
 



ค ำน ำ 

                  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ได้จัดการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference on Research and Innovation) ในหัวเรื่อง “ทิศทางการ
อาชี ว ศึ กษ ากั บ ก า ร พั ฒนาคว าม รู้ แ ล ะ เทค โน โ ลยี เ พ่ื อ ก า ร พัฒน าประ เทศ ไทย ในศต ว ร รษที่  21”  
(Vocational Direction, Knowledge and Technology Development in Thailand for the 21st Century)   
ระหว่างวันที่  28 – 29 กุมภาพันธ์  พ.ศ .  2563  ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   
จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยได้น าเสนอเผยแพร่บทความวิชาการ ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของการวิจัยและ
นวัตกรรม โดยจัดให้มีการน าเสนอบทความวิชาการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
ด้านบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวและด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษาและสังคม ในการจัดการประชุมวิชาการ
ครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายของการวิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันได้ลงนามความร่วมมือ(MOU) ด้านวิชาการกับ
สถาบันการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จ านวน 9 แห่ง นอกจากนี้สถานศึกษาในสังกัดสถาบันได้จัดนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงานดีเด่นของนักเรียน และนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติสู่สาธารณชนให้กว้างขวางและให้ทั่วถึง
ด้วย นอกจากนี้ สถาบันได้รวบรวมบทความวิจัย (Proceeding) ของผู้น าเสนอทั้งแบบโปสเตอร์ และบรรยายเป็น
เอกสารรูเล่มและเว็บไชต์  เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่สาธารณชนอีกทางหนึ่งด้วย สถาบันหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าการรวบรวมบทความวิจัย (Proceeding) นี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไป และน าไปพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องต่อไป  

                     สถาบันฯ ขอขอบคุณ นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
เฉี ยง เหนือ  4 ที่ ให้ เกี ยรติมา เป็ นประธานใน พิธี เปิ ดและให้ โ อวาทกับผู้ น า เสนอผลงาน  ขอขอบคุณ  
ศาสตราจารย์สัมพันธ์  ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นอย่างสูง ที่ ให้ เกียรติมาเป็น 
ผู้บรรยายส าคัญ (Keynote Speaker) ในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันทุกแห่ง และ
คณาจารย์ทุกหลักสูตรในสถาบันต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ร่วมเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรม และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจ
ปฏิบัติงานจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นโอกาสดีที่จะร่วมมือกัน
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งต่อไป 
 
 
  

         กองบรรณำธิกำร 
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4    
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ii                                    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวตักรรม ระดับชาติ คร้ังท่ี 1 
 

 
 
 

 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม ระดับชำติ ครั้งที่ 1 
ทิศทำงกำรอำชีวศึกษำกับกำรพัฒนำควำมรู้และเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำประเทศในศตวรรษที่ 21  

The 1st National Conference on Research and Innovation  
of Institute of Vocational Education: Northeastern Region 4   

Vocational Direction, Knowledge and Technology Development in Thailand for the 21st Century 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  ก ำหนดกำรข้ำงต้นอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม 
 

 
 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
1 ประชาสัมพันธ์  13 ม.ค. 63 เป็นต้นไป 
2 เปิดรับลงทะเบียนและรับบทความวิจัยเต็มฉบับ (Full Paper) 

ผ่านเว็บไซค์  www.ivene4.ac.th หรือ QR Code ด้านล่างนี้ 

 

13 – 30 ม.ค. 63 

3 คณะกรรมการวิจัยประชุม เพ่ือแยกกลุ่มสาขาวิชา 31 ม.ค. 63 
4 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ ประเมิน บทควำม และส่งกลับไปแก้ไข  1 – 12 ก.พ. 63 
5 - ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกในการน าเสนอ 

- ผู้น าเสนอยืนยันและช าระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  
สาขาวารินช าราบ บัญชีเลขที่ 314-0-69193-9 
ชื่อบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
และส่งส าเนาสลิปการโอนเงิน ผ่านเว็บไซต์  www.ivene4.ac.th 

