจารย์ผู้ทำวิจัย และสนับสนุนให้
ได้รับรางวัลในโอกาสต่าง ๆ 6)ผู้บริหารสถานศึกษาควรมี
การแต่งตั้งคณาจารย์ผู้มีผลงานวิจยัดีเด่น เป็นทีป่ระจกัษ์ให้
เป็นคณาจารย์แกน นำการทำวิจัย ให้การอบรมในการทำ
วิจัยแก่คณาจารย์ในสถานศึกษาเดียวกันหรือ สถานศึกษา
อื่น 7) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดระบบงานในสถานศึกษา
ให้เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ เพ่ือให้มีเวลาใน
การทำวิจัย 8)ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการทำวิจัย เช่น จัดให้มีห้อง หรือ มุมใด มุมหนึ่ง มี
อุปกรณ์และสื่อที่พร้อมสำหรับศึกษาค้นคว้า ในการทำวิจยั 
9)ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญของการทำวิจยัถอื
เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ 10)ผู้บรหิาร
สถานศึกษาควรสนับสนุนให้คณาจารย์ที่มีผลงานการวิจัย
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ หรือเพ่ือนำไป
ขอเลื่อนตำแหน่งให ้สูงขึ้น ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ
พิช ัย แก ้วส ุวรรณ, 2548) ที่ ได ้ ศึกษาเรื ่อง บทบาทของ
ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำวิจัย สังกัด 
สำน ักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษาจั งหวัด นครนายก พบว่า 
คณาจารย์ที่ ทำวิจัยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บรริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม การทำวิจัย ด้านการ
กำหนดนโยบายและการวางแผน ได้แก่ มีการประชุมชี้แจง
คณาจารย์ในเรื่องการทำวิจัย มีการสนับสนุนการทำเอกสาร
และแบบสอบถามต่าง ๆ  อย่ างเต ็มที ่  ม ีการกำหนดให้
คณาจารย์ทุกคนทำวิจัย มีการให้คณาจารย์แต่ละสาขาวขิา
ได้ร่วมปรึกษาหารือถึงปัญหาและการวางแผนการทำวิจัย
ร่วมกัน มีการสนับสนุนให้คณาจารย์รวบรวมงานวิจยั ตาม
สาขาวิชาเดียวกันและต่างสาขาวิชาและความหลากหลายใน
งานวิจัย ด้านการให้ความรู้คณาจารย์ที่ทำวิจัย ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทของ ผู้บริหารสถานศกึษาในการ
ส่งเสริมการทำวิจัย ด้านการให้ความรู้ ได้แก่  มีการเชิญ
วิทยากรมา ให้ความรู้แก่คณาจารย์ในการทำวิจัย ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรไปศึกษาต่ออย่างเต็มที่ ด้านการ
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จัด สิ่งอำนวยความสะดวก คณาจารย์ที่ทำวิจัยส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต ่อบทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการทำวิจัย ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไดแ้ก่
สนับสนุน เกี่ยวกบัการให้บรกิารเอกสาร ตำรา มีศูนย์บรกิาร
คอมพิวเตอร์ม ีการเชิญว ิทยากร มาบรรยายให ้ความรู้ 
เก ี ่ยวก ับการทำว ิจ ัย  ด ้านการสร ้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม คณาจารย์ทีท่ำวิจยั ส่วนใหญ่มีความคิดเหน็
ต่อบทบาทของ ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำ
วิจัย ด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ได้แก่ มี
การให ้คำปรึกษา แนะนำแก่คณาจารย์ในการทำวิจัยให้
เสร ีภาพในการทำว ิจัยอย่างเต ็มความสามารถยกย่อง
คณาจารย์ที่ทำวิจยัในที่ประชุมคณาจารย์ 

แนวทางการนำงานวิจัยนี ้ ไปใช ้ ควรแจ ้งให้
ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาทราบถึงบทบาทของตนเองและนำ
แนวทางในการส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์ไปใช้ใน
สถานศึกษาของตนเองเพ่ือส่งเสริมใหค้ณาจารย์มีผลงานวจิยั
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
     การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การจัดการกล
ยุทธ์การตลาดสำหรับร้านกาแฟท้องถิ่นที่จำหน่ายในพ้ืนที่
อำเภอท่าตะเกียบ จ ังหว ัดฉะเชิงเทรา 2 ) แนวทางการ
พัฒนาการจัดการกลยุทธ์การตลาดที่ผูบ้รโิภคให้ขอ้เสนอแนะ 
การวิจัยนี้เป็นแบบวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ได้แก่ ประชาชนผู้บริโภคกาแฟ จำนวน 330 ราย เลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม สถติทิี่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า การจัดการกลยุทธ์
ทางการตลาดสำหรับร้านกาแฟท้องถิ่นที่จำหน่ายใน พ้ืนที่
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชงิเทรา โดยรวมมีความคิดเหน็
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.22  จำแนกรายด้าน พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการจัดการกลยุทธ์  มีความคิดเห็นอยู่ ใน
ระดับมากที ่ส ุด ค ่าเฉลี่ย 4 .52  ด ้านการบริการ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.49 และด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30  
ส่วนแนวทางการพัฒนาการจดัการกลยุทธ์ จากข้อเสนอแนะ
ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นด้านที่ผู้บริโภคแนะนำให้พัฒนา โดยให้มี
การปรับปรุงรสสชาติให้เพ่ิมความหวาน และในภาพรวมให้
การชื่นชอบในด้านการให้บริการของพนักงาน 

คำสำคัญ  :  การจัดการ, กลย ุทธ ์การตลาด, ร้านกาแฟ
ท้องถิ่น 
Abstract 

The objectives of this study were 1) study for 
marketing strategy management for local coffee shops sold 
in Tha Takiab District Chachoengsao Province 2) Study the 
guidelines for the development of marketing strategies that 
consumers have suggested. The research was a survey of 
sample group consisted of 330 consumers. The tools used 
were questionnaires and for statistics to analyze data were 
percentage, average and standard deviation. 

The research results were as follows. The overall 
marketing strategy management is at a high level of opinion 
average of 4.22  In terms of products, it affects management 
strategy. The opinion was at high level average of 4.52. The 
service aspect opinion was at high level average of 4.49  
and marketing promotion was at a high level of opinion 
average of 4.30 Management strategy development 
guidelines from product recommendations. It is the aspect 
that consumers recommend to develop by improving the 
additional sweetness taste and the overall preferences was 
the service of the staff. 

PM017 
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1. บทนำ

        ป ัจจ ุบันกาแฟเป็นเครื ่องด ื ่มที ่ ผู ้บริโภคนิยมดื่ม  
กันมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติหลายประการ ได้แก่ กลิ่นและ
รสชาติของกาแฟ ท ี ่ม ีเอกล ักษณ์เฉพาะตัว แต่กลิ ่นและ
รสชาติของกาแฟแม้จะถูกใจผู้บริโภคเพียงใด ก็คงไม่ทำให้มี
ผู้ดื่มได้มากเท่าที่เป็นอยู่ หากไม่มีปัจจัยอื่นๆ สนับสนุน 
และกาแฟมีสารประกอบอินทรีย์ ประเภทแอลคาลอยด ์ 
ที่เรียกว่า คาเฟอีน (Caffeine) ซึ่งมีผลต่อระบบประสาท
และระบบกล้ามเนื ้อของมนุษย์ ทำให้ผู ้ด ื่มกาแฟตื่นตวั  
ไม่ง่วงซึม จึงทำให้นิยมดื่มกันอยา่งแพรห่ลาย 
        กาแฟได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทย จนสามารถ

กลายเป็นสำนวนในภาษาไทย เช่น คอฟฟ่ีเบรก (coffee 
break) อันหมายถึง ช่วงพักระหว่างทำงานหรือการประชุม
เพ่ือดื่มกาแฟ หรือทำกิจกรรมอื่นๆ นั้นกลายเป็นถ้อยคำ
สำนวนที่รับรู้กันมากขึ้นในหมู่คนไทย กาแฟที่เราพบเห็นได้
ส่วนมากในประเทศไทย เป็นระดับค่ัวเข้ม กลิ่นควันจากการ
ค่ัวมักมีกลิ่นฉุน แต่คนไทยเราได้กลิ่นฉุนขึ้นจมูกแบบนั้น  
เร ียกว ่า  กล ิ ่นหอม เป ็นรสน ิยมท ี ่ปล ูกฝ ังก ันมานาน   
และส ่วนมากคนไทยไม่ชอบกาแฟที ่ม ีรสเปร ี้ยว  สาเหตุ
เป็นไปได้จากผลผลิตกาแฟในประเทศไทยยังไม่มี คุณภาพ 
ด้วยพ้ืนที่เพาะปลูก สภาพดินและอากาศ สิ่งแวดล้อม ทำให้
กาแฟไทยมีความเป็นกรด (acidity) ที่ค่อนข้างสูง มีความ
เค็มและขม รวมถึงความรู้ความเข้าใจในการปลูก การเก็บ
เกี่ยวและรักษาคุณภาพยังน้อย เมล็ดกาแฟจึงมีรสฝาดบ้าง  
หืนบ้าง การค่ัวเป็นขั้นตอนที่จะช่วยลดข้อบกพร่องต่างๆ 
เหล่านั้นลงไปได้ แต่ทำให้กาแฟมีรสชาติที่เข้ม ขม นั่น เอง 
เมล็ดกาแฟสมัยก่อน ถูกนำมาค่ัวผสมรวมกับอย่างอื่น เช่น  
ข้าว ถั่ว และธัญพืชต่างๆ จึงมีรสชาติที่แตกต่างกันไป การค่ัว
จนเข้มและเติมความหวานผสมลงไปให้มากหน่อย ก็จะทำ
ให้มีรสชาติอร่อยและกลมกล่อมคล้ายขนมหว านมากขึ้น  
(คอฟฟ่ี เพลส, 2564) 
        ในประเทศไทยมีผู้ที่สนใจประกอบกิจการอุตสาหกรรม

ธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดเลก็และขนาดกลาง (SMEs: Small 

and Medium Enterprise) เป็นจำนวนมากจนเป็นกระแส
นิยมและสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาที่
ผ่านมา ตลาดยังคงต้องการผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งธุรกิจร้านกาแฟมีทั้งลักษณะการลงทุนเอง
และระบบแฟรนไชส ์หร ือผ ู ้ประกอบการรายใหม่อื ่นๆ 
ที่สนใจลงทุนประกอบการร้านกาแฟ ทั้งนี้ ผู้บริโภคนิยมหนั
มาดื่มกาแฟสดกันอย่างแพร่หลายมากขึน้ ธุรกิจร้านกาแฟก็
มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น เช่นกัน ทำให้เกิดผู้ประกอบการ
รายใหม่ๆ เข ้ามาอีกเป็นจำนวนมาก (ไพล ิน  บรรพโต, 
2556) ถ ึงแม้เศรษฐกิจจะตกหร ือคู ่แข่งเยอะขนาดไหน 
กาแฟก็ยังเป็นสินค้าที่มีความต้องการบริโภคต่อเนื่อง มูลค่า
ตลาดหลายหมื ่นล้านบาท ซ ึ ่งโอกาสรวยยังมีเหลือให้
ผู้ประกอบการใหม่ แต่แบบมีเง่ือนไข 

จ ังหว ัดฉะเชิงเทรามีพื ้นที ่ขนาดใหญ่  และอุดม
สมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลากหลาย  
มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด หน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตร  
ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการทำการเกษตร พ้ืนที่
ในจังหวัดฉะเชิงเทราเหมาะสมสำหรับทำการเกษตร เพราะ
มีน้ำตลอดทั้งปี และจากทิศทางการพัฒนาและนโยบายของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังคงรักษาฐานเดิมของลูกค้าเอาไว้อย่าง
ม่ันคง เช่น ตลาดส่งออกมะม่วง (ญ่ีปุ่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง 
มาเลเซีย และย ุโรป) ย ึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแบบบูรณาการ
ของหน่วยงานภาคีและควรใช้เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของ
ชุมชน เป็นแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และการสร้าง
เครือข่ายการส่งเสริมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน เนน้การส่งเสรมิการประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน
เช่นเดียวกับการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2562)   

จากการที่ เกษตรกรอำเภอท่าตะเกียบ ได้รว มตัว
ก่อตั้งกลุ่มเพ่ือปลูกกาแฟ จัดต้ังโรงค่ัวบดกาแฟ ในนามโรง
คั ่วกาแฟ ฤาไนคอฟฟี ่ ฟาร ์ม และนำผลผลิตมารวมกัน 
และทำการจัดจำหน่าย ทั้งในรูปแบบเมล็ด และจัดต้ังเป็น
ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟภายได้ชื่อ ฤาไน คอฟฟ่ี กาแฟ
อาราบิก้า ซึ่งถือกำเนิดจากพื้นที่เขาอ่างฤาไน อำเภอท่า
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ตะเกียบ โดยมีระบบผลิตแบบ WET Process กาแฟจึงมี
รสชาติที่หอมละมุน (ปิยะพันธ์ เจริญพงษ์, 2564)  

อย่างไรก็ตามการที่ธุรกิจจะเติบโต เข้มแข็ง และยั่งยนื
ได้นั้น จำเป็นต้องมีหลักการด้านกลยุทธ์การตลาดซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ คณะผู้วิจัยจึงได้
เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการ จึงได้ทำการศึกษาวิจัย
เก ี ่ยวกับการจัดการกลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านกาแฟ
ท ้องถ ิ ่นท ี่จำหน่ายในพื ้นท ี ่อำเภอท่าตะเก ียบ จ ังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยจะไดน้ำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
         2.1  เพ่ือศึกษาการจัดการกลยุทธ์การตลาดสำหรับร้ าน
กาแฟท ้องถ ิ ่นที ่จำหน่ายในพื ้นที ่อำเภอท่าตะเกียบ จ ังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

2.2  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการกลยุทธ์
การตลาดที่ผู้บริโภคให้ข้อเสนอแนะ 

3. กรอบแนวคิดในการวจิัย

4. วิธีดำเนินการวิจัย
 4.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

        ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย คือ ประชาชนผู้บริโภคกาแฟ
สดในเขตอำเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา    

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้บริโภคกาแฟสดในเขต
ส่วนราชการ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 
330 คน ไดก้ารเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจ ะเป็น  

(Non Probability Sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convention Sampling) 

 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั 
        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม 

ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น แบง่เป็น 3 ตอน ดังนี้  
        ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสำรวจรายการ 

(Check List) ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
และประเภทเครื่องดื่ม 

        ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธิ์ทางการตลาดของ
ร ้านกาแฟท้องถิ่นอำเภอท่าตะเก ียบ จ ังหว ัดฉะเชิงเทรา 
จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่  
ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านการบริการ เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเปน็ 5 ระดับ ตามแบบ
ของลิเคอร์ท ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการหา
ดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมิน (Index of Item-Object Congruence 
: IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) ซึ่งแบบสอบถามมีค่า IOC 
อยู่ระหว่าง 0.60 -1.00 และการตรวจสอบความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามทั้งฉบับด้วยการนำไปทดลองใช้กับประชากรที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน แล้วหาค่าสัมประสิทธิ์
อ ัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach, 1990) พบวา่แบบสอบ 
ถามมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทา่กับ 0.82  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นคำถามแบบปลายเปิด 
ให้ผู้ตอบกรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ  

4.3  การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตนเอง โดยจัดทำแบบสอบถามในรูปแบบคิวอาร์โค้ด 
และชุดแบบสอบถามแจกแก่กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริการร้าน
กาแฟท้องถิ่นในอำเภอท่าตะเกียบ ตอบแบบสอบถาม และจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลจนครบตามจำนวนที่กำหนด 

4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำแบบสอบถามทีท่ำ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล และคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จำนวน 
330 ฉบับ ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ 
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

สถานภาพของผู้บริโภค 
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
6. ประเภทเครื่องดื่ม

การจัดการกลยุทธ์การตลาด 
- ด้านผลิตภัณฑ ์
- ด้านราคา 
- ด้านสถานท่ี 
- ด้านส่งเสริมการตลาด 
- ด้านการบริการ 
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5.  ผลการวิจัย 
การจัดการกลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านกาแฟทอ้งถิน่ที่

จำหน่ายในพ้ืนทีอ่ำเภอท่าตะเกยีบ จงัหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า  
5.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.03  อายุ 25-
35 ปี ร้อยละ 51.82 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 38.79   
มีอาชีพเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 46.97    
มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 56.67 
ส่วนใหญ่นิยมบริโภคเครื่องดื่มประเภทเย็น ร้อยละ 95.45  ด้าน
การจัดการกลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านกาแฟท้องถิ่นที่จำหน่ายใน
พ้ืนที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังตารางที่ 1   

 
ตารางที่ 1 สรุปความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการจัดการ          

กลย ุทธ ์การตลาดสำหรบัร้านกาแฟท้องถิ่นที่
จำหน ่ายในพื ้นท ี่อำเภอท่าตะเก ียบ จ ังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD. ความคิดเห็น ลำดับ 

1.  ด้านผลิตภัณฑ์ 4.52 0.70 มากท่ีสุด 1 
2.  ด้านราคา 3.89 0.81 มาก 5 
3.  ด้านสถานท่ี 3.93 0.87 มาก 4 
4.  ด้านส่งเสริมการตลาด 4.30 0.64 มาก 3 

5.  ด้านการบริการ          4.49 0.74 มาก 2 
    ภาพรวม 4.22 0.64 มาก  

 
         จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผ ู ้บร ิโภคท ี่ มีต่อการ
จ ัดการกลย ุทธ์การตลาดโดยรวมอย ู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.22 และค่าเบี่ยงเบน เท่ากับ 0.64 ด้านผลิตภัณฑ์มีผล
ต่อการจัดการกลยุทธ์ มีความคิดเห็นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.52 ด้านการบริการ มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.49 ด ้านการส ่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับ 
ค ่าเฉล ี ่ย 4.30  ด ้านสถานที ่  ม ีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.93 และด้านราคา มีความคิดเห็นอยู่ ในระดั บมาก       
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.89  
          5.2  แนวทางการพัฒนาการจัดการกลยุทธ์ จากข้อ 
เสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์  

เป็นด้านที่ผู้บริโภคแนะนำให้พัฒนา โดยให้มีการปรับปรุง
รสชาติให้เพ่ิมความหวาน และในภาพรวมให้การชื่นชอบใน
ด้านการให้บรกิารของพนกังาน 
           
6. สรุปผล 
     6.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.03 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 
51.82 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 38.79 มีอาชีพเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 46.97  มีรายได้ต่อ
เดือนระหว่าง 15,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 56.67 ส่วนใหญ่นิยม
บริโภคเครื่องดื่มประเภทเย็น ร้อยละ 95.45  ด้านการจัดการกล
ยุทธ์การตลาดสำหรับร้านกาแฟท้องถิ่นที่จำหน่ายในพ้ืนที่
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต ่อการจัดการกลยุทธ์การตลาด โดยรวมมี
ความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก  เมื ่อพจิารณาเป็นรายด้าน    
ซ ึ ่งประกอบด้วย ด ้านผลิตภัณฑ์ ด ้านราคา ด้านสถานที่    
ด ้านส ่งเสริมการตลาด และด้านการบริการ โดยในด้าน
ผล ิตภัณฑ์มีความเห็นอยู ่ในระดับมากที ่สดุ  สำหรับด้าน    
การบร ิการ ด ้านส ่งเสริมการตลาด ด ้านสถานที ่  และด้านราคา        
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ           

6 .2   การพัฒนาการจัดการกลยุทธ์การตลาดตาม
ข ้อเสนอแนะของผ ู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า     
ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นด้านที่ผู้บริโภคแนะนำให้พัฒนา โดยให้มี
การปรับปรุงรสชาติให้เพ่ิมความหวาน และในภาพรวมให้
การชื่นชอบในด้านการให้บริการของทางร้าน  

 
7. การอภิปรายผล 

การวิจัย การจัดการกลยุทธ์การตลาดสำหรับร้าน
กาแฟท้องถิ่นที่จำหน่ายในพ้ืนที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า การจัดการกลยุทธ์การตลาด โดยรวมอยู่
ในระดับมาก  โดยในด้านผลิตภัณฑ์มีความคิดเห็นในการ
จัดการอยู่ในระดับมากที่สด มีความสอดคล้องกับสุทธดา  
ข ัตต ิยะ (2558) กล ่าวว ่าป ัจจัยด ้านผลิตภัณฑท์ี ่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการรา้น
กาแฟมากที่สุด ได้แก่ รสชาติ ปัจจัยด้านบุคลากรที่สำคัญ
ต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟมากที่สุด คือ ความเป็น
ก ัน เอง มารยาท และมนุษย์ส ัมพันธ ์ของพนักงาน และ
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สอดคล้องกับชเนรินทร์ หมดห่วง (2560) กล่าวถึง ผลการ
ว ิเคราะห์ระดับความสำคัญกลย ุทธ์ 9 Ps ท ี่มผีลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคธุรกจิกาแฟแบรนดท์้องถิน่ให้
ความสำคัญในระดับมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ร้าน
กาแฟที่ดีจะมีสินค้าที่ดี มีกาแฟที่สามารถสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการได้อย่างดี ไม่เพียงแต่กาแฟนั้น
รสชาติดี แต่ต้องมีความพิเศษด้วย เช่น สร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ 
ออกมา เพ่ือให้ลูกค้าที่อยากได้อะไรใหม่  ๆ ออกมาเพ่ือให้ลูกค้า
ได้อะไรใหม่  ๆ  การเรียนรู้ในการสร้างสินค้าที่ดีก่อนเพ่ือที่จะทำ
ให้ลูกค้าพึงพอใจ และเรียนรู้ที่จะสร้างสิ่งแตกต่างของร้านกาแฟ
หร ือแบรนด์ตนเองเพื ่อจับล ูกค ้าที่หาความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์  