13 ก.พ. 63 

6 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete Full Paper)  14 – 18 ก.พ. 63 
7 จัดรูปเล่ม Proceeding  19 – 25  ก.พ. 63 

8 - ลงทะเบียนผู้น าเสนอผลงาน และติดตั้งโปสเตอร์ 
- ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

28 ก.พ. 63 

9 น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 29 ก.พ. 63 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4 
โทรศัพท์ 045-210691 ต่อ 117  
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iii                                    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวตักรรม ระดับชาติ คร้ังท่ี 1 
 

ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม ระดับชำติ ครั้งที่ 1 

ทิศทำงกำรอำชีวศึกษำกับกำรพัฒนำควำมรู้และเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำประเทศในศตวรรษที่ 21 
The 1st National Conference on Research and Innovation  

of Institute of Vocational Education: Northeastern Region 4   
Vocational Direction, Knowledge and Technology Development in Thailand for the 21st Century 

ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563  
ณ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

--------------------------------------------- 
วันศุกร์ที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
09.00 – 15.00 น. 
 
 

- รับลงทะเบียนผู้น าเสนอผลงาน 
  ภาคโปสเตอร์ ติดตั้งโปสเตอร์ 
  ภาคบรรยาย ส่งไฟล์ Power Point ในรูปแบบซีดี 

13.00 – 21.00 น. - ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันเสำร์ที่ 29 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
08.00 – 09.00 น. - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 
09.00 – 09.30 น. - พิธีเปิด และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

  โดย นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

09.30 – 12.00 น. - บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนา ความรู้ 
  และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21”  
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  
  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

13.00 – 17.00 น.  
 
17.00 - 17.30 น. 

- น าเสนอผลงานภาคบรรยาย   
- น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์  
- คณะกรรมการประมวลผล 

17.30 - 18.00 น. - ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร 
- พิธีปิด 
 
 

หมำยเหตุ:      1) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
                   2) อาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
                   3) อาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.  
                   4) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ท่ี www.ivene4.ac.th หรือโทรศัพท์ 045-210691 ต่อ 117 
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iv                                    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวตักรรม ระดับชาติ คร้ังท่ี 1 
 

ก าหนดการ 
การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

 

กำรประชุมวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม ระดับชำติ คร้ังที่ 1 
ทิศทำงกำรอำชีวศึกษำกับกำรพัฒนำควำมรู้และเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำประเทศในศตวรรษที่ 21 

The 1st National Conference on Research and Innovation  
of Institute of Vocational Education: Northeastern Region 4   

Vocational Direction, Knowledge and Technology Development in Thailand for the 21st Century 
วันเสำร์ที่ 29 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563  

....................................................................................................................... 
 

การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 ผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) น าเสนอที่เว้ิงมัจฉา ทุกผลงาน โดยแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงาน ดังน้ี 
 

 กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (A) 
  รหัส PA1001 – รหัส PA1008 
  รหัส PA1009 – รหัส PA1011 และรหัส PA2001 – รหัส PA2005 
  รหัส PA2006 – รหัส PA2013 
  รหัส PA2014, รหัส PA3001 – รหัส PA3005 และรหัส PA4001  

 กลุ่มบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว (B) 
  รหัส PB1001 – รหัส PB1016 

รหัส PB1017, รหัส PB2001 – รหัส PB2004, รหัส PB3001 – รหสั PB3002  
 และ รหัส PB4001 

กลุ่มนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษาและสังคม (C) 
 รหัส PC1001 – รหัส PC1005, รหัส PC2001 – รหัส PC2003 

รหัส PC2004 – รหัส PC2011 

หมายเหตุ  ความหมายของรหสั 
  PA1001   -    P หมายถึง Poster 

- A  หมายถึง กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (A) 
- เลข 1   หมายถึง ด้านยานยนต์   

และเลข 2  หมายถึง ด้านไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

- 001 หมายถึง ล าดับทีข่องด้านน้ันๆ 
เช่น PB1004 หมำยถึง ภำคโปสเตอร์ /กลุ่มอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี/ ด้านยานยนต์/ เป็นล าดับที่ 2 ของด้านยานยนต์ เป็นต้น 
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v                                    การประชุมวิชาการ วิจัยและนวตักรรม ระดับชาติ คร้ังท่ี 1 
 

การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
  

ผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) แบ่งการน าเสนอ ๔ ห้อง ดังนี้ 
 

๑. กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (๑) จ านวน 14 ผลงาน 
ห้องวังปลากระโห ้(ชั้น ๒ อาคารอ านวยการ-ห้องพิธีเปิด) 
รหัส OA1001 – รหัส OA1008, รหัส OA2001 – รหัส OA2005 และรหัส OA3001 
 

๒. กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (๒) จ านวน 13 ผลงาน 
ห้องวังปลาแปบ (ชั้น ๒ อาคารอ านวยการ-ตรงกันข้ามห้องพิธีปิด) 
รหัส OA3002 – รหัส OA3007 และ รหัส OA4001 – รหัส OA4007 

 

๓. กลุ่มบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว จ านวน ๑๐ ผลงาน 
ห้องวังปลาตองกราย ( ชั้น ๑ อาคารวิทยบริการ) 
รหัส OB1001 – รหัส OB1007, รหัส OB2001 – รหัส OB2002 และ รหัส OB3001 
 

๔. กลุ่มนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษาและสังคม จ านวน ๑๓ ผลงาน 
ห้องวังปลารากกล้วย  (ชัน้ ๑ อาคารวิทยบริการ) 
รหัส OC1001 – รหัส OC1005, รหัส OC2001 – รหัส OC2008  
 

หมายเหตุ  ความหมายของรหัส 
  PA1001   -    O หมายถึง Oral  

- A  หมายถึง กลุม่อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (A) 
- เลข 1   หมายถึง ด้านยานยนต์   

และเลข 2  หมายถึง ด้านไฟฟ้า/ 
 อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

- 001 หมายถึง ล าดับที่ 
 

เช่น OB2004 หมำยถึง ภำคบรรยำย /กลุ่มบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยว/ ด้านไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์/ 
                                เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ เป็นล าดับที่ 4 ของด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ฯ เป็นต้น 
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สัมพันธ์ ฤทธิเดช 
 

กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม 
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บทคัดย่อ 
ทิศทางอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 อาชีวศึกษา

ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 โดยจะต้องน าไปสู่แรงงาน
ที่มีคุณภาพสูง สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือจะน าประเทศไทยไปสู่ประเทศในศตวรรษที่ 21 เป็นประเทศเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยแรงงานที่มีคุณภาพสูง สร้างนวัตกรรมได้ อาชีวศึกษาไทยมีความเชี่ยวชาญทางด้านฝีมือ การประดิษฐ์
คิดค้นและการบริการ ซ่ึงในปัจจุบันนี้จากการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศไทย สามารถท่ีจะสนับสนุนประเทศ
ไทยเพ่ือก้าวไปสู่ประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ดังนั้น จึงต้องมีการปฏิรูปการบริหารจัดการอาชีวศึกษาประเทศไทย ใน 5 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ การปฎิรูปคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในทุกระดับช่วงวัย การปฎิรูปคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนใน
ระดับอาชีวศึกษา การปฎิรูปคุณภาพ ครู อาจารย์ ในทุกสถาบันการอาชีวศึกษา การปฎิรูปการวิจัยในระดับการศึกษา
อาชีวศึกษา และการปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา โดยมีแผนการปฎิรูปการจัดการ
การศึกษาอาชีวศึกษา 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว แผนระยะสั้น ปี 2563 โดยพัฒนาสถาบัน
อาชีวศึกษาศึกษาน าร่อง ให้จัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่มสาขา คือ กลุ่มสาขาวิชาด้านอุตสาหกรรมละเทคโนโลยี ด้านเกษตร
และเทคโนโลยี และด้านอาชีวศึกษาบริการ ที่เป็นเลิศ มีจ านวนนักศึกษาแรกเข้าเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 3  
จ านวน 303,111 คน แผนระยะปานกลาง ปี 2564 ขยายผลพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ทั้งสามกลุ่มสาขาวิชา ที่เป็น
เลิศ มีจ านวนนักศึกษาแรกเข้าเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 3  จ านวน 312,204 คน และ แผนระยะยาว ปี 2565-
2567 พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ทั้ง3 กลุ่มสาขาวิชา ที่เป็นเลิศ ทั่วประเทศ นักศึกษาแรกเข้ารวมใน ปี 2567 จ านวน 
341,153 คน ทิศทางอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 สามารถ
จะขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม  โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือหลักๆ จากภาครัฐ  สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) และภาคเอกชน   