แนวทางการพัฒนาการจัดการกลยุทธ์การตลาดสำหรับ  
ร้านกาแฟ เป็นโอกาสทางธุรกจิหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้แกผู่ท้ี่
สนใจทำธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งความสำเร็จ
ของธุรกิจร้านกาแฟนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้า ช่องทาง 
การจำหน่าย การออกแบบตกแต่งร้าน การให้บริการ และกลยุทธ์
การตลาดขององค์กรนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์  
ที่มีคุณภาพและมีความโดดเด่น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากในการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจร้านกาแฟผ่านทางสื่อโซเซียล นอกจากนี้
ยังมีวิธีการทางการตลาดอื่นๆ ที่ช่วยสนบัสนนุการเจริญเติบโต
ของสถานประกอบการกาแฟ เช่น การทำงานร่วมกันของ
องค์กร การสื่อสารการตลาด ชุมชนและกิจกรรม เป็นต้น  
(มัทวัน กุศลอภิบาล, 2554) 

การศึกษาการจัดการกลยุทธ์การตลาดของการดำเนนิ
ธุรกิจขนาดเล็กเม่ือมีการวิเคราะห์เชิงลึกนั้น การดำเนินธุรกิจ มี
การแตกย่อยจากหลักการ 4P เพ่ือพิจารณาลงรายละเอียด
ให้มีความชัดเจน ซึ่งมีการศึกษาเป็นประเด็นได้นำไปปรับปรุง
พ ัฒนา ได ้แก ่ การสร ้างส ิ ่งด ีๆ ให ้ลอง การแสดงออกถึ ง 
ความจริงใจในการดแูลลกูค้า เปน็ต้น 
        การดำเนินธ ุรกิจร ้านกาแฟที่ มีค ู่แข ็งจำนวนมาก 

นอกจากการมีกลยุทธ์ทางการตลาดแลว้ สิ่งที่สำคัญที่สุดต่อ
การทำธ ุรกิจคือ การมีเป้าหมาย ความมุ่งมั ่น อดทนต่อ
อุปสรรค เพราะการจะบริหารทุกธุรกิจให้มีความยั่งยืนย่อม
ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะบุคลากร หากมีการจ้างพนักงานแล้ว  
ย ังต ้องสร้างความเชื่อมั ่นและแรงบันดาลใจแก่พนักงาน 
เพ่ือให้มีความสุขและรักที่จะให้บริการอีกด้วย และการสร้างสรรค์

เมน ูเคร ื ่องด ื ่มใหม่ๆ จะช ่วยเต ิมเต ็มโอกาสทางธุรกิจ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดวัน จะช่วยเพ่ิม
ยอดขายให้ผู้ประกอบการได้ อีกทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค
ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุคนี้ มีกำลังซื้อ เปิดใจยอมรับเมนูและ
เครื่องดื่มที่ มีรสชาติที่แตกต่างและมีความแปลกใหม่ 
(ชมพูนุช สิริแสงทักษิณ, 2559) 

8. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
8 .1   ปัจจุบันความนิยมบริโภคกาแฟ เพ่ิมสูงขึ้น 

ไม่เฉพาะกาแฟสดเท่านั้น หากยังมีกาแฟชงและชาที่
สามารถทดแทนกันได้ จากการเพ่ิมจำนวนมากขึ้นของ
ร้านกาแฟจึงควรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในร้านกาแฟ
และเปรียบเทียบระหว่างร้านกาแฟสดท้องถิ่นและร้าน
กาแฟทั่วไป 

      8 . 2   ปัจจุบันร ้านกาแฟนั ้นมีหลากหลายรูปแบบ 
ข ้อส ังเกตประการหนึ ่งคือความพิเศษของร้านกาแฟที่
แตกต่างจากร้านกาแฟอื่นจนเป็นเอกลักษณ์ และลูกค้ามี
ความพึงพอใจ ทำให้กลับมาซื้อเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นดา้น
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างแรงจูงใจในการเลือกบริโภคได้หลากหลาย 
และด้านส่งเสริมการขาย ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากสดุ 

9. เอกสารอ้างอิง
คอฟฟ่ี เพลส. (ออนไลน์). (2564). เรื่องราวอันนา่ทึ่งของ 
         กาแฟที่คุณอาจไม่เคยรู้. เข้าถงึได้จาก http: // 
         offeepressthailand.com.  
ชเนรินทร์ หมดห่วง. (2560). การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์ 9Ps 

 ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
 ใช้บริการของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด 
 เชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

ชมพูนุช สิริแสงทักษิณ. (2559). ข่าวธุรกิจกาแฟ. เข้าถงึได้ 
 จาก http://newswit.com/biz/2016. [20 

        กรกฎาคม, 2564]. 
ปิยะพันธ์ เจริญพงษ์. (ออนไลน์). (2564). เข้าถงึจาก 

 https://web.facebook.com/Ruenai-Coffee. 
 [5 กรกฎาคม 2564].  

1399

http://newswit.com/biz/2016
https://web.facebook.com/Ruenai-Coffee


วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

พวงรัตน์ ทวีรัตน์.(2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์  
         และสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ : สำนกั 

 ทดสอบทางการศึกษาและจติวิทยา มหาวิทยาลยั 
  ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ไพลิน บรรพโต. (2556). พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของ 
  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. คณะมนุษยศาสตร์ 

         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
มัทวัน กุศลอภิบาล. (2554). ปัจจัยส่วนประสมทาง  

 การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน 
         กาแฟสดของผู้บริโภค ในอำเภอเมอืง จังหวดั 

  ราชบุรี. การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต   
        สาขาวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลยัสยาม. 

สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา. (2562). แผนพัฒนาจังหวัด 
         ฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565). สำนักงาน  

 จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
สุทธดา ขัตติยะ. (2558). การศึกษากลยุทธ์การตลาดสำหรับ 
         ร้านกาแฟท้องถิ่นที่จำหน่ายในพืน้ที่มหาวิทยาลัย 
         ในเขตจังหวัดเชียงราย. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

   เชียงราย. 
Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological 

 testing (5th ed.). New York : Harper Collins 
 Publishers.

1400



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

การศึกษาเว็บไซต์การท่องเท่ียวเชิงเกษตรในกลุ่มอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัย เรื่อง การศึกษาเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในกลุ ่มอำเภอบางคล้า จ ังหว ัดฉะเชิงเทรา  มี
ว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อนำเสนอผลการศึกษาการออกแบบ
เว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มอำเภอบางคล้า  
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ
เว ็บไซต์เป ็นกรอบในการว ิเคราะห ์เว็บไซต์ประกอบ
ประกอบด้วย 1) ประเด ็นขนาดโครงสร ้างหน้าเว็บ 
2) การออกแบบด้านโครงสร้างหน้าเว็บ 3) การออกแบบ
ด้านเนวิเกชั่น 4) การออกแบบด้านสี 5) การออกแบบ
ด้านตัวอ ักษร  6) การออกแบบด้านกราฟิก 7) การ
ออกแบบด้านส ื ่อประสม 8) การออกแบบด้านสื่อ
ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร เป็นการวิจัยเชิงคุณคุณภาพ 
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่ปรากฏ
บนเว็บไซต์การท่องเทีย่วเชงิเกษตรในกลุ่มอำเภอบางคลา้ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 8 เว็บไซต์ กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ 
ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านการออกแบบเว ็บไซต์ จำนวน 5 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพ
เว็บไซต์ ผลการวิจัย พบว่า 1) โครงสร้างหน้าเว็บส่วนใหญ่
มีการตั้งค่าเว็บเพจให้เหมาะสมกับหน้าจอขนาด 1024 x 

768 พิกเซล 2) เว ็บเพจมีลักษณะเป็นแนวตั ้งและแบ่ง
เฟรมออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนหัวเว็บ (2) เฟรมซา้ย 
(3) เฟรมขวา และ (4) ส่วนท้าย (Footer) 3) ระบบเนวิ
เกชั่น ส่วนใหญ่มักวางไว้บริเวณด้านบนของเวบ็เพจ โดยมี
ลกัษณะเป็นกราฟิกผสมกับตัวอักษร 4) สีหลักของเว็บไซต์
พบว่ามีการใช้สี ประจำของธุรกิจเป็นสีหลักของเว็บไซต์
โดยมีการใช้ประมาณ 2 - 3  สี 5) ตัวอ ักษรส่วนใหญ่ใช้
ฟอนต ์Tahoma และมีสีเข้ม 7) ส่วนสื่อประสมมีการใช้
ภาพเคลื่อนไหวประเภทแฟลชแอนิเมชั่น หรือกิฟต์แอ
มิเนชั่นและ8) คลิปวีดีโอมาประกอบบนหน้าเว็บไซต์ และ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภทที่พักแรมและ
ร้านอาหารมีการนำเว็บบอร์ดมาใช้เปน็สื่อปฏิสัมพันธ์บน
เว็บไซต์ 

คำสำคัญ : ออกแบบเว็บไซต์, การทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร  

Abstract 
 Research articles on the study of website 
study of agritourism in the Bang Khla District 
Group, Chachoengsao Province. The objective is 
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to present the results of the website design of 
agritourism in the Bang Khla District Group, 
Chachoengsao Province. By using the concept of 
website design as a framework for website 
analysis, consisting of 1) size of structure      
2) structural design 3) navigation design 4) color
design 5) font design 6) design Graphics         
7) multimedia design 8) interaction media design.
Is a qualitative research By content analysis which 
appeared on 8 websites. The results showed that 
most webpage structures have web pages set up 
to fit a 1024 x 768 pixel screen. The webpage is 
vertical and divides the frame into 4 parts: (1) 
header (2) left frame (3) right frame and (4) foot 
navigation. Most navigation systems are usually 
placed in the top of the webpage which has a 
graphic combination of letters and the primary 
color of the website is found that the regular 
color of the business is used as the primary color 
of the website. There are about 2-3 colors used, 
most of the characters use Tahoma fonts and 
have dark colors, while multimedia uses flash 
animation or gift nation and video clips 
assembled on the website and businesses in the 
tourism industry, accommodation and 
restaurants, web boards are used as an 
interaction on the website. 

Keywords : website design, agritourism 

1. บทนำ
ประเทศไทยเป็นประเทศจุดหมายปลายทางทีส่ำคัญ

เน ื ่องด ้วยความสวยงาม และความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และกิจกรรม  
การท่องเที่ยวต่าง ๆ  ซึ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหนึ่ง

ในจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการทอ่งเที่ยว ที่ได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเท ี่ยวท ั่วโลก สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์การทอ่งเทีย่วไทย พ.ศ. 2579 (วิสัยทศัน์ 20 ป)ี 
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก 
ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทยเ พ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและกระจายรายไดสู้่
ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน จึงทำให้อุตสาหกรรม
การท ่องเท ี ่ยวในประเทศ มีบทบาทสำคัญต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยลดการขาดดุลทาง
เศรษฐกิจ เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพซึ่งภาครัฐได้ ให้
ความสำคัญในการส่งเสริมภาคการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในชนบท เพ่ือให้เกิด
การท ่องเที ่ยวท ั่วประเทศ เก ิดการกระจายรายได้ 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) 
 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) ได ้กำหนดวิสัยทัศน์ ไว ้ว ่า เกษตรกรมี
ความเข ้มแข็ง มีค ุณภาพช ีว ิตท ี่ด ีใช ้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และมีรายได้ที ่ม ั่นคง ซ ึ ่งยุทธศาสตร์ที ่ 3  
ก า ร ส ่ง เสร ิ มการ เพิ ่ ม มู ลค ่ าส ินค ้าและ เพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข ่งขันท ี ่สอดคล้องก ับความ
ต้องการของตลาด สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิตทางการ
เกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาตลาดและ
เพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะตลาด
ออนไลน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และขยายงาน
ส ่งเสร ิม การเกษตรสู ่ภาคบร ิการ และเสริมสร้าง
ภาพล ักษณ ์ส ินค้า เกษตรของไทย  (กรมส ่งเสริม
การเกษตร, 2560) 
 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนบัเป็นการท่องเที่ยวเฉพาะ
ทางอีกรูปแบบหนึ่ง (Robinson & Novelli 2005 : 9) 
ซึ่งเป็นกระแสการท่องเที่ยวสนใจมากขึ้นในปจัจบุัน การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) เป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษรตรกรรม 
โดยอาจให้นักท่องเที่ยวมีสว่นร่วมในการดำเนนิกจิกรรม
ให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยูม่า
ใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนซึ่ง
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เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ควบคู่กับการท่องเที่ยวให้
เกิดความยั่งยืนตลอดไปเช่นเดียวกันกับ งานวิจัยของ 
ณัฏฐพงษ์ (2557) ให้ความหมายการท่องเที่ยวเชงิเกษตร
คือ การท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของ
ชาวชนบท โดยการมีส่วนร่วมของนกัท่องเที่ยวกอ่ให้เกดิ
รายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร นักท่องเที่ยวได้รับ
ความเพล ิดเพลินในกิจกรรมทางการเกษตรและมี
จิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม เช่นเดียวกันกับ
งานวิจ ัยของ ว ิภาร ัตน ์ (2556 ) ให ้ความหมา ย            
การท ่องเที ่ยวเชิงเกษตรหมายถึง การท่องเที ่ยวเพ่ือ
เรียนรู้ให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตร
อีกทั้งยังเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์ม
เกษตร สวนผัก สวนผลไม้สวนดอกไม้ โดยสถานที่แห่ง
นั้น มีความสวยงามของทรรศนียภาพ และนักท่องเทีย่ว
เองก็ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการเกษตรที่ผ่านทาง
ก ิจกรรมต่างๆ ท ี ่ เก ิดขึ ้นภายในแหล ่งท่องเที ่ยวนั้น      
โดยสรุป การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การออกไป
ท่องเที่ยวในวิถีเกษตรกรรม โดยที่นักท่องเที่ยวมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของเกษตร ได้ลงมือทำ และได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 
 จ ังหว ัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งที่มศีกัยภาพ   
ด้านการเกษตรฉะเชิงเทรานับว่าเป็นดินแดนแห่งการ
เพาะปลูก โดยมีแม่นำ้บางปะกงเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่
ของจังหวัด ชาวบ้านส่วนใหญตั้งบ้านเรอืนอยูร่ิมน้ำและ
ล ําคลองสาขาย่อย โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นสวนใหญ่มีการเพาะปล ูกและเลี ้ยงสัตว์ เพื ่อส่ง 
ผลผล ิตออกสู้ตลาดเพื่อให้คนไทยได้บร ิโภค ผลผลิต     
ที่สําคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีชื่อเสียงและเปน็ทีรู่จ้กั
ของประชาชนเปน็อย่างดี ไดแ้ก่ มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม 
กุ้งกุลาดํา ปลา ข้าวหอมมะลิ ไก่และไข่ไก ่การทอ่งเทีย่ว 
ของจังหวัดฉะเชิงเทรามีความโดดเด้นเหมาะแก่กิจกรรม
การท่องเที่ยวมีแหลงท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและแนวโนม้
ที่จะได้ร ับการพัฒนาส่ งเสร ิมด้านการท่องเที ่ยว            
มีศ ักยภาพเหมาะแก่การพัฒนาให้ เป็น ศูนย์กลาง        
การท่องเที่ยว เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนการท่องเทีย่ว
อยู่มาก และมีการพัฒนาในหลายด้านเช่น การพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาแหลงท่องเที่ยว  
เชิงเกษตรการพัฒนาด้านบริการทองเที่ยว เชิงสุขภาพ มี 
ร้านอาหารมากมายหลายประเภทหลายระดับราคา
สมเหตุสมผล (ครรชิต, 2555) 
 เว ็บไซต์เป็นส ื่อออนไลน ์ท ี่ เป ็นแหล ่งเก็บขอ้มูล 
เอกสาร และสื่อประสมต่างๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ
ของแต่ละธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือแต่ละ
บริษัท ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเรียกดูเอกสารต่างๆ ที่
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการทางการทอ่งเทีย่วได้
ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เรียกว่าโฮมเพจ ภายในโฮมเพจ
ก็จะมีลิ้งค์เพ่ือเชื่อมสู่หน้าเว็บเพจข้างในอีกหลายๆ หนา้
เพื ่อหาข้อมูลที ่ม ีรายละเอียดเกี ่ยวสินคา้หรือบริการ
ทางการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึน้ ซึ่งในปัจจุบนันกัทอ่งเทีย่ว
การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวเพ่ิมมาก
ขึ้น ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการใช้เครื่องมือ
การส่งเสริมการตลาดบนเว็บไซต์ของตนเองเพ่ิมขึ้นตาม
เพื ่อให ้น ักท่องเท ี ่ยวให้ม ีการซื ้อบร ิการของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาเรื่องการศึกษาเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชงิ
เกษตรในกล ุ ่มอำเภอบางคล้า  จ ังหว ัดฉะเชิงเทรา         
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่อื่น ที่จะไปประยุกต์ใช้อัน
เป็นการนำไปสู่การพัฒนาที่เกดิจากความคิดของทุกภาค
ส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้เกิดประโยชน์กบัชุมชน 
ผู้ประกอบการ นักทอ่งเทีย่วและประเทศชาติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ ื ่อศึกษาการออกแบบเว ็บไซต์ของการท่องเที ่ยว    
เชิงเกษตรในกลุ่มอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเว็บไซต์การท่องเทีย่ว
เชิงเกษตรในกลุ่มอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา    
เป ็นการว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ (Qualitative Research)     
เพ่ือศึกษาเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มอำเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย เว็บไซต์ของ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 8 เว็บไซต์ ดังต่อไปนี ้
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1. กรีนวิลล์ ฟาร์มคาเฟ่
(http://greenvillefarmcafe.com/) 
2. สวนมะม่วงเจ๊เพ็ญ
(www.jaepenmangofarm.com/) 
3. สวนศิลาพฤกษาวารี
(https://farm-4575.business.site/) 
4. บ้านเมล่อน Baan Melon
(https://baan-melon.business.site/) 
5. คุ้มวิมานดิน
(www.koomwimarndin.com/) 
6. สวนลุงแดงมะพร้าวน้ำหอม
(http://ilove8riew.com/souvenir/สวนลุงแดง/) 
7. บ้านสวนธนาภา
(www.thanapaLand.com/) 
8. สวัสดีแปดริ้ว

 (www.sawasdeepadriew.com/bangkhla.html/) 
 ซึ่งทั้ง 8 เว็บไซต์ ผู้วิจัยได้ใช้หลักการในการวเิคราะห์
เว็บไซต์จากหลักการออกแบบเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ 
8 องค์ประกอบ (ภ ัทราพร, 2547) ซ ึ ่ง ประกอบด้วย  
1) ประเด็นขนาดโครงสร้างหน้าเว็บ 2) การออกแบบ
ด้านโครงสร้างหน้าเว็บ 3) การออกแบบด้านเนวิเกชั่น 
4) การออกแบบด้านสี 5) การออกแบบด้านตัวอักษร
6) ก า ร อ อ ก แ บ บด ้ านก รา ฟ ิก  7) ก า ร ออกแบบ  
ด้านส ื่อประสม 8) การออกแบบด้านสื ่อปฏิสัมพนัธ์  
และการสื่อสาร 

4. ผลการวิจัย
การศึกษาเว ็บไซต์การท ่องเท ี ่ยวเช ิงเกษ ต ร   

ในกล ุ ่มอำเภอบางคล ้า จ ังหวัดฉะเชิงเทราไดส้รปุผล
การศึกษาตามวัตถ ุประสงค์ออกเป็น 8 ห ัวข ้อ ได้แก่  
(1) ประเด็นขนาดโครงสร้างหน้าเว็บ (2) การออกแบบ
ด้านโครงสร้างหน้าเว็บ (3) การออกแบบด้านเนวิเกชัน่ 
(4) การออกแบบด้านสี (5) การออกแบบด้านตัวอักษร 
(6) ก า ร อ อกแ บบด้ านกราฟ ิก  (7) ก ารออกแบบ  
ด้านสื่อประสม (8) การออกแบบด้านสื่อปฏสิัมพันธ์และ
การสื่อสาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) การออกแบบด้าน

โครงสร้างหน้าเว ็บมีการตั ้งค ่าเวบ็เพจเว็บไซต์ขนาด 
1024 x 768 pixel ซ ึ ่งเป ็นขนาดที ่ เหมาะกบัหน้าจอ
คอมพิวเตอร์มีการแบ่งเฟรมของเว็บเพจเป็น 3 ส่วน คือ
เฟรมซ้าย เฟรมกลาง และเฟรมขวา 2) การออกแบบ
ด้านเนวิเกชั่น มีการจัดวางตำแหน่งของระบบเนวิเกชัน่
ส่วนใหญ่ไว้บริเวณด้านบนของเว็บเพจโดยจะวาง ไว้ใต้
ส่วนหัวเว็บ (Header) ลักษณะของเมนูของเว็บไซต์สว่น
ใหญ่เป็นลักษณะที่อยูใ่นรูปแบบของภาพ และเปน็ระบบ
ท ี ่ม ีล ิงค ์เชื ่อมโยงไปยังหน้าเพจหลักๆ ของเว็บไซต์   
3) การออกแบบด้านสี เว็บไซต์ใช้สีหลัก 2 สี ใช้สีแบบ
ข้างคียง การใช้สีพ้ืนหลังของเว็บไซต์เป็นโทนสีอ่อนซึ่ง
เป ็นส ีที ่ม ีค ่าความสว่างของสีมาก  4) การออกแบบ  
ด้านตัวอักษร ลักษณะตัวอักษรทีใ่ช้ในส่วนของเนื้อหาใน
เว็บไซต์ทั้งหมดใช้ฟอนต์ชนิด Tahoma สีของตัวอักษร
บริเวณเนื้อหาเป็นสีโทนแก่กว่าพ้ืนหลัง ทำให้ตัวอักษร  
มีความชัดขึ้น 5) การออกแบบด้านกราฟิก ตำแหน่ง
ของโลโก้ส่วนใหญ่อยู่ในตำแหนง่ด้านซ้ายของส่วนหวัเวบ็ 
(Header) การวางภาพข่าวในส่วนหน้าหลักมีลักษณะ
วางตำแหน่งภาพข่าวไว้ด้านบนและวางเนื้อหาข่าวอยู่
ด้านล่าง และในส่วนหน้าข่าวมีลักษณะวางตำแหนง่ภาพ
ข่าวเป็นภาพข่าวเดียววางภาพข่าวด้านบนและวางเนื้อ
ข่าวไว้ด้านล่าง 6) การออกแบบด้านสือ่ประสม มีการใช้
ภาพเคลื่อนไหวประเภทแฟลชแอมิเนชั่น มีการใช้คลิป
วีดีโอ และใช้เสียงประกอบในเว็บไซต์ 7) การออกแบบ
ด้านส ื ่อปฏิสัมพันธ ์เว็บไซต์ธ ุรก ิจอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวประเภทที่พักแรมและร้านอาหารมีการนำเวบ็
บอร์ดมาใช้ในเว็บไซต์และพบว่าภายในเว็บไซตข์องธรุกจิ
อ ุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวประเภทที ่ พักแรมและ
ร้านอาหาร มีการนำเนือ้หาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด 
ป ร ะก อ บด้ วยก ารโฆษ ณา ก า รประชาส ัมพันธ์  
การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการตลาด
ทางตรงในเว ็บไซต์ของทุกธ ุรก ิจ และพบว่าธุรกิจ
ร ้านอาหารมีการใช้กราฟิกและการออกแบบด้านสี  
มีการใช้สีที่หลากหลายมากกว่าธุรกจิประเภททีพั่กแรม 
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5. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่ม

อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1. ประเด็นขนาดโครงสร้างหน้าเว็บ จากการศึกษา

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มอำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าในส่วนของโครงสร้างหน้าเวบ็
ท ั ้งหมดมีการตั ้งค่าเว็บเพจให ้เหมาะสมกับหน้าจอ
คอมพิวเตอร ์ขนาด 1024 x 768 pixel ซ ึ ่งมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลของ สำนักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนกิส ์
(องค์การมหาชน) ว ่าข ้อมูลความละเอ ียดห น้ า
จอคอมพิวเตอร์ในการเข้าชมเวบ็ไซต์ควรมีความละเอยีด 
1024 x 768 pixel (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 
2558) 

2. ประเด็นลักษณะการแบ่งโครงสร้างเว็บเพจของ
เว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มอำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแนวต้ังและ
ส่วนใหญ่มีการแบ่งออกเปน็ 3 ส่วนที่สำคัญ ดังนี้ 1) สว่น
หัวเว็บ (Header) เป็นส่วนที่อยู่ตอนบนสุดของหนา้เวบ็ 
และเป็นส่วนที่สำคัญทีสุ่ดของหน้าเว็บ เพราะเป็นส่วนที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้เข้าชมเว็บไซต์มีการใส่ภาพกราฟิก
เพื ่อสร้างความประทับใจ ประกอบด้วยโลโก้ (Logo) 
ของธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจควรมีซึ่งสามารถสื่อถึงความ
เป็นตัวแทนของธุรกิจและยังสามารถทำให้เว็บไซต์ของ
ธุรกิจเกิดความน่าเชื่อถือ 2) เฟรมซ้ายและเฟรมขวาของ
ธุรกิจ มีการแบ่งหน้าเว็บออกเป็นพ้ืนทีเ่ป็น 2 ส่วน ส่วน
ด้านซ้ายมือเรียกว่าเฟรมย่อย (Frame) ส่วนด้านขวามือ
เรียกว่าเฟรมหลัก (Frameset) โดยแต่ละเฟรมยอ่ย และ
เฟรมหลัก จะแยกออกจากกัน ธุรกิจส่วนใหญ่สร้างเฟรม
ขึ้นมา 2 ส่วน แบ่งเนื้อหาบนเว็บเพ็จเป็น 2 กลุ่มเพ่ือใช้
แสดงหรือเปรียบเทียบข้อมูล คือเฟรมด้านซ้ายเป็นการ
แสดงข้อมูลที่มีลักษณะของเนื้อหาคงที่ เช่น โลโก้แบน
เนอร์เมนูเนื้อหาข้อมูลมีขนาดตายตัว และเฟรมด้านขวา
จะแสดงกลุ่มเนื้อหาหลัก ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ที่แสดงบนเว็บเพจได้เรื่อยๆ ธุรกิจไม่ได้กำหนดพ้ืนที่
เฟรมหลักตายตัว มีขนาดไม่แน่นอนสามารถปรับได้ตาม
ขนาดวินโดว์บราวเซอร์และถ้าเนือ้หายาวเกิน ก็สามารถ

เล ื ่อนสโครลบาร์เพื ่อดูข ้อมูลส่วนอื ่นได้  4) ส่วนท้าย 
(Footer) คือส่วนล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะ
เก็บลิงค์ต่างๆ เอาไว้ และใช้เป็นพ้ืนที่เพ่ือแสดงเนื้อหาที่
เกี่ยวกับเว็บไซต์ของธุรกิจเช่น ลิขสิทธิ์ต่างๆ มีการวาง
ระบบนำทางที่เป็นลิงค์ด้วยข้อความง่าย ๆ และแสดง
ข ้อมูลเ พิ ่มเต ิมเก ี ่ยวก ับเนื ้อหาภายในเว ็บไซต ์เช่น 
เจ้าของเว็บไซต์ข้อความแสดงลิขสิทธิ์วิธีการติดต่อกับ
ผู้ดูแลเว็บไซต์คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ ในทุกหน้าของ
เว็บเพจ สอดคล้องกับแนวคิดของ (NECTEC, 2545 อ้าง
ตาม จินตวีร์, 2554) กล่าวถึงการจัดวางองค์ประกอบ
ต่าง ๆ (ภาพ,ข้อความ ฯลฯ) ควรมีความสมดุลเหมาะสม 
มีความเป ็นสากล  (เช ่นจากบนมาล ่าง ซ ้ายไปขวา) 
กลมกลืนในทุก ๆ  หน้า  

3. ประเด็นเกี่ยวกับระบบเนวิเกชั่น พบว่าเว็บไซต์
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มอำเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทั้งหมดมีการวางไว้บริเวณตำแหน่งด้านบน
ของเว็บเพจเพียงด้านเดียวเท่านั้น สาเหตุที่มีการเลือก
จ ัดวางในตำแหน่งด ังกล ่าวนั ้นเนื ่องมาจากความ
สอดคล ้องกับขนาดความยาวของเพจ นอกจากนี ้ยัง
ประกอบกับการที่เว็บไซต์เพ่ือเสริมการตลาดของธุรกจิ 
มีข้อมูลบนเว็บไซต์ทีไ่ม่มาก ดังนั้นการที่มีระบบเนวเิกชัน่
เพียงด้านบนหรือด้านล่างเพียงด้านเดียวก็เพียงพอใน
การใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปาพจน ์(2553) 
ที่กล่าวว่าถ้าเว็บไซต์มีจำนวนหน้าเพจมากควรมีหนา้เพจ
หน ึ ่งที่แสดงไซต์แม็พโดยเฉพาะซ ึ่งหล ักการดงักล่าว
สอดคล้องกับลักษณะของเว็บไซต์จึงสะท้อนให้เห็นว่า
ลักษณะที่เป็นอยูด่ังกลา่วนัน้เหมาะสมแลว้ 

4. ประเด ็น เก ี ่ยวก ับแนวคิดต ัวอ ักษร พบว่า
ผู้ออกแบบเว็บไซต์การทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรในกลุ่มอำเภอ
บางคล ้า  จ ังหว ัดฉะเช ิงเทรา  ส ่วนใหญ่มีแนวคิด  
ในการเลือก ใช้ตัวอักษรโดยคำนึงถึงตัวอักษรที่สามารถ
อ่านง่ายและแสดงผลได้ดีในทุกเบราเซอร์โดยทั้งหมด
เลือกใช้ฟอนต์ Tahoma โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ธว ัชช ัย (2548) ท ี่กล่าวว ่าการออกแบบตัวอักษรควร  
คำนึงถึงตัวฟอนต์ที่ใช้บนเว็บเพจเนือ่งจากถ้าเครือ่งต่างๆ
ที่เข้าชมไม่มีฟอนต์ดังกลา่วก็อาจจะทำให้ขอ้มูลทีใ่ส่ลงไป
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ในหน ้าเว ็บเพจไม่ปรากฏหรือปรากฏแบบผิดเพี ้ยน
ฟอนต์Tahoma เป ็นฟอนต์ชนิด Vector Type ซึ ่งมี
ลักษณะเฉพาะคือมีความคมชัดในทุก ๆ point ดังนั้น
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ส่วนใหญ่จงึเลือกใช้ฟอนต์ Tahoma 

5. ประเด็นเกี่ยวกับสื่อประสมในส่วนของคลิปวิดีโอ
พบว่าผู้ออกแบบเว็บไซต์การทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรในกลุม่
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้
คลิปวิดีโอ โดยกำหนดให้มีการแสดงคลิปวิดีโอไว้ที่หน้า
เว็บบอร์ด ทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกเชื่อม่ันในการให้บริการ 
รวมถึงรับรู้ว่าธุรกิจมีบริการที่หลากหลายอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติที่สวยงาม อันเป็นส่วนหนึง่ของการตัดสินใจใช้
บริการ  

6. ประเด็นเกี่ยวก ับการใช้สีหลักของเว็บไซตก์าร
ท ่องเท ี่ยวเชิงเกษตรในกลุ ่มอำเภอบางคล ้า จ ังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่าแต่ละเว็บไซต์เลือกใช้สีโลโก้ของธุรกจิ
เป ็นส ีหลักในการออกแบบหน้า เว็บท ี่สอดคล้องกับ
ว ัตถ ุประสงค์ในการดำเน ินธ ุรก ิจโดยแต่ละเว็บไซต์
เล ือกใช้สีบนหน้าเว็บไซต์ มีส ีพ ื้นหลังเป็นโทนสีอ่อน 
นักท่องเที่ยวจึงรู้สึกผ่อนคลาย และชื่นชอบเม่ือได้รับชม
ข้อมูลในเว็บ และใช้ตัวอักษรบนหน้าเว็บของเว็บไซตข์อง
ธุรกิจ ส่วนใหญ่เลือกใช้สีที่ให้อารมณ์ใกล้เคียงกัน หรือ
เข้ากันได้ดีกับสีหลัก ใช้เป็นสีเข้มแต่เป็นสีเข้มที่อยู่ ใน
ลักษณะโทนเดียวกบัสีหลัก คือถ้าหนา้เว็บเปน็สฟ้ีา จะใช้
ตัวอักษรเป็นสีน้ำเงินเขม้ ไม่มีการใช้สีสว่างบางสีเช่น สี
เหลืองสด สีสะท้อนแสงอื่นๆ เพราะจะสะท้อนแสงสู่
สายตาผู้อ่านที่เป็นนักท่องเที่ยว ทำให้อ่านตัวอักษรได้
ยากขึ้น ยกเว้นกรณีที่ธุรกิจต้องการเน้นตัวอักษรบาง
ประโยคให้เป็นจุดเด่น เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
บอกโปรโมชั่นต่าง ๆ  ส ี เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
ตกแต่งเว ็บ ส ีม ีอ ิทธิพลในเรื ่องของอารมณ์ในการสื่อ
ความหมาย กระตุ้นการรับรู้ทางด้านจิตใจมนุษย์ สีจึง
เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบเว็บไซต์ของ
เว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มอำเภอบางคล้า  
จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สกนธ์ 
(2545) ที่กล่าวว่าสีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างมาก
ในการสร้างงานจิตรกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ เนื่องจากสีสามารถโน้มนา้วให้ผู้ชมเกิดความรู้สกึ
หรืออารมณ์ร่วมกับงานนั้น ๆ  ได้ การใช้สีตามหลักการ
ใช้สี การใช้สีกลมกลืนกัน (harmony coloring) ความ
กลมกลืนของสีการใช้สีในลักษณะนี้มนุษย์จะสามารถ
รู้สึกถึงคุณภาพของอารมณ์สี (emotional quality) ไม่
ว่าจะเป็นกลุ่มสีโทนเย็น หรือสีโทนร้อน ความกลมกลนื
ของสีตรงข้าม หากนำมาใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม ย่อม
ทำให้เกิดความกลมกลืนสวยงาม 

7. ประเด็นด้านกราฟิก จากการศึกษา พบว่าเว็บไซต์
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มอำเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่กำหนดให้โลโก้ของธุรกิจอยู่ ใน
ตำแหน ่งด ้านซ ้ายของส ่วนหัวเว ็บ  (Header) โดย
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Barfield, L. 
(2004) การจัดองค์ประกอบของหน้าจอว่าชาวตะวันตก
ส่วนใหญ่มักจะอ่านจากซ้ายไปขวาและบนลงล่างซึ่งตรง
ก ับหล ักการและลักษณะการอ ่านของคนไทย ดังนั้น
บริเวณจุดที่อยู่ใกล้ดา้นซ้ายและบนสุดจงึเป็นจดุที่สังเกต
ได ้ง ่ายและมีความสำคัญ เมื่อนำโลโก้ของธ ุรกจิไปไว้
บริเวณดังกล่าวย่อมจะเป็นที่จดจำได้ง่าย ดังนั้นธุรกิจ
ส่วนใหญ่จึงวางโลโก้ไว้บริเวณตำแหน่งด้านซ้ายของสว่น
หัวเว็บ (Header) 

8. ประเด็นเกี่ยวกับสื่อปฏิสัมพันธ์ที่เป็นเว็บบอร์ด
พบว่า เว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มอำเภอ  
บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ส ่วนใหญ่ให้เว็บไซต์ของ
ธุรกิจนั้นมีเว็บบอร์ดควบคู่กันไปด้วยธุรกิจใช้เว็บบอร์ด
ในการสนทนา แจ้งข้อมูลข่าวสาร และใช้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างธุรกิจกับนักท่องเที่ยวและระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวด้วยกันเอง มีการอนุญาต
ให้นักท่องเที่ยวผู้เข้าชมเว็บไซต์ของธุรกิจสามารถ ตั้ง
หัวข้อกระทู้ สอบถามข้อมูลต่างๆ เพ่ือประกาศข่าวสาร 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เว็บบอรด์ของ
ธุรกิจเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทกุคนสามารถเข้ามาใช้
บริการได้ นักท่องเที่ยวสามารถกดคลิกที่ New topic 
เพ่ือตั้งกระทู้ใหม่ กระทู้ใหม่ที่นักท่องเที่ยวตั้งขึ้นส่วน
ใหญ่เป็นคำถามเกี่ยวการให้บรกิาร และสอบถามถึงเรือ่ง
ความสะอาด ราคาและการเดินทาง กระท ู้ต ่างๆ ที่
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นักท่องเที่ยวต้ังคำถามไว้ จะถูกตอบกลับจากธุรกิจ หรอื
จากนักท่องเที่ยวที่มีประสบการณจ์ากการใช้บริการของ
ธ ุรก ิจ  สอดคล้องก ับการศึกษาของ Wang, P.S. and 
Katila, S.S. (2004) ที่กล่าวว่าการสื่อสารแบบโต้ตอบ
ระหว่างสองฝ่ายนั้นแต่เดิมมักจะอยู่เฉพาะในการสือ่สาร
ร ะห ว ่ า งบ ุ ค คลแ บบ เผ ช ิ ญหน ้ า ( face to face 
communication) แต่ป ัจจ ุบ ันความก ้าวหน ้าทาง
เทคโนโลยี ทำให้เกิดสื่อใหม่มีความสามารถในการสร้าง
ให้เกิดการโต้ตอบอย่างฉับพลันได้เช่นเดียวกัน และเว็บ
บอร ์ดก็ มีประสิทธิภาพในการสื ่อสารที ่คล้ายกับการ
สื่อสารระหว่างบุคคลแบบเผชิญหนา้จงึทำให้ผูใ้ช้มีความ
ต้องการใช้เว็บบอร์ดเพ่ือการสื่อสารและปฏิสมัพันธ์ตอบ
โต้กัน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 เพ ื ่อให ้ผลการทำว ิจ ัยในคร ั้งนี ้สามารถขยายผล      
ไปในวงกว้างมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์กับเกษตรทีท่ำ
การท ่องเที ่ยวเชิงเกษตร คณะผ ู ้ว ิจัยขอเสนอแนะ
ประเด็นสำหรับการทำวิจัยในเรื่อง การนำเสนอข้อมูล
ผ่านสื่อเว็บไซต์ของเกษตรที่ทำการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร
ในกลุ่มอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือส่งเสริม
การตลาดควรนำเสนอร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ อื่นที่
กำลังเป็นที่นิยม ๆ  เช่น เฟซบุค อินสตาแกรม ทวิตเตอร ์
ไลน ์ ย ูท ูป ฯลฯ เป ็นต ้น ซ ึ ่งส ื่อส ังคมออนไลน์ต่างๆ 
สามารถตอบสนองพฤติกรรมและการเข ้าถึงกลุ่ม
น ักท ่องเท ี ่ยวมากข ึ้น เน ื ่องจากความก ้าวหน้าของ
เทคโนโลย ีสารสนเทศเทคโนโลย ีคมนาคม และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วไม่จำกัดเวลาและสถานที ่ในการเข้าถ ึงข้อมูล
ข่าวสาร และมีราคาถูก ผู้ประกอบการสามารถทำการ
สื่อสารการตลาดไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งนักท่องเทีย่วแต่ละกลุม่
มีความนิยมในการรบัขอ้มูลผ่านสื่อทีแ่ตกต่างกัน 
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ความสัมพันธ์ของสมรรถนะทางการบัญชีสมยัใหมท่ี่มผีลต่อความสำเร็จในการทำงาน 
ของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชีสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 
The Relationship Between the Modern Accounting Competence to Successful 

Financial Work and Accountants in the Local Administrative 
  Organization,  Mueang Nong Khai District, Nong Khai Province (เว้น 1 

บรรทัด 16 pt.) 
ธราวรินทร์ เทือกประเสริฐ1* จิราพร จังพล2 สุวนันท์ ปานพิมพ์3  พัณณิตา หอมเย็น4  

Phornthip Thuakprasert1* Jiraporn Changpo 2 Suvanan Panpim3 Phannita Homyen4

*1 2 3 4 สาขาวิชาการบญัชี สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
*1 2 3 4 Department of Accounting, Institute of Vocational Education: Northeastern Region 1

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ของสมรรถนะทางการบัญชสีมัยใหม่ทีมี่ผลต่อความสำเรจ็
ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชี  
ส ังก ัดองค์การปกครองส่วนท้องถ ิ ่นในอำเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยั 
ได ้แก ่ ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานทางด้านการเงินและบัญชี สั งกัด
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั 
ได ้แก ่ แบบสอบถามเกี ่ยวกับสมรรถนะทางการบัญชี
สมัยใหม่ท ี ่ม ีผลต่อความสำเร ็จ ในการทำงานและ
ผ ู ้ปฏิบัต ิงานทางด้านการเงินและบัญช ี ส ังกัดองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ ิ่นในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ที่มีค่าความเชื่อม่ันรวมกันทั้งฉบบั 0.85 สถติทิี่
ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะทางการบัญชสีมัยใหม่ในดา้น
การวางแผนและควบคุมการเงิน, ด ้านการตรวจสอบ
ภายใน, ด้านการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการบัญชี
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ, ด้านความรู้และทักษะด้านบัญชี ,  
ด้านจริยธรรมในวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อ
ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .01 

คำสำคัญ : สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่, ความสำเรจ็
ในการทำงาน, องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

(เว้น 1 บรรทัด 14 pt.) 
Abstract 

The purpose of this project study was to 
study The relationship of modern accounting 
competence    to success in the work of financial 
and accounting officers under the local 
administrative  
        organization in Mueang Nong Khai District 

Nong Khai Province. The tools were 
questionnaires and the statistics for data analysis 
were: Percentage, Mean and standard deviation. 
The reliability was at 0.85.  

 Study results show that modern 
accounting competency in term of financial 
planning and controlling, internal audit, operation 
and presentation, knowledge and skill, 
professional ethic has positive feedback on the 
practice success. 1 บรรทัด 14 pt.) 

PM019 
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1. บทนำ
ก า ร บร ิหารงานของภาคร ัฐนอกจากการให้

ความสำคัญกับนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนแลว้
ย ังต ้องปร ับการบริหารงานให้สอดคล้องก ับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยีที่มากขึ้น ส่งผลทำให้การบริหารงานในรูป
แบบเดิม ด ังเช่นในอดีตไม่สามารถนำมาแก้ไขปัญหา
เพื ่อให ้เก ิดผลสำเร ็จตามท ี ่คาดหวัง ได ้อ ย ่า ง มี
ประสิทธิภาพภาครัฐจำเป็นต้องพยายามหาเครื่องมือ  
แนวทาง และวิธ ีการ การบริหารงานรูปแบบใหม่ ๆ  
เพ่ือให้สามารถส่งมอบงานบรกิารสาธารณะให้ทันต่อการ
เปล ี ่ยนของสภาพแวดล้อม การปรับต ัวขององค์กร
ดังกล่าว ส่งผลทำให้บุคลากรในหน่วยงานจำเป็นต้องมี
การพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ของตนเองด้วยเช่นกันเนือ่งจากการทำงานของบุคลากร
ภาครัฐจำเป็นต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพราะรัฐบาล
ไทยได้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) ซึ่งได้
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงานภาครฐั
และส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ
ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการดำเนนิการตามนโยบาย
ชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2553) บุคลากรโดยเฉพาะนักบญัชี
ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขบัเคลือ่นนโยบาย การบรหิาร
จัดการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหนว่ยงานภาครฐั
ให ้ม ีประสิทธ ิภาพ ถ ูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
จำเป็นต้องเรียนรู้  พ ัฒนาความสามารถของตนอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในด้านของความรู้พ้ืนฐานทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ปฏ ิบ ัต ิงานและความเชี ่ยวชาญในการประย ุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้
ระบบการปฏิบตัิงานสมัยใหม่ได้ดีมีประสิทธภิาพมากขึ้น 
 ส มร ร ถ นะทางการบ ั ญช ี สม ัยใหม่  (Modern 
Accounting Competency) เ ป ็ นคุ ณล ั กษ ณะของ
บุคคลประกอบด้วยความรู้  ความสามารถ  ศักยภาพ 

และท ักษะในการปฏ ิบ ัติงานทางด้านการบัญชีที ่ มี   
การพัฒนาคุณลักษณะในการทำงานด้านบัญชีใหมี้ความ
หลากหลายและเปน็การเพ่ิมทักษะความสามารถของนกั
บ ัญช ีให้สามารถปฏิบัต ิงานทางด้านการบัญชีอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนักบัญชีก็ต้องมีสภาพแวดล้อม
ในการทำงานที ่ เปลี ่ยนแปลงไป  เพ ื ่อให้ทันต ่อโลก
ปัจจุบันซึ่งสมรรถณะสมัยใหม่นั้น  การปฏิบัติงานตาม
ทักษะในการประกอบอาชีพมากกว่าการเนน้ให้มีความรู้ 
ของวิชาการเพียงอย่างเดียว  ดังนั้น  สมรรถนะทางการ
บ ัญช ีสมัยใหม่จะมีความแตกต่างจากคุณล ักษณะ
แบบเดิมที่เป็นการปฏิบัติงานด้านการบัญชีตามหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเท่านั้น  ไม่มีการพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีให้มีความ
ก ้าวท ันต ่อการทำงานที่ เปลี ่ยนแปลงไป  กลา่วคือมี
ความสามารถเฉพาะงานด้านบ ัญชีอย่างเด ียว  แต่
ความสามารถอื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกับงานด้านการบญัชีไม่มี 
ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏบิัติงานเปน็ไปอย่างมืออาชพี  และ
เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทัดเทยีมกับผู้รว่ม
ประกอบวิชาช ีพเด ียวก ัน  และเป็นการยกระดบัใน  
การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  นักบัญชี
จ ึงควรมีสมรรถนะทางการบัญช ีสมัยใหม่ที ่จำเป็น  
ต่อการนำไปใช้ในการปฏบิัติงานทัง้  6  ด้าน ได้แก่  ดา้น
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)  ด ้านการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ด้านการจัดทำ
และนำเสนอข้อมูลทางการบัญชี (Bookkeeping and 
Preparation of Accounting Information) ด้านความ 
รู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skills) และด้านจริยธรรม
ในวิชาชีพ (Accounting Ethics) (กุสุมา คำพิทักษ์และ
คณะ, 2552) 
 ความสำเร็จในการทำงาน (Work Success) เป็น
ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏบิัติงานเปน็ไปตามเปา้หมายหรอื
ว ัตถ ุประสงค์ของการทำงานที ่กำหนดเอาไว้อย่างมี
ประส ิทธ ิภาพ โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะที่มีอยู่แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้
หมดไป รวมถ ึงต ้องอาศัยเวลาและประสบการณ์
เช่นเดียวกัน ที่จะมุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ การที่จะวัดว่าเรา
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ประสบความสำเร็จในการทำงานนั ้นไม่ใช่ว ัดกัน ที่
ตำแหน่งงานหรือเงินทองเสมอไป แต่ความสำเร็จจะเกดิ
ขึ้นกับผู้ที่ระลึกอยูเ่สมอว่า เราเกิดมาเพ่ือหนา้ที ่และการ
งานพร้อมทั้งเผชิญกับปัญหา อุปสรรค และสถานการณ์
ต่าง ๆ ด้วยจิตใจที่ม่ันคง ซึ่งนักบัญชีบริษัทจะประสบ
ความสำเร็จในการทำงานนั้น จะสามารถวัดได้จาก
ความส ุขในการทำงาน (Happiness) ความก้าวหน้า 
(Progress) ความภาคภูมิใจ (Pride) และการยอมรบันบั
ถือ (Respect) (สมชาติ กิจยรรยง, 2544) จึงกล่าวไดว้า่ 
ความสำเร ็จ ในการทำงานเป ็นส ิ ่งท ี ่สำค ัญที ่สุดที่
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความปรารถนาให้เกิดขึ้นนักบัญชี
บริษัท (Business Accountants) เป็นบุคคลที่มีบทบาท
สำคัญต่อองค์กรธุรกิจในฐานะผู้มีหน้าที่ ในการจัดทำ
ข้อมูลทางการบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เพ่ือ
การตัดสินใจของบุคคลหลายกลุ่มความรู้ ความสามารถ
เด ิมของนักบัญชีคือ การทำงบให้มียอดดลุที่ เท่ากัน
ระหว่าง เดบิตกับเครดิต จึงไม่เพียงพอต่อการปฏบิัตงิาน
ได้นักบัญชียุคใหม่ที่ก้าวเขา้สู่ AEC (ASEAN Economics 
Community) จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการ
ทำงานเพ่ิมมากขึ้น และต้องมีสมรรถนะทางการบัญชี
สมัยใหม่หลายๆ ด้าน เพ่ือเป็นส่วนประกอบสำคัญใน
การทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งประกอบด้วย ดา้น
การวางแผนกลยุทธ์ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการ
จัดทำและนำเสนอขอ้มูลทางการบัญชี ด้านความรู้ ด้าน
ท ักษะ และด้านจริยธรรมในวิชาชีพ ส ่งผลใหมี้การ
ปฏ ิบ ัต ิงานสำเร็จ ไปตามเป ้าหมาย  มีความถูกต้อง 
ครบถ ้วน สมบูรณ์เป็นไปตามหลักการบัญชีท ี่รับรอง
โดยทั่วไปและมาตรฐานทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้ข้อมูลทำใหผ้ลงานที่สำเร็จเป็นตัวชี้วัดใน
การประเมินผลการปฏิบัติส่งผลต่อความสำเร็จในการ
ทำงานทางวิชาชีพบญัชีต่อไป 

(เว้น 1 บรรทัด 14 pt.) 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย

เพ่ือศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะทาง
การบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อความสำเรจ็ในการทำงาน 
ของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบญัชี  สังกัดองค์ 

การปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมืองหนองคาย  
จังหวัดหนองคาย 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี)

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
4.1  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง (Population) ประชากร

ที่ใช้ในการศึกษาในครัง้นี้ คือ ผู้ปฏิบตัิงานทางด้านการเงิน
และบ ัญชี  จำนวน 104 คน (สำน ักงานส ่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นหนองคาย ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562) 

4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เคร ื ่องมือท ี ่ ใช ้ในการรวบรวมข ้อม ูล เ ป็ น

แบบสอบถามสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อ
ความสำเร ็จ ในการทำงานของผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงาน ทางดา้น
การเงินและบัญชีสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สร้างขึ้นโดย
การศึกษาแนวคิดทฤษฎแีละงานวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง แบ่งเปน็ 
3 ตอน  

ความสำเร็จในการทำงาน 
ความสำเร็จในการทำงาน (Work 
Success) โดยประยุกต์แนวคิดจาก
ความสำเร็จในการทำงานของ 
(สมชาติ กิจบรรยง 2544,น27) 
ประกอบด้วย 
1. ด้านความสุขในการทำงาน (HP)

2. ด้านความก้าวหน้า (PR)
3. ด้านความภาคภูมิใจ (PD)
4. ด้านการยอมรับนับถือ (RE)

ตัวแปรต้น 

สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ 
  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพ้ืนฐานของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ประสบการณ์ทำงาน 

ตัวแปรตาม 

สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ 
  สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ (Modern 
Accounting Competency) โดยประยุกต์
แนวคิดจากสมรรถนะทางการบัญชีท่ีภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมต้องการ (กุสุมา ดำพิทักษ์ และคณะ
2552) ประกอบด้วย 
1. การวางแผนและการควบคุมการเงิน
2. การตรวจสอบภายใน 

3. การจัดทำและนำเนอข้อมูลทางการบัญชี
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 
4. ความรู้และทักษะด้านบัญชี

5. จริยธรรมในวิชาชีพ 
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 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกับแบบสอบถามเกี่ยวกบั
ข้อมูลทั่วไป  ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับ
การศึกษา  และประสบการณ์ทำงาน  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกับแบบสอบถามเกี่ยวกบั
ความคิดเห็นเรื่องสมรรถนะทางการบญัชีสมัยใหม่ 
 ตอนที่  3  แบบสอบถามเก ี ่ยวก ับความคิดเห็น
ความสำเร ็จในการทำงานของของผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานทาง 
ด้านการเงินและบัญช ี  

4.3 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 แบบสอบถามสมรรถนะทางการบญัชีสมัยใหม่ทีมี่

ผลต่อความสำเร็จในการทำงานของเจา้หนา้ทีก่ารเงินและ
บัญชีสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ผู้วิจยัได้ดำเนินการสรา้งและ
หาคุณภาพตามขัน้ตอน ดังนี ้ 

 4 .3 .1 ศ ึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ทีมี่
ผลต่อความสำเร็จในการทำงานของเจา้หนา้ทีก่ารเงินและ
บัญชีสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย เพ่ือนำมาเปน็แนวทางในการ
คัดเลือกตัวแปรและสร้างแบบสอบถาม 

 4 .3 .2 นำข ้อคำถามไปให้ผู ้ เชี ่ยวชาญจำนวน  
3 ท ่าน  ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื ้อหา 
(content validity) แ ล ้ ว นำ มา ปร ั บปร ุ ง แก ้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

4.3.3 นำข้อคำถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาสร้าง
เป ็นแบบสอบถามสำหรับการว ิจัย จากนั ้นนำไปขอ
คำแนะนำจากอาจารย์ทีป่รกึษา 

 4.3.4 จัดทำแบบสอบถามให้เป็นเครือ่งมือสำหรบั
การวิจัย แล้วนำไปทดลองใช้ 

    4.3.5 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลอง
ใช้ในสำนักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจำนวน 2 แหง่ 
ผู้ตอบแบบสอบถามคือ อปท. หนองคาย จำนวน 25 คน 
และอปท.อุดรธานี จำนวน 25 คน รวม 50 คน เพ่ือหา
ความเชื่อมั่น(reliability)  โดยใช้สูตรสัมประสทิธ ิ์แอล
ฟ่าตามวิธ ีของครอนบาค(Cronbach’s coefficient)  
ได้ความเที่ยง 0.85 

 4.3.6 ปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย หลัง
การทดลองใช้  

 4 .3 .7  จ ัดทำแบบสอบถามเพื ่อการว ิจยัฉบับ
สมบูรณ์เพ่ือนำไปใช้        

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการดำเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้

ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 4.4.1 ทำหนงัสือขออนญุาตเก็บรวบรวมข้อมูล

จากสำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอำเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

 4.4.2 เก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบตัิงานทางด้านการเงิน
และบัญชี สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ
เมืองหนองคาย ด้วยตนเอง 

4.4.3 ตรวจแบบสอบถามทีไ่ด้รับคืนมา ซึ่งเป็น
ฉบับที่สมบูรณ ์นำมาบนัทึกลงในแบบลงรหัส (Coding 
From) แล้วนำมาวิเคราะหข์้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
(เว้น 1 บรรทัด 14 pt.) 
5. ผลการวิจัย

5.1 ความคิดเห็นเกี ่ยวกับสรรถนะทางการบัญชี
สมัยใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน  โดยเร ียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ดังนี้ 
ลำดับแรกคือ ด้านความรู้และทักษะด้านบัญชี อยู่ในระดบั
มาก (𝜇=4 .48 , 𝜎.=0 .39) ด ้านจร ิยธรรมในวิชาชีพ 

อยู่ในระดับมาก (𝜇 =4.46, 𝜎 =0.33) และด้านการจดัทำ
และนำเนอข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ อยู่

ในระดับมาก (𝜇 =4.45, 𝜎=0.0.36) 

ตารางที่  1   สร ุประดับความคิดเห ็นของสมรรถนะ  
        ทางการบัญช ีสมัยใหม่ ส ังก ัดองคก์าร 
       ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง 

        หนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวม 
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รายการประเมิน 𝜇 𝜎
ระดับความ 

คิดเห็น 

1. การวางแผนและการควบคุม
การเงิน 

4.40 0.41 
มาก 

2. การตรวจสอบภายใน 4.40 0.39 มาก 

3. การจัดทำและนำเนอข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อใช้ใช้ในการ
ตัดสินใจ 

4.45 0.36 
มาก 

 4. ความรู้และทักษะด้านบัญชี 4.48 0.39 มาก 

 5. จริยธรรมในวิชาชีพ 4.46 0.33 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.47 0.27 มาก 

(ว้น 1 บรรทัด 14 pt.) 
5.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จในการทำงาน

ของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบญัชี เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย 3 
ลำดับ ลำดับแรก ดังนี้  ด้านความภาคภูมิใจ อยู่ในระดับ

มากที่สุด (𝜇 =4.53, 𝜎 =0.44) ด้านการยอมรบันบัถอื 

อยู่ในระดับมาก (𝜇 =4.45, 𝜎 =0.37) ด้านความสุขใน
การทำงานและด้านความกา้วหนา้ทำงาน  อยู่ในระดับ
มาก (𝜇 =4.43, 𝜎 =0.37) 

ตารางที่  2   สรุประดับความคิดเหน็ความคิดเหน็ 
 ความสำเร็จในการทำงานของผู้ปฏิบตัิ     
 งานทางด้านการเงินและบัญช ีสังกัด 
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต 
 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 โดยภาพรวม 

รายการประเมิน 𝜇 𝜎
ระดับความ 

คิดเห็น 

1.ด้านความสุขในการทำงาน 4.43 0.37 มาก 

2. ด้านความก้าวหน้า 4.43 0.34 มาก 

3.ด้านความภาคภูมิใจ 4.53 0.44 มากที่สุด 

4. ด้านการยอมรับนับถือ 4.45 0.37 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.46 0.30 มาก 

 5.3  ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการบัญชี
สมัยใหม่ที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานรายด้าน 
พบว่า ด้านการวางแผนและควบคุมการเงิน (r=0.760),  
ด้านการตรวจสอบภายใน  ) r= 0.  752  ( มีความสัมพันธ์ใน

ระดับสูง ด้านการจัดทำและนำเสนอขอ้มูลทางการบญัชี
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ  ) r= 0.  050( , ด้านความรู้และทักษะ
ด้านบัญชี  ) r= 0.760 ( มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
ส่วนด้านจริยธรรมในวิชาชีพ  ) r= 0.247(  มีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ำ 

ตารางที่  3   สรุปการวิเคราะห์สมรรถนะทางการบัญช ี
 สมัยใหม่ที่มีผลต่อความสำเร็จในการ 
 ทำงาน 

6. สรุปผลการวิจัย
สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อความสำเรจ็

ในการทำงานรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนและควบคุม
การเงิน  (r=0.760),  ด้านการตรวจสอบภายใน  ) r=0.

752  ( มีความสัมพันธ ์ในระดับส ูง ด ้านการจัดทำและ
นำเสนอข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ  ) r= 0.
500( , ด้านความร ู ้และทักษะด้านบ ัญชี  ) r= 0 .760 (  

มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ส่วนดา้นจริยธรรม  
ในวิชาชีพ  ) r= 0.247(  มีความสัมพันธใ์นระดับต่ำ 

(เว้น 1 บรรทัด 14 pt.) 
7. อภิปรายผลการวิจัย

สมรรถนะหลักทางการบัญชีโดยรวมและเป็นรายดา้น
ผลปรากฏว่า ด้านจรยิธรรมในวิชาชพีอยู่ในระดับมากทีส่ดุ 
มีค่าเฉลี่ย 4.61 ด้านความภาคภมิูใจ อยู่ในระดับมากทีส่ดุ 
มีค ่า เฉลี ่ย  4.53 และด้านความรู ้และทักษะด้านบัญชี 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน  
มีความรู ้ ความเข้าใจในพื ้นฐานเกี่ยวก ับสาระสำคญัที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ทำให้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
สมรรถนะทางการบัญช ี อ ันส ่งผลให้เกิดผลสำเรจ็ใน 
การทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ชัพวิชญ์ คำภิรมย์ ,

ตัวแปร r P-Value 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 

 1. ด้านการวางแผนและควบคุมการเงิน 0.760** 0.000 สูง 

 2. ด้านการตรวจสอบภายใน 0.752** 0.000 สูง 
 3. ด้านการจัดทำและนำเสนอข้อมูล

ทางการบัญชีเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
0.500** 0.000 ปานกลาง 

 4. ด้านความรู้และทักษะด้านบัญชี 0.504** 0.000 ปานกลาง 
 5. ด้านจริยธรรมในวิชาชีพ 0.247* 0.012 ต่ำ 
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(2554) ได ้ศ ึกษา ผลกระทบของความรู ้ความสามารถ
ทางการบัญชีและประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีที่มีต่อ
ความสำเร็จในการทำงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน
ประเทศไทย พบว่า ผู้สอบบัญชีรบัอนญุาต มีความคิดเหน็
ด้วยเกี่ยวกับการมีความรู้ความสามารถทางการบัญชี ดา้น
คุณ ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก 
ผู้สอบบัญชีมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่ง
ต่อเนื่อง มีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความเป็น
อ ิสระ ย ึดมั ่นในมาตรฐานทางวิชาช ีพ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีความรู้ความสามารถทางการบัญชีโดยรวม 
ด้านความรู้วิชาชีพ ด้านทักษะวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพและด้านเจตคติ อยู ่ ในระดับมาก เน ื่องจาก 
ผู้สอบบัญชีมีความรู้ความสามารถในการจัดทำรายงาน
ทางการเงินและการจัดการทางการเงินเปน็อย่างดี มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกิจการ สามารถวางแผน จัดทำ
งบประมาณ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างเป็นระบบ
และน่าเชื่อถือ ให้ความสำคัญกับการรักษาชื่อเสียงศักดิ์  
เกียรติยศ ส่งเสริมเกียรติคุณวิชาชีพบัญชีอย่างชัดเจน  
มีความคิดเห็นด้วยกับการมีประสบการณ์ด้านการสอบ
บัญชีโดยรวม ด้านการรับรองบัญชี ด้านการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี และด้านการบริการงานอื่น อยู่ในระดับมาก 
มีความเห ็นด้วยกับการมีความสำเร ็จในการทำงาน   
โดยรวม ด้านเวลา ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน
อยู่ในระดับมาก การสอบบัญชี ด้านการบริการงานอื่น
แตกต่างกัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์ใน
การทำงานสอบบัญชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยกับ
การมีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีโดยรวมและด้าน
การบร ิการงานอื ่นแตกต่างกัน ความรู ้ความสามารถ
ทางการบัญชี ด ้านทักษะวิชาชีพ มีความสัมพันธแ์ละ
ผลกระทบเชิงบวกกับความสำเร็จในการทำงานโดยรวม 
ด้านเวลา และด้านปริมาณงานและสอดคล้องกับงานวจิยั
ชนาธิป สุริยะงาม, (2555) ได้ศึกษาผลกระทบของความ
เป็นเลิศทางการบัญชี ที่มีต่อความสำเรจ็ในวิชาชพีของนกั
บ ัญช ีธ ุรกิจอ ุตสาหกรรมเฟอร์นิ เจอร์ในประเทศไทย 
ผลการวิจัย พบว่า นักบัญชธีุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์
ในประเทศไทย มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมี ความ

เป ็น เลิศทางการบัญชีโดยรวมและเป็นรายด้าน อย ู่ ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำด้านการ ทำงานเป็นทีม 
และด้านการสอนงาน และอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
ด้านความรู้ในสายอาชพี และ นักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความสำเร็จใน
วิชาชีพโดยรวมและ เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ด ้านความภาคภ ูมิใจ  ด ้านการยอมร ับนับถือ  ด ้าน
ความก้าวหน้า ด้านความสุขในการทำงาน นักบัญชีธุรกจิ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร ์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความเป็นเลิศทางการ
บ ัญชี  ด ้านความรู้ ในสายอาชีพ ด ้านการวางแผน ด้าน
ภาวะผ ู ้นำด้านการสอนงาน ด ้านการมอบหมายและ
ติดตามงาน ด้านการสื่อสาร ด้านการปรับปรุง และพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง และด้านการทำงานเปน็ทีมแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นเก ี ่ยวก ับความสำเร็จ ในว ิชาชีพ ด้าน
ความสุขในการทำงานและด้านความก้าวหน้าแตกต่างกนั 
และนักบัญชีธุรกิจ อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ ที่มีตำแหนง่
งานแตกต่างก ัน มีความคิดเห ็นด ้วยเก ี ่ยวก ับการมี
ความสำเร็จ ในวิชาชีพโดยรวมแตกต่างกนั (p<0.05) 

(เว้น 1 บรรทัด 14 pt.) 
8. ข้อเสนอแนะ

8 .1  ผ ู ้ทำบัญชี ควรมีการพัฒนาสมรรถนะทางการ
บัญชีสมัยใหม่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน 
เช่น ด้านการทำและนำเสนอขอ้มูลทางบัญชีเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจ ด้านจริยธรรมในวิชาชีพ ด้านความรู้และทักษะ
ด้านบัญชี และด้านการตรวจสอบภายใน เป็นต้น เพ่ือให้
การปฏิบ ัต ิงานมีประส ิทธ ิภาพเกิดประโยชน์สงูสุดแก่
หน่วยงานและองค์กร 
 8.2 ควรทำการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจส่งผล 
ต่อความสำเร็จในการปฏบิัติงาน เช่น คุณภาพการทำงาน 
ผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการทำ
บัญชีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 
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การศึกษาความต้องการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑิตหรือสายปฏบัิติการ 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

Study of a Need of Bachelor of Technology Program in Information Technology 
(Continuing Program) at Suphanburi Technical College 

เบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร1* 
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*1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบรุี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคลาง 4
*1 Department of Information Technology, Suphanburi Technical College, Institute of Vocational Education:

Central Region 4 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความต้องการ
เป ิดหลักสูตรเทคโนโลยีหร ือสายปฏิบัติการ สาขาวชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบรุี  
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รูปแบบ
การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เคร ื ่องมือที ่ ใช ้ในการว ิจัย ได ้แก ่ แบบสอบถามและแบบ
ส ัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กล ุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัย 
ได ้แก ่ น ักศ ึกษาที ่กำลังศ ึกษาระดับ ปวส.1 และ ปวส.2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 59 คนโดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ค่าความถี่ รอ้ย
ละ ค่า เฉล ี่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน 
ได ้แก ่ ต ัวแทนภาคร ัฐ จำนวน 4 คน ตัวแทนสถาน
ประกอบการ จำนวน 6 คน และตัวแทนผู้ปกครอง นักเรยีน 
นักศึกษา และชุมชน จำนวน 10 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการเปดิหลักสตูรเทคโนโลยี
บ ัณฑิต สาขาว ิชาเทคโนโลย ีสารสนเทศ (ต ่อเน ื ่อง) 

ว ิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบ ุร ี อย ู ่ ในระดับมาก ( x̅=3.98, 
S.D.=0.53)  2) ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกเขา้ศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบรุี 

โดยภาพรวม มีค ่า เฉล ี ่ยอย ู ่ ในระดับมาก (x̅=3.87, 
S.D.=0.71) พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับความต้องการ
ของผ ู ้ตอบแบบสอบถามอย ู ่ ในระดับมาก คือด ้านการ
ประกอบอาชีพ (x̅=4.06, S.D.=0.55) ด้านภาพลักษณ์ของ

ว ิทยาล ัยฯ  (x̅=4.02, S.D.=0.45) ด้านหล ักสูตร  (ใหม่) 

(x̅=3.83, S.D.=0.73) และด้านเหตุผลส ่วนตัว (x̅=3.57, 
S.D.=0.97) ตามลำดับ ส ่วนผลการส ัมภาษณ์ผู ้ที ่มีสว่น
เกี่ยวข้อง พบว่า เห็นด้วยกับการเปิดหลักสูตรดังกล่าว แต่
ควรมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันให้มากขึ้น เ พ่ือหา
แนวทางพัฒนาหลักสูตร และหาทางออกเกี่ยวกับข้อจำกัด
ด้านบุคลากร สถานที ่และสถานประกอบการ 

คำสำคัญ : ความต้องการเปิดหลักสตูร, สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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Abstract 
The objectives of the study were as follow: 

1) To survey the demand on the establishment of
the Technology Program or the field of operations 
in Information Technology Department  (continuing 
program), Suphanburi Technical College 2) To examine 
the factors that influenced the decisions to choose 
the Bachelor of Technology Program in Information 
Technology (continuing program) at Suphanburi 
Technical College. This study uses a combination of 
qualitative and quantitative methods. The instruments 
are questionnaires and interviews. The sample is a 
group of 59 second-year and third-year high 
vocational certificate students. The method is 
purposive selection. The data analysis relies on 
frequency, percentage, mean, standard deviation, 
and descriptive content analysis from 20 relevant 
participants consisting of 4 government representatives, 
6 representatives of business enterprises, and 10 
representatives of guardians, students, and the 
community. 
 The findings indicated that 1) The respondents 
highly agreed with the establishment of the 
Bachelor of Technology Program in Information 
Technology (Continuing Program) at Suphanburi 

Technical College ( x̅=3.98, S.D.=0.53). The overall 
factor influencing the decisions to choose the 
Bachelor of Technology Program in Information 
Technology (continuing program) at  Suphanburi 
Technical College was high ( x̅=3.87, S.D.=0.71). 
When considering each aspect, the respondents’ 
decisions were mostly based on career opportunity 

( x̅ =4.06, S.D.=0.55), the image of the college 

( x̅=3.83, S.D.=0.73), the new program ( x̅=3.83, 

S.D.=0.73), and personal reasons (x̅=3.57, S.D.=0.97) 
respectively. 
 The result of the interview with relevant parties 
indicated that the participants agreed with the 
establishment of the new bachelor's program. 
However, they suggested more meetings to discuss 
the program development and the solution 
concerning limitations on human resources, places, 
and business enterprises. 

Keywords: course demand, Information Technology 
Department 

1. บทนำ
เทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบันถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่

สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูล การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง การเรียกดูข้อมูล การประมวลผล การใช้งาน
ร ่วมก ันแบบหลาย ๆ  คน และการว ิเคราะห์ข้อมลูทำได้ 
ง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายต่ำลง เพ่ิมคุณค่าและประโยชน์ในการใช้
งานข้อมูล และสารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพในการนำไป
วิเคราะห์และใช้งานมากเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี
ยังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรงุกระบวนการ
ในการผลิต และการทำงานให้มีต้นทุนที ่ต ่ำลงใช้เวลาใน 
การทำงานที่ลดลง และได้สินค้าหรอืผลลพัธ์ที่มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีจงึมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร
เป็นอย่างยิ่ง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพันธกิจในการให้
การศึกษาด้านวิชาชีพเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนในด้าน
วิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนคิและระดับเทคโนโลยี รวมทัง้
เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชพีให้สูงขึน้ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กับความต้องการของตลาดแรงงานโดยนำความรู้มาพัฒนา
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ผู้ เ ร ียนให ้มีความร ู ้ ความสามารถ ในทางปฏ ิบ ัติและมี
สมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาช ีพในลักษณะ 
ผ ู ้ปฏ ิบัติหร ือประกอบอาช ีพอ ิส ระได ้ ท ั ้งนี ้สถาบันการ
อาช ีวศ ึกษาภาคกลาง 4  มีความต้องการในการสร้าง  
การพัฒนา และให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
หล ักส ูตรปร ิญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
(ทล.บ.) ในสาขาวิชาต่าง ๆ  ในสถานศึกษาทีอ่ยู่ภายใต้สังกดั
ของสถาบันฯ เพื ่อเป ็นการส ่งเสริมและเพิ ่มโอกาสทาง
การศึกษาแก่ผู้เรียน โดยปัจจุบันมีวิทยาลัยภายใต้สังกัด 
จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัย
อาช ีวศ ึกษานครปฐม ว ิทยาล ัยการอาช ีพกาญจนบุรี 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาลยั
อาชีวศึกษาสุพรรณบรุี และวิทยาลยัเทคนคิสุพรรณบุรี 
 จากปัญหาของผู้ใช้แรงงานในองค์กรภาครัฐ และเอกชน
ในป ัจจุบัน พบว่าบัณฑิตที ่ทำงานยังขาดทักษะความรู้
ความสามารถ ตลอดจนทกัษะการปฏบิัติงานที่จำเป็นในงาน 
และสืบเนื่องจากการที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้จัด
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีความมุ่งม่ันที่จะผลิตกำลังคนให้มีความรู้
ค ว า มส ามารถ  เ พ ื ่ อต อบสนอ งคว ามต ้ องการของ
ตลาดแรงงาน จึงมีความประสงค์ที่จะการเปิดสอนหลักสตูร
ปร ิญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) เพ่ือผลิตให้บัณฑิตที่สำเรจ็
การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะ สามารถนำเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช ้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป  
ได้เป็นอย่างดี  
 ดังน ั ้นผ ู ้วิจัยจึงสนใจที ่จะศึกษาความต้องการเปิด
หล ักส ูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิค
ส ุพรรณบุรี เพ ื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาเปิด
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ต่อเนื่อง) ในปี 2565 ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานหลักสตูร
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาความต้องการเปดิหลกัสูตรเทคโนโลยหีรอื
สายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 
วิทยาลัยเทคนคิสุพรรณบุร ี
 2.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี หลักส ูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนือ่ง) วิทยาลยัเทคนคิสุพรรณบุรี 
 
3.  วิธีการดำเนินการวิจัย 
 3.1  ขอบเขตของการวิจัย 
  3.1.1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้วิธีการ
เล ือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) แบ่งออกเป็น  
2 กลุ่ม คือ 
  3.1.1.1  น ักศึกษาท ี ่กำล ังศ ึกษาอย ู ่ ใน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ประเภท
วิชาเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่อสาร สาขาวิชา
เทคโนโลย ีสารสนเทศ สาขางานน ักพัฒนาซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน  36 คน 
และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที ่2  จำนวน 23 คน รวมทั้งสิน้ 59 คน 
  3.1.1.2  ผ ู ้ท ี ่ม ีส ่วนเก ี ่ยวข้องในการเปิด
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนคิสุพรรณบุร ีโดยเลือกแบบเจาะจง 
จำนวน 20 คน ซึ่งมาจากตัวแทนจากภาครัฐ จำนวน 4 คน 
ตัวแทนจากสถานประกอบการ จำนวน 6 คน และตัวแทน
จากผู้ปกครองและชุมชน จำนวน 10 คน 
  3.1.2  ระยะเวลาดำเนินการศึกษา ต ั ้งแตเ่ดือน 
กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564  
  3.1.3  สถานท ี ่ เก ็บข้อมูลในการศึกษา ได ้แก่
วิทยาลัยเทคนคิสุพรรณบุร ี
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3.2  วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.2.1  วิเคราะห์ศึกษาข้อมูลเกี ่ยวกบัหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนือ่ง) 
 3.2.2  จ ัดทำแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

โดยนำข้อมูลขั้นการวิเคราะห์มาจดัทำข้อคำถาม 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 3.3.1  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

ปริมาณเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเปน็ 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท ี ่  2  การศึกษาความต้องการเปิด
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสพุรรณบุร ีแบ่งออกเปน็ 5 ระดบั 
ค ือ มากท ี ่ส ุด=5 มาก=4 ปานกลาง=3 น ้อย=2 และ 
น้อยที่สุด=1 

 ตอนท ี ่ 3  ป ัจจัยท ี่ส่งผลต่อการตัดสนิใจ
เล ือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี หลกัสูตรเทคโนโลยี
บ ัณฑิต สาขาว ิชาเทคโนโลย ีสารสนเทศ (ต ่อเน ื ่อง) 
วิทยาลัยเทคนคิสุพรรณบุร ี 

 ตอนท ี ่  4  ข ้อเสนอแนะเพิ ่มเติม ซึ ่งเป็น
คำถามปลายเปิดให้ผ ู ้ตอบแบบสอบถามตอบ และให้
ข้อเสนอแนะ 

 3.3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์แบบ มีโครงสร้าง (Structured 
Interview) ซึ่งครอบคลุมเนือ้หาทัง้หมด 5 ด้าน ได้แก่ 

3.3.2.1  ด้านความตอ้งการทีจ่ะเปดิหลกัสตูร 
3.3.2.2  ด้านวัตถปุระสงค์ของหลกัสูตร 
3.3.2.3  ความพร้อมในแต่ละด้าน 
3.3.2.4  ด้านรายว ิชาสอดคล ้องกบัความ

ต้องการของผู้เรียน 
3.3.2.5  ด้านความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน

ที่จะรองรับ 
 3.3.2.6  ข้อเสนอแนะ 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยทำแบบสอบถามด้วย Google Form ได้แบบสอบถาม
กล ับมา 100% และการสัมภาษณ์ผู ้ที ่ม ีสว่นเก ี่ยวข้องกับ
หลักสูตร จำนวน 20 คน 

3.5  สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั 
 3.5.1  การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากแบบสอบถาม 

ใช้วิธีการหาความถี่ (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่า

ร ้อยละ (Percentage) ค่า เฉล ี่ย (x̅) และส ่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 3.5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพที่ได้จากการ
ตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Research) และข้อมูล
จากเอกสารต่าง ๆ  (Document Research) จะถกูนำมา
วิเคราะห์ และประมวลผลเนื้อหาเชิงพรรณนา 

4. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละข้อมูลทัว่ไปของ 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จำนวน ร้อยละ 

1. ระดับช้ัน
1) ปวส.1 36 61.00 
2) ปวส.2 23 39.00 

       รวม 59 100.00 
2. เพศ

1) ชาย 33 55.90 
2) หญิง 26 44.10 

รวม 59 100.00 
3. อายุ

1) น้อยกว่า 18 ปี 0 0.00 
2) 18-20 ปี 54 91.50 
3) 21-23 ปี 5 8.50 
4) 23 ปีขึ้นไป 0 0.00 

รวม 59 100.00 
4. รายได้ของครอบครัว/เดือน

1) ไม่เกิน 10,000 บาท 31 52.50 
2) 10,001-15,000 บาท 17 28.80 
3) 15,001-20,000 บาท 5 8.50 
4) 20,001-25,000 บาท 2 3.40 
5) 25,001-30,000 บาท 1 1.70 
6) มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 3 5.10 

รวม 59 100.00 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนและร้อยละข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับ 
   ผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จำนวน ร้อยละ 

5. อาชีพของผู้ปกครอง
1) ข้าราชการ 1 1.70 
2) พนักงานรัฐวิสาหกจิ 0 0.00 
3) พนักงานบริษัท 3 5.10 
4) ธุรกิจส่วนตัว 1 1.70 
5) ค้าขาย 11 18.60 
6) รับจ้าง/ลูกจ้าง 27 45.80 
7) เกษตรกรรม/ปศุสัตว์/

ประมง
11 18.60 

8) เกษียณ/ว่างงาน 2 3.40 
9) อื่นๆ โปรดระบุ.....

 9.1) ช่างอู่รถคีบอ้อย 
 9.2) แม่บ้าน 
 9.3) พนักงานโรงงาน 

1 
1 
1 

1.70 
1.70 
1.70 

รวม 59 100.00 
6. ภูมิลำเนา

1) จังหวัดสุพรรณบุรี 48 81.40 
2) จังหวัดกาญจนบุรี 4 6.80 
3) จังหวัดนครปฐม 1 1.70 
4) จังหวัดอ่างทอง 2 3.40 
5) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 5.10 
6) อื่นๆ โปรดระบุ...........

 6.1) จังหวัดอุทัยธาน ี 1 1.70 
รวม 59 100.00 

ที่มา : เบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร (2564) 
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จากตารางที่  1  พบว่าจำนวนและร ้อยละของข้อมลูของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 59 คน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับชั้น ปวส.1 คิดเป็นรอ้ยละ 61.00 เป็นเพศชาย จำนวน 
คิดเป ็นร้อยละ 55.90 ส ่วนใหญ่มีอาย ุระหว่าง 18-20 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 91.50 รายได้ของครอบครวั/เดอืน ส่วนใหญ่ 
มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.50 อาชีพ
ของผ ู ้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง/ลูกจ้าง  
คิดเป็นร้อยละ 45.80 ภูมิลำเนาของผู้ตอบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่อาศัยอยู่จังหวัดสพุรรณบรุี คิดเป็นร้อยละ 81.40  

ตอนที่ 2 การศึกษาความต้องการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยี
บ ัณฑิต สาขาว ิชาเทคโนโลย ีสารสนเทศ (ต ่อเน ื ่อง) 
วิทยาลัยเทคนคิสุพรรณบุร ี
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความต้องการเปิดหลักส ูตรเทคโนโลยีบ ัณฑติ  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนือ่ง) วิทยาลยัเทคนคิสุพรรณบุรี 

ที่มา : เบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร (2564) 

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความต้องการเปดิหลักสตูร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนือ่ง) 

ว ิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบ ุร ี อย ู ่ ในระดับมาก ( x̅=3.98, 
S.D.=0.53) 

ตอนที่ 3  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  

  สาขาว ิชาเทคโนโลย ีสารสนเทศ (ต ่อเนื ่อง) 
วิทยาลัยเทคนคิสุพรรณบุร ี
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปจัจยัที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนคิสพุรรณบุร ี

ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปจัจยัที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนคิสพุรรณบุร ี(ต่อ) 

หลักสูตร (ใหม่) x̅ S.
D. 

ความ
หมาย 

ความต้องการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อเน่ือง) 
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

3.9
8 

0.5
3 

มาก 

เฉลี่ย 
3.9
8 

0.5
3 

มาก 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี 

x̅ S.D. ความ 
หมาย 

ลำ 
ดับ 

ด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 

1. เป็นวิทยาลัยของรัฐที่มีช่ือเสียงมานาน 4.00 0.41 มาก 5 

2. เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา 4.15 0.37 มาก 1 

3. เป็นวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี
และการศึกษา 

3.93 0.50 มาก 8 

4. เป็นวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการเรียนการ
สอน

3.88 0.34 มาก 10 

5. เป็นวิทยาลัยที่มีคณาจารย์เก่งและมีความรู้
เช่ียวชาญ

4.12 0.38 มาก 3 

6. เป็นวิทยาลัยที่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่
ทันสมัย 

3.92 0.48 มาก 9 

7. เป็นวิทยาลัยที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การ
เรียนการสอน

3.98 0.49 มาก 6 

8. เป็นวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และ
สวยงาม 

3.98 0.59 มาก 6 

9. เป็นวิทยาลัยที่ต้ังอยู่ใจกลางเมืองเดินทางไปมา
สะดวก 

4.10 0.50 มาก 4 

10. เป็นวิทยาลัยที่จบการศึกษาแล้วได้รับการ
ยอมรับจากตลาดแรงงาน

4.14 0.39 มาก 2 

เฉล่ีย 4.02 0.45 มาก - 

ด้านหลักสูตร (ใหม่) 

1. หลักสูตรที่เปิดสามารถเช่ือมโยงกับสาขาเดิมไ ด้ 
(ระดับ ปวส.) 

4.00 0.41 มาก 3 

2. ระยะเวลาในการศึกษาจนจบการศึกษามีความ
เหมาะสม 2 ป ี

4.15 0.40 มาก 1 

3. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ 30% 

3.63 0.71 มาก 8 
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ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปจัจยัที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนคิสพุรรณบุร ี(ต่อ) 

 
ที่มา : เบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร (2564) 
 

 

 จากตารางที่ 3  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเหน็
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี หลักส ูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบรุี 

ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅=3.87, S.D.=0.71) 
เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือด้านการ

ประกอบอาชีพ (x̅=4.06, S.D.=0.55) ด้านภาพลักษณ์ของ

ว ิทยาล ัยฯ  (x̅=4.02, S.D.=0.45) ด้านหล ักสูตร  (ใหม่) 
(x̅=3.83, S.D.=0.72) และด้านเหตุผลส ่วนตัว  (x̅=3.57, 
S.D.=0.97) ตามลำดับ 
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน 
ได้แก่ ตัวแทนภาครัฐ 4 คน ตัวแทนสถานประกอบการ 6  
คน ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน 10 คน พบว่า 

1. ด้านความต้องการที่จะเปิดหลักสูตรฯ ในภาพรวม
เห ็นด้วยกับการเปิดหลักสูตรดังกล่าว เพราะสาขาวชิา
เทคโนโลยีเป็นสาขาที่นา่สนใจ และเปน็การเปิดโอกาสใหก้บั
ผู้เรียนที่มีภูมิลำเนาในจงัหวัด และจังหวัดใกลเ้คียงได้พัฒนา

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี 

x̅ S.D. ความ 
หมาย 

ลำ 
ดับ 

4. มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 3.80 0.53 มาก 7 

5. ช่วงเวลาท่ีเรียน ภาคปกติ (วันจันทร์-ศุกร์) 4.08 0.52 มาก 2 

6. ช่วงเวลาท่ีเรียน ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) 3.39 1.15 ปาน
กลาง 

9 

7. ช่วงเวลาท่ีเรียน ภาคปกติ (วันอาทิตย์) 3.36 1.14 ปาน
กลาง 

10 

8. หลักสูตรท่ีเปิดมีคุณภาพและมีจำนวนหน่วยกิต
ท่ีเหมาะสม  

3.97 0.41 มาก 5 

9. หลักสูตรท่ีเปิดสามารถเรียนและทำงานไปด้วย
ได้ 

3.97 0.71 มาก 6 

10. หลักสูตรท่ีเปิดมีการทำความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการท่ีมีชื่อเสียงและคุณภาพ 

3.98 0.49 มาก 4 

เฉลี่ย 3.83 0.72 มาก - 

ด้านเหตุผลส่วนตัว 

1. หลักสูตร และสาขาวิชาได้รับความ นิย ม ใน
สังคม 

3.92 0.52 มาก 2 

2. เป็นสาขาท่ีจบแล้วหางานทำได้ง่าย 4.02 0.49 มาก 1 

3. หล ั ก ส ู ต รแ ละ สาขาว ิ ช าต รงตามความ
ต้องการของนักศึกษา 

3.86 0.59 มาก 3 

4. เพ่ือนชักชวนให้เลือกเรียนในวิทยาลัยแห่งน้ี 3.42 1.16 ปาน
กลาง 

8 

5. รุ่นพ่ีแนะนำให้เลือกเรียนในวิทยาลัยแห่งน้ี 3.44 1.06 ปาน
กลาง 

7 

6. ครู อาจารย์แนะนำให้เลือกเรียนในวิทยาลั ย
แห่งน้ี 

3.47 1.13 ปาน
กลาง 

6 

7. ผู้ปกครองของนักเรียนแนะนำให้เลือกเรีย น

ในวิทยาลัยแห่งน้ี 

3.51 1.13 มาก 5 

8. บุคคลท่ีนักเรียนประทับใจ (Idol) เป็นศิษย์
เก่าของวิทยาลัยแห่งน้ี 

3.27 1.15 ปาน
กลาง 

9 

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

3.61 0.68 มาก 4 

10. ได้รับทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อ 3.20 1.11 ปาน
กลาง 

10 

เฉลี่ย 3.57 0.97 มาก - 

ด้านการประกอบอาชีพ 

1. ต้องการคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือการเลื่อนตำแหน่ง
ให้สูงขึ้น 

4.08 0.48 มาก 5 

2. วุฒิการศึกษาทำให้เป็นท่ียอมรับและน่า เ ชื่ อ ถื อ
ในการทำงานมากขึ้น 

4.08 0.52 มาก 5 

3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ไม่เพียงพอ ในก าร
ประกอบอาชีพ 

3.66 0.70 มาก 10 

4. เ ป ็ นส าข าว ิ ชาท ี่ สามารถ ประก อบอาชี พได้

หลากหลาย 

3.92 0.55 มาก 9 

5. สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและ ผู้ อื่ น ใน
การทำงานได้ 

4.10 0.40 มาก 4 

6. ต้องการวุฒิการศึกษาเ พ่ือ เพ่ิมโอก าส ใ นก าร
เปลี่ยนงานได้ในอนาคต 

4.07 0.44 มาก 7 

7. ต้องการวุฒิการศึกษาเพ่ือเพ่ิมเงินเดือนให้สูงขึ้น 4.15 0.54 มาก 3 

8. ต้องการความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 4.29 0.48 มาก 1 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี 

x̅ S.D. ความ
หมาย 

ลำดั
บ 

9. ต้องการค วามร ู ้ ไปพ ัฒ น า เ พ่ื อ
ประกอบอาชีพอิสระ 

4.20 0.50 มาก 2 

10. สามารถเลือกสถานประกอบการที่มี
ช่ือเสียงในการทำงานได้ 

4.07 0.64 มาก 7 

เฉลี่ย 4.06 0.55 มาก - 
เฉลี่ย ท้ัง 4 ด้าน 3.87 0.71 มาก - 
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ตนเองตรงกับสาขาที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษาเพ่ิมมากขึน้ 

2. ด้านวัตถุประสงค์ในการเปิดหลักสูตรที่เป็นไปเ พ่ือ
ผล ิตบ ัณฑิตท ี ่ม ีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ว ิเคราะห ์และออกแบบระบบ การเขียน
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล วางแผนจัดการภัยคุกคามของ
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายและสร้างงานด้าน
มัลติมีเดีย การบริหารจัดการ ควบคุมการทำงาน สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนางานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถผลิตบัณฑิตให้
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

3. ด้านความพร ้อมในการเปิดหลักสูตรของแต่ละ
ภาคส่วนของวิทยาลยั 

3.1 ด้านบุคลากรอาจารย์ผ ู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความพร้อม 
คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาตามระเบียบทีก่ำหนดไว้ แต่อาจจะ
มีจำนวนไม่เพ ียงพอที ่จะเปิดหลักสูตรนี ้  เน ื ่องจากครู 
อาจารย์ในสถาบนัการอาชวีศึกษาภาคกลาง 4 ที่จบตรงตาม
ข้อกำหนดของ สกอ.ยงัมีจำนวนนอ้ย และมีหน้าที่รบัผดิชอบ
ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ 
ปวส. อีกด้วย ดังนั้นควรต้องมีการเตรียมบุคลากรเ พ่ิมขึ้น
จากปัจจุบัน  

3.2 ด้านสถานท ี่  พบว่า มีห้องปฏ ิบัต ิการในการ
จัดการเรียนการสอน มีห้องเรียนที่มีความพร้อม แต่อาจไม่
เพ ียงพอเนื่องจากปริมาณผู ้ เรียนที ่เ พิ ่มมากข ึ้นในทุกปี  
ในภาคปฏิบัติ เพ ื ่อให้ม ีความชำนาญและสามารถสร้าง
ประสบการณ์ให้ทำงานได้จรงิ ควรมีการจัดทำหอ้ง Lab เพ่ือ
ฝึกให้เกิดความชำนาญ 

3.3 ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่ามีสื่อการเรยีน
การสอนพร้อม มีห้องสมุดวิทยาบริการเพียงพอต่อผู้เ รียน 
และมีแหล่งสืบค้น และสื่อการสอนอีกมากมาย นอกจากนีย้งั
มีการจัดการเรียนแบบออนไลน์ และมีการจัดอบรมอย่าง

ต่อเนื่อง มีการใช้สื่อของจริงในการฝึกอบรม ซึ่งเป็นจุดเด่น
ของหลักสูตรนี้ 

3.4 ด้านสถานประกอบการ พบว่า ด ้านสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมทำความรว่มมือ เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
ให้มีความน่าเชื่อถือ และเพียงพอ สามารถรองรับปริมาณ
ผ ู ้ เ ร ียนได้ แต ่มีข้อจำก ัดในเรื ่องของสถานประกอบการ 
เพราะส่วนใหญ่จะอยู่ในต่างจังหวัด เช่น จังหวัดชลบุรี และ
กรุงเทพฯ แต่สถานประกอบการในพ้ืนที ่จังหวัดสุพรรณบรุี
ยังไม่ให้ความสำคัญและไม่เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรกับทาง
ว ิทยาลัยฯ ซ ึ ่งคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาต่อผู ้เรียนที ่ต้อง
เดินทางไปไกล อาจเกิดความลำบากในการเรียน ปัญหาดา้น
ค่าใช้จ่าย และการติดตามดูแล 

3.5 ด้านรายวิชาตามหลักสูตร มีความสอดคล้องกบั
ว ัตถ ุประสงค์ของหลักสูตร ท ี ่ มุ ่งเน้นการผล ิตบณัฑติที่ มี
ความรู้ มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล วางแผนจัดการภัยคุกคามของระบบคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายและสรา้งงานด้านมัลติมีเดีย การบรหิาร
จัดการ ควบคุมการทำงาน สามารถบูรณาการองค์ความรู้  
เพ ื ่อประย ุกต ์ใช้ในการแก ้ปัญหา  และพัฒนางานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได ้

4. ด้านหลักส ูตรที่สอดคล้องก ับความต้องการของ
ผู้เรียนในปัจจุบัน เนื่องจากผู้เรียนในปัจจุบันมีความสนใจ
การบริหารจัดการ ควบคุมการทำงาน สามารถบูรณาการ
องค์ความรู้ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนางาน
ทางเทคโนโลย ีสารสนเทศ ซ ึ ่งถ้าผู ้ เรียนจบในหลักสูตร
ปริญญาตรีได้ ผู้เรียนมีโอกาสที่ดีขึ้นในการเลือกประกอบ
อาชีพในอนาคต 

5. ด้านหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน
สามารถผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและ
สอดคล้องกบนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เพ่ือการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าได ้ พร้อมแข่งขันและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ที่ต้องการบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศในการพัฒนานวัตกรรมใหม่  ๆ   
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมกับการใช้ข้อมูล
และสารสนเทศที ่เ พียงพอต่อการวางแผนและตดัสินใจ  
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 
 
5.  สรุปผลวิจัย 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 5.1  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการเปิดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนือ่ง) 

ว ิทยาล ัยเทคนิคส ุพรรณบุรี อย ู ่ ในระดับมาก (x̅=3.98, 
S.D.=0.53)  
 5.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี หลักส ูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบรุี 
โดยภาพรวม มีค ่า เฉล ี ่ยอย ู ่ ในระดับมาก (x̅=3.87, 
S.D.=0.71) พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความตอ้งการ
ของผ ู ้ตอบแบบสอบถามอย ู ่ ในระดับมาก คือด ้านการ

ประกอบอาชีพ (x̅=4.06, S.D.=0.55) ด้านภาพลักษณ์ของ
ว ิทยาล ัยฯ (x̅=4.02, S.D.=0.45) ด้านหล ักสูตร  (ใหม่) 

(x̅=3.83, S.D.=0.73) และด้านเหตุผลส ่วนตัว (x̅=3.57, 
S.D.=0.97) ตามลำดับ 
 ส่วนผลการสัมภาษณ์ผู้ทีมี่ส่วนเกี่ยวข้อง พบว่าเหน็ด้วย
ก ับการเป ิดหล ักส ูตรด ังกล ่าว แต่ควรมีการประชุม
ปร ึกษาหารือรวมกันให้มากขึ ้น เพ ื ่อหาแนวทางพัฒนา
หลักสูตร และหาทางออกเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านบุคลากร 
สถานที่ และสถานประกอบการ 
 
 
 

6.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบว่านักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ 
ปวส.1 และ ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 
59 คน มีความต้องการให้เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนือง) วิทยาลัยเทคนคิ
สุพรรณบุรี เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับณิชาพัชร์ 
อิศรางกูร ณ อยุธยา (2562) ในงานวิจยัเรื่องปัจจยัที่มีผลตอ่
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า  
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาว ิทยาล ัยมหาสารคาม  
ท ั ้ง 3 ด้าน อยู ่ ในระดับมาก 2 ด้าน ได ้แก่ 1) ปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นิสิตมีความคิดเห็นว่าคณะฯ มีคณาจารย์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ และ 2) ปัจจัยด้าน 
หลักสูตรนิสิตมีความคิดเห็นว่าคณะฯ มีหลักสูตรที่เปดิสอน
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และอยู่ในระดับ
ปานกลาง 1 ด้าน คือ ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว นิสิตมีความ
คิดเห ็นว ่าคณะฯ มีหล ักส ูตรและสาขาว ิชาตรงตาม 
ความต้องการ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศ ึกษาต่อระดับปร ิญญาตรี หล ักส ูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี ได้แก่ ด้านการประกอบอาชีพ ด้านภาพลักษณ์
ของวิทยาลัยฯ ด้านหลักสูตร (ใหม่) และด้านเหตุผลส่วนตวั 
ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) ไดท้ำ
วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชส ีมา (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 
ผลการว ิจัย  พบว่าผ ู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัฯ มีค่าเฉลีย่
อย ู ่ ในระดับมากที่สุด ท ั ้งนี ้ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยฯ มี
ชื่อเสียงมายาวนาน และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งเปน็
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ อันจะช่วยทำให้เกดิการจดจำ 
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การบอกถึงค ุณลักษณะเด่นของมหาว ิทยาลัยฯ รวมทั้ง
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจเม่ือได้เข้ามาศึกษา และสำเร็จ
การศึกษาออกไป อีกทั้งยังเปน็มหาวิทยาลัยฯ ที่มีชื่อเสียงมา
อย่างยาวนาน 

7. ข้อเสนอแนะ
7.1  ว ิทยาล ัย เทคน ิคส ุพรรณบ ุรี  และสาขาว ิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน 
การประกอบอาชีพของผู้เรียนมากขึ้น เพราะปัจจัยด้านนี้
ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก เม่ือเทียบกับ
ด้านอื่น ๆ  เพราะผู้เรียนต้องการความม่ันคงในการประกอบ
อาช ีพ ต้องการว ุฒิการศึกษาเพื ่อเพิ ่มเงินเดือนให้สูงขึ้น  
เพ ื ่อเพ ิ่มโอกาสในการเปล ี่ยนงานได้ในอนาคต ต้องการ
ความรู้ไปพัฒนาเพ่ือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถเลอืก
สถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในการทำงานได้  
 7.2  ว ิทยาล ัยเทคน ิคส ุพรรณบ ุรี  และสาขาว ิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเนน้การแนะแนวกบักลุม่นักศึกษา
ท ี ่ ก ำ ล ั ง จ ะจ บร ะด ั บช ั ้น ปว ส . 1 แ ล ะ ป วส . 2 ให้ 
มากขึ้น โดยมีการประชาสัมพันธ์ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สาขาวิชากับตัวนกัศึกษา รวมถึงครอบครัวใหมี้ความสัมพันธ์
อันดีอย่างต่อเนื่อง ควรจัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาและบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วม จนทำให้เกิด
ความรู้สึกผูกผัน และส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ  
 7.3  ว ิทยาล ัยเทคน ิคส ุพรรณบ ุรี  และสาขาว ิชา
เทคโนโลย ีสารสนเทศ ควรให ้ความสำคัญก ับ ก า ร
ประชาสัมพันธ์การ เพ่ือจูงใจให้กับผู้ที่สนใจ ตัดสินใจเลือก
เข ้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบรุี 
มากข ึ ้น โดยเพิ ่มช่องทางประชาส ัมพันธ ์ให้หลากหลาย
มากกว่าท ี ่ เป ็นอยู่ ท ั ้งส ื ่อว ิทย ุกระจายเส ียง  ส ิ ่งพิมพ์ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซต์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์  
ไปยังหน่วยงานทัง้ของราชการ และเอกชน  

 7.4  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนสถาน
ประกอบการ และตัวแทนช ุมชน  ควรมีการประชุม
ปร ึกษาหารือร่วมก ันให้มากข ึ้น เพ ื ่อหาแนวทางพัฒนา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ต ่อเน ื่อง) ว ิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  และหาทางออก
เก ี ่ยวก ับข ้อจำก ัดด ้านบ ุคลากร สถานท ี ่  และสถาน
ประกอบการ 

7.5  ข้อเสนอแนะในการทำงานวจิัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาความคิดเหน็ของนักศึกษากลุม่ที่ไม่

สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบรุี 
เพ่ือนำไปใช้ปรับปรงุ และพัฒนาหลักสตูรดังกล่าวให้มีความ
น่าสนใจมากยิง่ขึ้น 
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Invention and Innovation Management Strategies of Suratthani Technical 
College to Develop Potential to Become the College of Innovation 

สิรวิชญ์  ธนเศรษฐ์วงศ์1*

Siravit Thanasetthawong1* 
*1 วิทยาลัยเทคนิคสรุาษฎรธ์าน ีสถาบนัการอาชวีศึกษาภาคใต้ 1
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บทคัดย่อ 
การวิจัย เรื่อง การสร้างการบริหารจดัการสิ่งประดษิฐ์

และนวัตกรรมของวิทยาล ัยเทคนิคส ุราษฎร์ธานี เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรมนี้ ได้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ 2 ) 
สร้างและตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์ 3) ทดลองใช้กลยุทธ์ 
และ 4) ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธ์านี ปีการศึกษา 
2562 จำนวน 144 คน ผ ู ้ ให ้ข ้อมูลในการส ัมมนาอิง
ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ 15 คน กล ุ่มผู ้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบ
คุณภาพของกลยุทธ์ 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่  
แบบสอบถาม แบบบันทึกการสนทนากลุม่ แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ และแบบรายงานผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการสิ่งปร ะดิษ ฐ์และ
นวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรม จากการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายใน สภาพปัจจุบันและสภาพทีพึ่งประสงค์อยู่
ในระดับมาก และจากการวิเคราะห ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่ พึง
ประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การสร้างกลยุทธ์การ
บ ร ิ ห า รจ ั ดก ารส ิ ่ ง ประด ิษ ฐ์ แล ะนวั ตก รรมของ
ว ิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ ื ่อพ ัฒนาศักยภาพสู่

วิทยาลัยนวัตกรรม ประกอบด้วย 5 ประเด็นกลยุทธ์ 14 
กลย ุทธ ์ และผลตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์การบรหิาร
จัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุ
ราษฎร์ธานี เพ ื ่อพัฒนาศักยภาพส ู่วิทยาลัยนวัตกรรม 
ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ ความ
เป ็นประโยชน์ โดยรวมอย ู่ ในระดับมากที ่สุด 3) การ
ทดลองใช ้กลยุทธ ์การบริหารจัดการสิ ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพสู ่วิทยาล ัยนว ัตกรรม ดำเนินการจำนวน 5 
ประเด็นกลยุทธ์ 14 กลยุทธ์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  
สำหรับประเด็นกลยุทธ์ที ่5 อยู่ในระดับมากที่สุด และ 4) 
การประเมินผลการใช ้กลย ุทธ ์การบร ิหารจ ัดการ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์
ธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรม มีผลสัฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกรายการประเมิน และเ ม่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้กลยุทธ์การบรหิาร
จ ัดการสิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุ
ราษฎร์ธาน ี เพ ื ่อพัฒนาศักยภาพส ู่ว ิทยาลยันวตักรรม 
ภาพรวมอยู่ในระดับดี 

คำสำคัญ : กลยุทธ์, การบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม, วิทยาลัยนวัตกรรม 
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Abstract 
The objectives of the study on invention and 

innovation management strategies of Surat Thani 
Technical College to develop potential to 
become the college of innovation were to: 1) 
study the present situation and desirable 
situation, 2) develop and validate the quality of 
the management strategies, 3) trial the 
management strategies, and 4) evaluate the 
effectiveness of the management strategies. The 
sample in this study consisted of 144 instructors 
of the academic year 2562 BE, 15 experts for the 
focus group, and 9 experts for quality validation. 
The research instruments included 
questionnaires, record for focus group discussion, 
achievement report form, and finding report form. 
The data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, SD, t-test, and content 
analysis. 

The results as follows 1) The present situation 
and desirable situation on the management of 
invention and innovation of Surat Thani Technical 
College revealed high level on internal 
environment and desirable situation. The analysis 
of the external environment showed fair level 
while the desirable situation was at high level. 2) 
The invention and innovation management 
strategies of Surat Thani Technical College to 
develop potential to become the college of 
innovation consisted of 5 main strategies and 14 
sub-strategies. The results on the quality 
validation of the management on invention and 
innovation showed that the appropriateness, 
congruence, feasibility, and usefulness were 
overall at high level. 3) The trial of the invention 
and innovation management strategies of Surat 

Thani Technical College to develop potential to 
become the college of innovation on 5 strategies 
and 14 sub-strategies showed that the highest 
was on the 5th strategy. 4) The evaluation of the 
invention and innovation management strategies 
of Surat Thani Technical College to develop 
potential to become the college of innovation 
showed that the results achieved the expected 
criteria in every aspect. Moreover, the instructors 
reported high satisfaction on the invention and 
innovation management strategies of Surat Thani 
Technical College to develop potential to 
become the college of innovation. 

Keywords : Strategies, Invention and Innovation 
Management, College of Innovation 

1. บทนำ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9  

(พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติไว้คือ “ประเทศไทยเป็นประเทศทีพั่ฒนา
บนพื ้นฐานการว ิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยท ี่ มี
คุณภาพ มีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบคุลากรดา้น
การวิจัยและพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เ พ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้ม่ันคง ม่ังค่ัง อย่างยั่งยืน” 
จึงได้กำหนดนโยบายการวิจัยของชาติ ดังนี้ 1) ปรับปรุง
ระบบวิจัยให้มีประสิทธิภาพ บูรณาการและเป็นเอกภาพ 
รวมทั้งการขับเคลื่อนระบบวิจยัโดยการมีส่วนร่วมของทกุ
ภาคส่วนและทุกระดับ 2) ส่งเสริมการวิจยัและการพัฒนา
องค์ความรู ้  นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยซึ่ง
ครอบคลุมถึงการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยและพัฒนา และ
การวิจัยเพ่ือพัฒนางานประจำทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน และเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาของภาครฐัอย่างต่อเนือ่ง อีกทั้งกำาหนดให้
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กระทรวง/กรม จัดทำยุทธศาสตร์และแผนการวิจัยและ
พัฒนา และจ ัดสรรงบประมาณการว ิจัยของแต่ละ
หน่วยงาน โดยมุ่งเป้าสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมนวัตกรรมบน
ฐานความรู้ด้านการวิจัย และเป็นประเทศเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรม 3) ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนือ่งเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจทั้งด้านการผลติและการบริการ อีกทั้งสนับสนนุ
และสร้างแรงจูงใจ โดยใช้มาตรการกลไกและวิธีการที่เอือ้
ต่อภาคเอกชนในการทำวิจัย การร่วมลงทุน และการจด
สิทธิบัตร 4) ผลักดันให้ทุกภาคส่วนนำผลงานวิจัย องค์
ความร ู ้  นว ัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย ์ ส ังคม/ชุมชน 
วิชาการ และนโยบาย 5) พัฒนาและเสริมสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการวิจยัและพัฒนาให้มีความพร้อม มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยในระบบ
สารสนเทศการวิจัย เพ่ือให้ครอบคลุมและใช้ประโยชนไ์ด้
ทั่วประเทศ 6) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยัและ
พัฒนาของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
ภาคสังคม/ชุมชน ให้มีจำนวนและคุณภาพมากขึ้น และ
สนับสนุนให้เกิดอาชีพนกัวิจัยที่มีศักยภาพ มีความเปน็มือ
อาช ีพ โดยมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาช ีพ (Career 
Path) ที่ชัดเจน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
เยาวชนและบุคลากรในท้องถิ่น และ 7) สร้างเสริมความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบหุ้นส่วนความ
ร่วมมือ (Collaborative Partnership) ระหว่างเครือขา่ย
ท ุกภาคส ่วนและท ุกระดับท ั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ (ย ุทธศาสตร ์ชาติ , 2561) ขณะท ี ่สำน ักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งมีหน้าที่จัดและส่งเสริม
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึง
คุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ได้กำหนดพันธกจิ 
ไว ้7 พันธกิจ และในพันธกิจที่ 6 วิจัย สร้างนวัตกรรม 
จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชพี และคุณภาพชีวติ
ของประชาชน และได้กำหนดนโยบายไว้ในยุทธศาสตรท์ี่ 
6 สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาชาติ มี 9 กล
ยุทธ โดยมีกลยุทธที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาด้านนวัตกรรม

และการวิจัยอยู่ถึง 5 กลยุทธ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 2 สร้างขีด
ความสามารถน ักเร ียนน ักศึกษาอาชีวะให ้เป็นนัก
เทคโนโลย ี น ักนว ัตกรรม ผ ่านกระบวนการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ และ
หุ่นยนต์ให้พร้อมมุ่งสูเ่วทสีากล และสามารถขยายผลสูก่าร
บร ิหารจ ัดการเช ิงพาณ ิชย ์ กลย ุทธ ์ท ี ่  5 ส ่งเสริม
ความสามารถด้านอาชีวศ ึกษา ให ้ก ับกล ุ ่มนักเรียน
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะ อาทิ วิทยาลยั
อาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร ์กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมการวจิยั
และการใช้ผลงานเพ่ือแก้ปัญหา และการพัฒนาคุณภาพ
ในทุกสถานศึกษาและหนว่ยงาน กลยุทธ์ที ่7 ส่งเสริมการ
ผล ิตและจดสิทธิบัตรจากผลงานทรัพย์สนิทางปัญญา 
นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลยุทธท์ี ่8 
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านนวัตกรรมและอาชีพเ พ่ือ
แก ้ป ัญหาสาธารณภัยและทำมาหาก ิน ประกอบด้วย 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. สำนักนายกรัฐมนตรี, 2559)  

จากแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ดังกล่าว วิทยาลัยเทคนคิสุราษฎรธ์านี
โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทน
ผู้ปกครอง ตัวแทนนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกัน
เพ่ือขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์และนวตักรรมตามแนวนโยบาย
ดังกล ่าวจนประสบความสำเร็จระดับหนึ ่งและได้ร่วม
กำหนดเป ้าหมายคือขับการเคลื ่อนส ิ ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมสู่วิทยาลัยนวัตกรรม โดยได้ให้นยิามสู่การปฏบิตัิ
ว่า วิทยาลัยนวัตกรรม หมายถึง สถานศึกษาที่จดัการเรยีน
การสอนวิชาช ีพในล ักษณะบ ูรณาการรายว ิชาจาก
หลากหลายองค์ความรู้เขา้ด้วยกัน โดยมุ่งม่ันทีจ่ะเปน็ผูน้ำ
ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
และมีการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากการ
จัดการเรียนการสอน และการสร้างสรรค์ผลงานของนัก
ประดิษฐ์จนมีผลงานสู่การประกวดและการใช้ประโยชน์
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยใช้
ร ู ป แ บบ การพ ัฒนา อย ่ าง เป ็ นองค์ รว ม ( Holistic 
Development) แม้การดำเนินงานจนเป็นที ่ประจักษ์
ดังกล่าวแต่จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ พบว่า  
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จำนวนผลงานในแต่ละปีได้รับรางวัลจากการประกวด 
หร ือท ุนสนับสนุนพัฒนาผลงานส ู่การใช้ประโยชน์ใน
ปร ิมาณที ่มากบ้าง น ้อยบ้างและบางปีก ็ไมเ่ป็นไปตาม
เป ้าหมายท ี่กำหนด ท ั ้งนี ้อาจเป็นเพราะก่อนหน้านั้น
ว ิทยาลัยยังไม่ม ีระบบการบร ิหารจัดการท ี่ เป็นระบบ
เท่าที่ควร ในการดำเนินการมอบหมายให้งานวิจยั พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นหนว่ยงานตามโครงสรา้ง
การบร ิหารสถานศึกษาเป็นผู ้ดำเนินการ ขาดการ
ประสานงานก ับงานหร ือแผนกต่างๆ ในการร ่วม
ดำเนินงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่องแบบยั่งยืน ไม่มีการกำหนด
เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประเด็นสำคัญคือการ
กำหนดแนวทางหรอืกลยทุธ์ในการขับเคลื่อนแบบองค์รวม
โดยการมีส่วนร่วมของครูทุกคน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการ
ดำเน ินงานด้านส ิ ่งประดิษ ฐ์แ ละน วัต กรร ม ข อ ง
ว ิทยาล ัยเทคน ิคส ุราษฎร ์ธาน ีให ้เป ็นไป อ ย ่า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยังไม่มีแนวทางหรือกลยุทธ์
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเท่าทีค่วร (สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, 2559)  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจยัในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา
ว ิทยาล ัยเทคนิคส ุราษฎร์ธานี ซ ึ ่งมี เป้าหมายในการ
ข ับเคล ื ่อนการดำเน ินงานและการบร ิหารจัดการ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ดำเนินงานจนมีผลสัมฤทธิ์ใน
ระดับหนึ ่ง ให ้ประสบผลสำเร็จในระดับที ่ส ูงข ึ้นตาม
เป้าหมายที่กำหนดนำสูก่ารประกวดและการใช้ประโยชน์
เป ็นที ่ยอมร ับในระดับชาติและระดับนานาชาติและมี
ศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน จึงมีความสนใจ
ที่จะวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบรหิารจัดการสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพสู่วิทยาลยันวัตกรรม” โดยใช้หลักการและทฤษฏี
การบร ิหารสถานศึกษา ทฤษฎ ีการจ ัดการท ี ่สร้าง
ประสิทธิภาพให้กับองค์กร มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือผลการ
ปฏิบัติงานเป็นหลักวัดผลการปฏิบตัิงานด้วยตัวชี้วัดอย่าง
เป็นรูปธรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และติดตาม
ความก้าวหน้าของการดำเนนิงาน เพ่ือควบคุมทศิทางการ
ดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของกลยุทธ์ เพ่ือร่วม

พัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน นำสูก่ารแก้ปัญหา และพัฒนา
คุณภาพผู ้เร ียนของว ิทยาลัยเทคนิคส ุราษฎร์ธานีให้มี
ค ุณภาพและมาตรฐาน และนอกจากนี ้ผลจากการวจิัย
สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่าต่อการศึกษาเปน็แนวทางให้
ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษานำกลยุทธ์การบริหารจัดการ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนคิสุราษฎรธ์านี 
เพ ื ่อพัฒนาศักยภาพสู ่ว ิทยาล ัยนว ัตกรรมไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ่ไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพที่พึงประสงค์

การบร ิหารจ ัดการส ิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
ว ิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ ื ่อพ ัฒนาศักยภาพสู่
วิทยาลัยนวัตกรรม 

2.2 เพ ื ่อสร ้างและตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์การ
บ ร ิ ห า รจ ั ดก ารส ิ ่ ง ประด ิษ ฐ์ แล ะนวั ตก รรมของ
ว ิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ ื ่อพ ัฒนาศักยภาพสู่
วิทยาลัยนวัตกรรม 

2.3 เพ ื ่อทดลองใช ้กลย ุทธ ์การบร ิหารจ ัดการ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์
ธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสูว่ิทยาลยันวัตกรรม 

2.4 เพ่ือประเมินผลการใช้กลยทุธ์การบรหิารจัดการ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์
ธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสูว่ิทยาลยันวัตกรรม 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1  รูปแบบการวิจยั 

การว ิจ ัยเร ื ่องกลย ุทธ ์การบร ิหารจ ัดการ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์
ธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรม เป็นการ
วิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนการวิจยั 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์การบริหารจดัการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่
วิทยาลัยนวัตกรรม 
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพ  
กลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
ว ิทยาล ัยเทคนิคส ุราษฎร ์ธานี เพ ื ่อพัฒนาศักยภาพสู่
วิทยาลัยนวัตกรรม  

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การบริหาร
จัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุ
ราษฎร์ธานี เพ่ือพฒันาศักยภาพสูว่ิทยาลยันวัตกรรม  

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้กลยุทธ์การ
บ ร ิ ห า รจ ั ดก ารส ิ ่ ง ประด ิษ ฐ์ แล ะนวั ตก รรมของ
ว ิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ ื ่อพ ัฒนาศักยภาพสู่
วิทยาลัยนวัตกรรม  

3.2  ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั 
3.2.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง

ประสงค์การบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
ว ิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ ื ่อพ ัฒนาศักยภาพสู่
ว ิทยาลัยนวัตกรรม จากการว ิเคราะห ์สภาพแวดล้อม
ภายในและการว ิเคราะห ์สภาพแวดล ้อมภายนอก 
ประชากร  ได ้แก่ครู ว ิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ปี
การศึกษา 2562 จำนวน 144 คน 

3.2.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์ 
กล ุ ่มผ ู้ ให้ข้อมูล ได ้แก่  ผ ู ้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนาอิง
ผ ู ้ เชี ่ยวชาญ (Connoisseurship)  เ พื ่อตรวจสอบความ
คิดเห ็นและข ้อเสนอแนะกลย ุทธ ์การบริหารจัดการ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์
ธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรม จำนวน 15 
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
และในการประเมินรายละเอียดขององค์ประกอบของกล
ยุทธ์ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความถกู
ต้อง และด้านความเป็นประโยชน์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

3.2.3 การทดลองใช้กลยุทธ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและ
ประชากร ได ้แก่ ผ ู ้บริหาร ผ ู ้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ จำนวน 148 คน  

3.2.4 การประเมินผลการใช้กลยุทธ์กลุ่มผู้ ให้
ข้อมูลและประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ
และคณะกรรมการดำเนนิงานโครงการ จำนวน 148 คน  

3.3  การสร้างและการหาคุณภาพของเครือ่งมือ 
เคร ื ่องมือท ี ่ ใช ้ในการว ิจ ัยประกอ บ ด ้ว ย

แบบสอบถาม แบบบ ันทึกข ้อมูล และแบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

3 .3 .1  ศ ึกษาค้นคว้า และว ิเคราะห์แนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จ ัดการส ิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาช ีวศ ึกษา การ
ขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในสถานศึกษา และ
การพัฒนากลย ุทธ ์เพ ื ่อเป ็นแนวทางในการสร ้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นการดำเนนิงานสิง่ประดิษฐ์และ
นวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสรุาษฎร์ธานี 

3 .3 .2 รวบรวมเนื ้อหาสาระต่าง ๆ  ท ี ่ ได้จาก
การศึกษาค้นคว ้า  เพ ื ่อกำหนดขอบข ่ายการสร้าง
แบบสอบถาม 

3 .3 .3  ดำเน ินการสร ้างแบบสอบถามให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จะวัดในแต่รายการประเมิน 

3 .3 .4 นำแบบสอบถามท ี ่สร ้างข ึ ้นเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพ่ือประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของ
เคร ื ่องมือ (Content Validity) ใช ้ เทคน ิค IOC (Item 
Objective Congruence Index)  ห ร ื อ ด ั ช น ี ค ว า ม
สอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของถ้อยคำภาษาทีใ่ช้  

3 .3 .5 นำผลการประเมินความเที ่ยงตรงเชิง
เนื้อหามาคำนวณค่า IOC โดยใช้เกณฑ์การประเมินในการ
คัดเลือกข้อคำถามดังนี้ แล้วเลือกข้อที่ มีค่าดัชนีตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป หากข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.50 จะ
พิจารณาปรับปรงุหรอืคัดออกไป  

3.3.6 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ 

3.4  วิธีเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามใหค้รูผูส้อน

ว ิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง 
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ข ั ้นตอนท ี ่  2 ผ ู ้ว ิจ ัยออกหน ังส ือขอความ
อนุเคราะห์ผ ู ้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสัมมนาอิงผู ้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) ดำเนินการในการสัมมนา และเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเพ่ือสังเคราะห์เป็นร่างกลยุทธ์
การบร ิหารจ ัดการส ิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
ว ิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ ื ่อพ ัฒนาศักยภาพสู่
วิทยาลัยนวัตกรรม  

ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยดำเนินการทดลองใช้กลยุทธ์
การบร ิหารจ ัดการส ิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
ว ิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ ื ่อพ ัฒนาศักยภาพสู่
วิทยาลัยนวัตกรรม โดยการทดลองใช้กิจกรรมทั้ง 14  โครงการ 
และเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยมอบหมายให้หน่วยงานของ
ว ิทยาล ัยที ่ เก ี่ยวข ้องประกอบด้วย งานวิจ ัย พัฒนา
นวัตกรรมและส ิ ่งประดิษฐ์ คณะกรรมการบร ิหาร
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการดำเนินงานหลังจากดำเนินการแผนงาน/โครงการที่
กำหนดไว้กลยุทธ ์การบร ิหารจัดการส ิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพสูว่ิทยาลัยนวัตกรรม เม่ือสิ้นปกีารศึกษา  

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test 
และการวิเคราะห์เนื้อหา ท ี ่สอดคล้องก ับประเดน็การ
ประเมินในแต่ละขั้นตอน 

4. ผลการวิจัย
4.1  ผลการศึกษาสภาพป ัจจุบ ันและสภาพท ี่ พึง

ประสงค์การบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
ว ิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ ื ่อพ ัฒนาศักยภาพสู่
วิทยาลัยนวัตกรรมจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ด้านการบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโดย
ภาพรวมสภาพปัจจบุันและสภาพทีพึ่งประสงค์อยู่ในระดบั
มาก สำหร ับด ้านป ัจจัยที ่ส ่งผลต่อการดำเนินงาน
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สภาพปัจจุบันภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ ใน

ระดับมาก ส่วนผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึ่ง
ประสงค์การบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
ว ิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ ื ่อพ ัฒนาศักยภาพสู่
ว ิทยาล ัยนว ัตกรรม ด ้านนโยบายภาครัฐและกฎหมาย 
เศรษฐก ิจ  ส ังคมและเทคโนโลย ี จา กการว ิเคราะห์
สภาพแวดล ้อมภายนอก สภาพป ัจจุบันภาพรวมอยู่ ใน
ระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมาก  

4.2  ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์การ
บ ร ิ ห า รจ ั ดก ารส ิ ่ ง ประด ิษ ฐ์ แล ะนวั ตก รรมของ
ว ิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ ื ่อพ ัฒนาศักยภาพสู่
วิทยาลัยนวัตกรรม จากการประเมินความต้องการจำเปน็
การบร ิหารจ ัดการส ิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
ว ิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ ื ่อพ ัฒนาศักยภาพสู่
วิทยาลัย และนำมาจัดทำร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์
ธาน ี เพ ื ่อพัฒนาศักยภาพสู ่ว ิทยาล ัยนว ัตกรรม  มี 5 
ประเด็นกลยุทธ์และ 14 กลยุทธ์ ประกอบด้วย ประเด็น
กลย ุทธ์ที ่ 1 พ ัฒนาระบบการบร ิหารจัดการที ่ มุ ่งเน้น
คุณภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรม ประกอบด้วย กลยุทธ์ที ่1.1 
ปร ับปร ุงและพัฒนาระบบการบร ิหารจัดการงานวจิัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมแบบภาคีเครือข่ายเพ่ือรองรับ
การเป็นวิทยาลัยนวัตกรรม กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมอย่างมีประส ิทธ ิภาพ ประเด็นกลยุทธท์ ี่  2 
พัฒนาศักยภาพคร ูด้านการจ ัดทำสิ ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมเพื ่อสร ้างสรรค์ผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาทักษะการ
จัดทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมและจัดทำรายงานวิจัย
สำหรับครู กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาทักษะครูในการสืบค้น
ข ้อมูลและทักษะดิจิทัลเพ ื่อการสร้างสิ ่งประดิษฐแ์ละ
นวัตกรรม กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาทักษะครูในการเขียน
บ ท คว ามวิ จ ั ย/บทความวิ ชาก ารเพ ื ่ อต ีพ ิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ
จ ัดการเรียนร ู้ โดยใช้วิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร ประกอบด้วย 
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กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสามารถจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้วิจัยและนวัตกรรมเป็น ฐานทั้งทุก
รายว ิชา กลยุทธ ์ที ่ 3 .2 ส ่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเผยแพร่ผลงานสิง่ประดิษฐ์และนวัตกรรมของครู
และผู้เรียนต่อสาธารณชน กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือต่อยอดสู่
การทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเด็นกลยุทธ์ที่  4  
ส่งเสริมทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 4 .1  
ส่งเสริมด้านทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านแหล่งเรียนรู้ เ พ่ือการ
สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กลยทุธท์ี่ 4.3 
ส่งเสริมการนำเสนอเทคโนโลยี/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมที่เป็นเลศิต่อสาธารณชน และประเด็นกลยุทธท์ี ่
5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมสู ่การใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ 
ประกอบด้วย  กลย ุทธ ์ท ี ่  5 .1  ส ่งเสร ิมและพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม
และเชิงพาณิชย์ กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือสร้างสิ่งประดิษ ฐ์และ
นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการ
จัดการสิทธิประโยชน์และทรัพย์สนิทางปัญญาเพ่ือการใช้
ประโยชน์เชิงพาณชิย ์ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพของรา่ง
กลยุทธ์ด้านความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไป
ได้ และความเป็นประโยชน์ ทั้งหมด 5 ประเด็นกลยุทธ์
และ 14 กลยุทธ์ มีความความเหมาะสม ความสอดคล้อง 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ สูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนด  

4.3  ผลการทดลองใช้กลย ุทธ ์การบร ิหารจัดการ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์
ธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรม ประเด็นกล
ยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่มุ่งเนน้คุณภาพ
สู่วิทยาลัยนวัตกรรม ผลการประเมินระดับการปฏิบัตติาม
กลย ุทธ์ โดยรวมอยู ่ ในระดับมาก และผลสัมฤทธิ ์การ
ดำเน ินงานตามแผนงาน/โครงการที่ กำหนดบรรลุ

เป้าหมายตามแผนพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมร้อยละ 100 ระบบสารสนเทศที่ได้รับการ
พัฒนาสำหร ับการบร ิหารจ ัดการส ิ ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมร้อยละ 100 และผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ดำเนินงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครู
ด้านการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ผลการประเมินระดบั
การปฏิบัต ิตามกลยุทธ์  โดยรวมอยู ่ ในระดับมาก และ
ผลสัมฤทธิ์การดำเนนิงานโดยครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดทำงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร้อยละ 
100 คร ูที ่ม ีบทความวิจัย/บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการร้อยละ 60.70 ครูมีผลงานสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมเข้าประกวดและเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติร ้อยละ 17.30 ประเด ็นกลยุทธ์ที่  3  พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยและนวัตกรรมเป็น
ฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การเปน็นวัตกร ผลการ
ประเมินระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ 
พบว่า มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการจัดการเรยีนการ
สอนรายวิชาท ั่วไปและรายวิชาโครงการร้อยละ 100 
ระดับคุณภาพของผลงานสิ ่งประดิษฐ์และการเขียน
รายงานวิจัยจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทั่วไป
และรายวิชาโครงการระดับดี จำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์
และผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับชาติหรือนานาชาติร้อยละ 100 และระดับความพึง
พอใจของครูผู้สอนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยแ ละ
นวัตกรรมเป็นฐานระดับดีมาก ประเด็นกลยทุธ์ที ่  4 
ส่งเสริมทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการสร้างสรรค์
ส ิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลการประเมินระดับการ
ปฏ ิบ ัต ิตามกลยุทธ์ โดยรวมอยู่ ในระดับมากที ่สุด และ
ผลส ัมฤทธิ์การดำเนินงานตามประเด ็นกลยุทธ์ พบว่า 
จำนวนห้องปฏิบ ัต ิการและแหล่งเรียนรู ้ที่ เอ ื้อตอ่การ
ดำเนินงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร้อยละ 100 ร้อยละ
ของงบประมาณที่สนับสนุนการดำเนินงานสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมร้อยละ 100 ความพึงพอใจของครูและ
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ผู้เรียนที่มีต่อโครงสร้างพ้ืนฐานของวิทยาลัยเอื้อต่อการ
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับมาก ประเด็น
กลย ุทธ ์ที ่  5  ส ่งเสร ิมและสนับสนุนการสร้างผลงาน
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชนเ์ชงิสังคมและ
เชิงพาณิชย์ ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน
ตามประเด็นกลยุทธ์ส่งเสริมและสนบัสนนุการสร้างผลงาน
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชนเ์ชงิสังคมและ
เชิงพาณิชย์ พบว่า ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่
ได้รับการพัฒนาเพ่ือการใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิง
พาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 100 ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาผลงานส ิ ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 และผลงานสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมที ่ ได ้รับการพัฒนาต่อยอดและได้ยื ่นขอ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา คิดเป็นร้อยละ 100 

4.4  ผลการประเมินผลการใช ้กลย ุทธ์การบริหาร
จัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุ
ราษฎร์ธานี เพ ื ่อพัฒนาศักยภาพส ู่วิทยาลัยนวัตกรรม 
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาสมรรถนะของครูด้านความรู้ ด้าน
ทักษะ และด้านเจตคติ ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาสมรรถนะ
ของคร ูหลังการพัฒนาส ูงกว ่าก่อนการพัฒนาอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ผลการประเมินผลงานของครู
ด้านการจัดทำและเผยแพร่ผลงานสิง่ประดิษฐ์และนวัตกรรม
ของครูที่เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติจากผลการใช้กลยุทธ์ พบว่า ผลงานที่เกิด
จากการจัดการเรยีนการสอนและการพัฒนาโดยนกัประดษิฐ์
และส ่งเข้าประกวดได้ร ับรางว ัลระดับชาติและระดับ
นานาชาติ มีผลส ัมฤทธิ ์ร ้อยละ  80 ผลการประเมิน
สมรรถนะของผู ้ เรียนด้านการจ ัดทำส ิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมจากการว ัดผลส ัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชา
โครงการของผู้เรียนวิชาโครงการในระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.2 ) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงการแบบ
วิจัยเป็นฐานอยู่ในระดับดีมาก โดยผู้เรียนที่มีผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์ 2.00 เฉลี่ยร้อยละ 96.30 และเม่ือพิจารณาถึง
ระดับคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมและการเขยีน

รายงานการวิจัยที่เกิดจากการเรยีนวิชาโครงการจากการจดั
กิจกรรมเทคนคิปริทศัน์ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเปน็
ร้อยละ 91.02 สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจของครู
ที่มีต่อการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

5. สรุปผลและอภิปรายผล
5.1  สภาพปัจจบุันและสภาพที่พึงประสงค์การบรหิาร

จัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุ
ราษฎร์ธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่วิทยาลยันวัตกรรม จาก
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน สภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก และจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล ้อมภายนอกโดยรวมอยู่ ในระดบัปานกลาง 
ส่วนสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เปน็
เพราะว ิทยาล ัยเทคน ิคส ุราษฎร์ธาน ีโดยผู ้บริหาร
สถานศึกษาได ้ให ้ความสำคัญในการขับเคลื ่อนด้าน
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาอยา่งต่อเนือ่ง แต่ครูส่วนใหญ่
อาจเห ็นว ่าแม้การดำเน ินงานจะค่อนข ้างประสบ
ความสำเร็จแต่ผลสัมฤทธิ์แต่ละปียังมีการเพ่ิมหรือลดลง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะขาดทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน  
ด ังน ั ้นครูส่วนใหญ่จึงมีความต้องการให้วิทยาลัยมีการ
จ ัดทำกลย ุทธ ์เพื ่อการบริหารจ ัดการสิ ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม มีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การ
ดำเนินงานการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ให้มีการ
พัฒนาปรับปรุงด้านการวางแผน (Planning) เป็นลำดับ
แรก สอดคล้องกับไทยบุญยงค์ พ่วงพีอภิชัย และคณะ 
(2558) ที่ได้ศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนากลยุทธ์การบรหิารศูนยค์วบคุมโรคติดต่อนา
โดยแมลงที่  9 .2 จ ังหว ัดเพชรบูรณ์  พบว่า สภาพการ
บริหารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 9.2 จังหวัด
เพชรบูรณ์ มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปี ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับบุศรา สาระเกษ 
(2555) ไดศึ้กษาวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบกลไกการ
บร ิหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏผล
การศึกษา พบว่า สภาพการบริหารจัดการงานวิจยัปจัจบุนั
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ของมหาวิทยาลัยราชภฏั ตามวงจร PDCA สามารถปฏบิติั
ได้ในระดับด ี การกำหนดยุทธศาสตร์นโยบาย แผนงาน  
เป้าหมายของการบริหารงานวิจัยสามารถทำไดค่้อนข้าง
ชัดเจน แต่ที่สามารถปฏิบัติไดใ้นระดับปานกลาง ได้แก่  
การมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ ์สนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์และการ
สนับสนุนหอ้งปฏบิัติการวิจยั  

5.2  ผลการสร้างกลยทุธ์การบริหารจัดการสิ่งประดษิฐ์
และนวัตกรรมของวิทยาล ัยเทคนิคส ุราษฎร์ธานี เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพสู ่ว ิทยาลัยนวัตกรรม ประกอบด้วย 5 
ประเด็นกลยุทธ์ 14 กลยุทธ์ และผลตรวจสอบคุณภาพกล
ยุทธ์ ด้านความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเปน็ไปได้ 
ความเป็นประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เป็นเพราะผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขัน้ตอนในการจดัทำกล
ยุทธ์ต้ังแต่ศึกษาสภาพปัจจบุันและสภาพทีพึ่งประสงค์ทั้ง
จ า ก ก า รว ิ เค ราะห ์ สภาพแวดล ้ อ มภ ายใน แ ละ
สภาพแวดล้อมภายนอก มาประเมินความต้องการจำเปน็
และนำมา SWOT จัดทำเป็นกลยทุธ์ทางเลอืกจนทำให้ได้
กลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สำหรับเป็นแนวทางและ
นำสู่การปฏิบัติของครู ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้อง เป็นไปได้ และเป็นประโยชนด์ังกลา่ว 
สอดคล ้องกับงานวิจ ัยของประทีป ท ับโทน และคณะ 
(2563) ที่ศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ซึ่งใน
ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ดำเนินการด้วยการวิเคราะห์ 
SWOT และตาราง TOWS Matrix เพ่ือนำไปพัฒนาเป็น
ร่างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญให้
ความคิดเห็นต่อไป และสอดคล้องกับสมชัย และทวนทอง 
(สมชัย วงษ์นายะ และทวนทอง เชาวกีรติพงศ์, 2559) ได้
ศ ึกษาว ิจัยการพัฒนาแผนกลยุทธ ์การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ซ ึ ่งผลการวิจัยใน
ขั้นตอนการตรวจสอบร่างแผนกลยุทธ์ผลการวิจัยพบว่า 
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร ประกอบด้วย วิสัยทัศน ์พันธกิจ ค่านิยมรว่ม 
ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด มาตรการ 
และโครงการ ผลการประเมินกลยุทธ ์ท ั้งหมดมีความ
สอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเปน็
ประโยชน์ 

5 .3   ผลการทดลองใช้กลยุทธ ์การบริหารจัดการ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์
ธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสูว่ิทยาลัยนวัตกรรม ดำเนินการ
จำนวน 5 ประเด็นกลยุทธ์ 14 กลยุทธ์ ส่วนใหญ่อยู่ ใน
ระดับมาก สำหรับประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในแต่ละประเด็นกลยทุธ์ได้มี
การกำหนดเป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์ (Strategies) และ
แนวปฏิบัติ (Guideline) ไว้อย่างชัดเจน และได้จัดทำคู่มือ
การดำเนินงานของกลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาก่อนลง มือดำเนิน
โครงการ ระหว่างการดำเน ินโครงกา ร จนถ ึงการ
ประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ จึงทำให้การดำเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ส่ วน
ใหญ่จึงมีระดับการปฏิบัติในระดับมาก และในประเด็นกล
ยุทธ์ส่งเสริมทรัพยากรและแหล่งเรียนรูเ้พ่ือการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมีระดับการปฏิบตัิในระดับมาก
ที่สุด สอดคล้องกับสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส และคณะ 
(2556) ท ี ่ ได ้ศ ึกษาว ิจัยการพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
งานวิจ ัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกล ุ ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง พบว่า การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิจยัได้
ประเด็นกลยุทธ์ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทางการบรหิาร
หรือหน้าที่ทางการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์การ การนำ และการควบคุม ถ้าการวางแผนดี ย่อม
ทำให้การจัดองค์การตามแผนมีความถูกต้องเห มาะสม 
และการนำก ็จะสามารถดำเนินการได้อย่างมทีิศทางที่
ถูกต้อง ส่งผลให้การควบคุมดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ
มีความชัดเจน และสอดคล้องกับณรงค์ชัย เจรญิรุจิทรพัย์ 
(2564) ที่กล่าวถึงการดำเนินงานที่เกิดจากการจัดทำกล
ยุทธ์โดยเฉพาะกลยุทธ์การส่งเสริมให้เกิดการวิจัย แ ละ
พัฒนาด้านการอาช ีวศ ึกษาและวิชาชีพท ั้งในระดับ
สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างองค์
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ความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการ
สอนวิชาช ีพย ่อมส ่งผลต่อการข ับเคล ื ่อนงานวิจัย
อาชีวศึกษาที่เปน็ไปอย่างเปน็ระบบ 

5 .4   ผลการประเมินผลการใช้กลยุทธ ์การบรหิาร
จัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุ
ราษฎร์ธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรม มี
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกรายการประเมิน 
และเม่ือศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้กลยุทธ์
การบร ิหารจ ัดการส ิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
วิทยาลัยเทคนคิสุราษฎร์ธาน ีเพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่วทิยาลยั
นวัตกรรม ภาพรวมอยูใ่นระดับดี ทั้งนีเ้ปน็เพราะวิทยาลยัได้
ให้ความสำคัญกับประเด็นในการพัฒนาครูอย่างเปน็ระบบ
ทั้งการพัฒนานกัวิจัยรุ่นใหม่และพ่ีเลี้ยงนักวิจยั และมีการ
พัฒนาทักษะตั้งแต่ความรู้เบือ้งต้นการจดัทำสิง่ประดิษฐ์และ
นวัตกรรมและจัดทำรายงานวิจัย ทักษะการสืบค้นข้อมูล
และทักษะดิจิทัลเพ่ือการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
และพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ครอบคลมุครูทกุคนจงึทำให้
ครูเกิดสมรรถนะอย่างแท้จริง โดยใช้รูปแบบ เนื้อหาและ
วิธีการที่เหมาะสมตามความต้องการของครู และใช้รปูแบบ
นักวิจัยพ่ีเลี้ยงช่วยในการเติมเต็มให้กับครูจึงส่งผลให้ครูมี
สมรรถนะเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับพรสุดา ฮวบอินทร์ และ
ปริญญา มีสุข (2560) ได้ศึกษาวิจัย ผลการพัฒนาครูตาม
โครงการพัฒนาครูด้วยการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง Coaching 
and Mentoring ที่มีผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
ตามการรับรู้ของครู : กรณีศึกษาสถานศึกษา มัธยมศึกษา 
จ ังหว ัดปทุมธานี  ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับผลการ
พัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูด้วยการสร้า งร ะบบพ่ี
เล ี ้ยง Coaching and Mentoring อย ู ่ ในระดับมากทั้ง
โดยรวมและรายด้าน และสอดคล้องกับสายฝน แสนใจ
พรม (2564) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถด้าน
การวิจัยของครูที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการพัฒนาครู
ที่ออกแบบโดยการมีส่วนรว่ม ประกอบด้วยการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ การอบรมเชงิปฏิบตัิการ การปฏบิัติการจริงใน
ภาคสนาม และการนิเทศ กำกับติดตามจากผู้บริหาร ใน

ภาพรวมผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิจัยวิจัยของครูหลงัเข้าร่วมการพัฒนามีค่าสูงกว่ากอ่นการ
พ ั ฒ น า  แ ล ะค ร ู ม ี ค ว า มค ิ ด เ ห ็ น ในเ ช ิ งบ วกต่อ
กระบวนการพัฒนา 

6. ข้อเสนอแนะ
6.1  ข้อเสนอแนะในการนำผลการวจิัยไปใช้ 

6 .1 .1 การนำกลย ุทธ์การบร ิหารจ ัดกา ร
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์
ธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสูว่ิทยาลัยนวัตกรรม ไปใช้ให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา ควรดำเนินงานท ั้ง  5 
ประเด็นกลยุทธ์ 14 กลยุทธ์เพ่ือพัฒนาครูผู้สอน ผู้เรียน  
และจัดปัจจัยสนับสนนุอยา่งเปน็ระบบ โดยการชี้แจงแนว
ทางการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่
ก ำ ห นด ไว ้ ในก ลย ุ ทธ์บร รล ุ เป ้าปร ะส งค ์อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

6 .1 .2  การจัดทำกลย ุทธ์การบริหารจ ัดการ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์
ธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่วิทยาลยันวัตกรรมในการวจิยันี้
ใช้ข้อมูลสภาพปัญหา ปัจจัย และวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และภายนอกของการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยเทคนคิ
ส ุราษฎร ์ธานีท ี ่ผ่านมาซึ ่งสภาพดังกล ่าวอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์เช่นสถานการณ์ปัจจุบัน
เกี่ยวกับภาวะคุกคามเรื่องโรคภัย ดังนั้นวิทยาลัยอาจต้อง
มีการปรับแนวทางทางการปฏิบัติในบางกลยุทธ์และบาง
ประเด็น เช่น ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ
ออนไลน์มาเสริมการปฏ ิบัต ิงานเพื ่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในขณะนั้น 

6.1.3 ควรส่งเสริมให้การดำเนนิงานตามกลยทุธ์
ครอบคลุมถึงระดับสาขาวิชา เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์หรือ
นำไปต่อยอดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวจิยั
ให้มีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนือ่ง มีการกำกบั
ติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

6.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการทำวิจยัครัง้ต่อไป 
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6 .2 .1 ควรศึกษาวิจัยเรื ่องรปูแบบการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เพ่ือการประกอบอาชีพ ทั้งด้านรูปแบบ วิธีการ ปัจจัย
สนับสนุน และแหล่งเรียนรู้ในระดับชมุชน เพ่ือนำมาเปน็
ข้อมูลในการขับเคลื่อนการบรหิารจัดการสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรมให้เกิดความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 

6.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผล
การใช้กลยุทธ์การบรหิารจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่
วิทยาลัยนวัตกรรม ระหว่างสาขาวิชาหรือระดับการศึกษา 
เพื ่อนำมาปรับปร ุงแนวปฏิบัติของแต่ละกลยุทธ ์ใหมี้
ประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒใินการอ่านและประเมินบทความวิจัย 
การประชุมวิชการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5 

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ลำดับ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัด 

1 ผศ.ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 
2 ดร.สมัพันธ์  จันด ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
3 ดร.ปรัชญา  เพียสรุะ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
4 ดร.อนุชา  วัฒนาภา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
5 ดร.ธนธร  ทองสัมฤทธ์ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
6 ดร.พงษ์ยุทธ  จั่นทอง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
7 ดร.อัคครตัน์  พูลกระจ่าง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
8 ดร.สามารถ  สว่างแจ้ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
9 ดร.สดุจิต  หมั่นตะค ุ มหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บ้านจอมบึง 
10 ดร.สวนยี์  เสริมสุข มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 
11 ดร.นพพร  สุขีวัฒน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
12 นายศิริ  จันบำรุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
13 ดร.กิจจา  บานช่ืน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
14 ดร.อินดา  แตงอ่อน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 
15 ดร.อภญิญา  อยู่สำราญ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 
16 นายสมศักดิ์  บุญโพธ์ิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
17 ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
18 นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
19 ดร.ชมพูนุช  บัวบังศร สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
20 ดร.สมชาย  ธำรงสุข สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
21 ดร.ประทีป  ผลจันงาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
22 นายสมคดิ  บุญเทวี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
23 ดร.วรวิทย ์ ศรตีระกูล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
24 ดร.สุนทรผไท  จันทระ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
25 ดร.พัชร  อ่อนพรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
26 ดร.ชุมสันติ  แสนทวีสุข สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
27 ดร.วิบูลย์  พันธ์สะอาด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
28 ดร.อนิรุทธ ์ จันทมูล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
29 ดร.พรชัย  สระศรีสุวรรณ ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 
30 ดร.สุธี  เสรมิสุข สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
31 ดร.ศรัทธา  บุญรอด สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
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ลำดับ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัด 
32 ดร.ฉัตรชนก  สายสุวรรณ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
33 ดร.ฐณิีวรรณ  วุฒิวิกัยการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
34 ดร.สุพจน์  ทองเหลือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
35 ดร.ณัฐยา  สลับสม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
36 ดร.แสนพล  กล่อมหอ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
37 ดร.นภนต์  เกื้อน้อย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
38 ดร.บุญสืบ  โพธิ์ศร ี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
39 ดร.รวิกร  แสงชำน ิ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ์
40 ดร.รุ่งทิวา  สลาตัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุินทร ์
41 ดร.ฤกษ์ชัย  ศรีสมบัต ิ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
42 ดร.วรฑา  ไชยาสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่
43 นายบุญลือ  ทองเกต ุ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุ ี
44 ดร.วิชัย  ช่ืนชาติ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุ ี
45 ดร.กิตติ  จันทรา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุ ี
46 ดร.สรุินทร์  บุญสนอง วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
47 ดร.อัจฉรา  ธูปบูชากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี
48 ดร.กำไร  จันทร์พรม วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
49 นายจักรินทร์  คงสิบ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 
50 นายสัญญา  โพธิ์วงศ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
51 ดร.กฤษณ  ทองคำ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
52 ดร.ยุวดี  ธรรมสุนา วิทยาลัยบรหิารธรุกิจและการท่องเที่ยวอุดรธาน ี
53 ดร.รุ่งสว่าง  บุญหนา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
54 ดร.รุ่งอรณุ  ประจักจิตร ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
55 ดร.วาสนา  ทองปาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
56 ดร.สมชาติ  บุญศร ี วิทยาลัยเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต ์
57 ดร.ภัทรฤทัย  เกณิกาสมานวรคุณ วิทยาลัยทองสุข 
58 น.ส.ประทิน  เลี่ยนจำรูญ วิทยาลัยเทคนิคพังงา 
59 ดร.อลงกรณ์  เลิศปัญญา วิทยาลัยเทคนิคบรุีรมัย ์
60 ดร.สรญา  เปรี้ยวประสิทธ์ิ วิทยาลัยพาณิชการธนบุร ี
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คณะกรรมการจัดทำรูปเล่ม Proceedings 

1. นายสมศักดิ์   บุญโพธ์ิ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
2. นายศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
3. นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
4. นางกัณคริษฐา แสวงกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
5. นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 
6. นางสุนารี ขุนณรงค ์ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบณัฑิต 
7. นางสาวกัญญ์ภัคญา อินนุรักษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
7. นางเนาวรัตน์ พัฒจันทร์หอม พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
8. นางสาววันทนา พุ่มอำนวย พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
9. นายวิฑูรย์ นุชประเสริฐ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
10. นางสาวกนกพร สิทธิกรโสมนัส พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
11. นางสาวรุ่งรัตน ์ ยิ้มย่อง พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
12. นางสาวสุภาวด ี จันทร์คง พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
13. นายพีระวัฒน์ คำผม พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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