 

ค ำส ำคญั: อาชีวศึกษา,เทคโนโลยี, ศตวรรษท่ี 21 
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บทน า 

อาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี
เพ่ือการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 [1] ซึ่งในการ
บริหารจัดการการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศไทย 
จากจ านวนสถาบันอาชีวศึกษาที่ เข้ารับการประเมิน
คุณภาพการศึกษารวมทั้งรัฐและเอกชนในปี 61 จ านวน 
824 แ ห่ ง  แ ล ะปี  2561 มี ผู้ จ บ ก ารศึ ก ษ า ร ะดั บ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) จ านวน 246,426 คน 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) จ านวน 
161,924 คน สภาพปัญหาที่พบ คือ ด้านการเรียน สอน 
และผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียน โดย ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ความสามารถไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
สภาวะการณ์ปัจจุบัน เช่น สถานประกอบการ ชุมชน 
และทิศทางการพัฒนาประเทศ ขาดการเรียนการสอนที่
ไม่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 ขาดแรงงานที่มีสมรรถนะสูง 
ขาดการวิจัย ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือสามารถต่อยอด
ไปเป็น เทคโนโลยี นวัตกรรม และด้านการบริหาร
จัดการ ไม่มีความคล่องตัว ขาดแคลน ครู อาจารย์ เป็น
จ านวนมาก ขณะปัจจุบัน นักเรียน นักศึกษา ในทุกๆ 
ระดับมีจ านวนน้อย และมีแนวโน้มลดลง การจัดการ
ศึกษาของประเทศในทุกๆ ระดับ ทั้ งที่ปัจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตกอยู่ในสภาวะนวัตกรรม
พลิกผันไปอย่างรวดเร็ว (Disruptive Innovation) ใน
ทุกๆ ด้าน และก้าวไปสู่ยุคของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
แบ บ ฐาน ข้ อมู ล  (Big Data) เป็ น สั งคม เศ รษ ฐกิ จ
ฐานความรู้ยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งขณะนี้ทวีความรุนแรงและ
มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ต้องปรับนโยบายและเส้นทาง
การผลิตไปสู่ภาคส่วนที่เป็นการเพ่ิมมูลค่าของทรัพยากร 
ต้องมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และการบริการที่อาศัยแรงานที่มี
สมรรถนะสู ง อาศัย  องค์ความรู้  เทคโนโลยี  และ
น วั ต ก ร รม  เพ่ื อ ส ร้ า งมู ล ค่ า เ พ่ิ ม แ ล ะย ก ร ะดั บ
ความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น ประเทศไทย จ าเป็น
จะต้องสร้างทรัพยากรบุคคลด้าน อาชีวศึกษา ให้มี
คุณภาพ สอดรับกับศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทาง
สาขาวิชาชีพ [3] สามารถ อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์เชิง
ตั ว เลข  และมี ทั กษะ การแก้ปัญ ห า ทั กษะ การ

สร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะความเข้าในความต่างด้าน
วัฒนธรรม ทักษะ ด้านความร่วมมือท างานกันเป็นทีม
และมีภาวะผู้น า ทักษะ ด้านสื่อสารสนเทศ ทักษะ ด้าน
คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร และทักษะ ด้านอาชีพและ
การเรียนรู้ ทักษะด้าน วินัย คุณธรรม จริยธรรม หาก
ทรัพยากรบุคคลด้านอาชีวศึกษาในประเทศได้ผ่านการ
เรียนสอน ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 จะท าให้ประเทศ
ไทยมีแรงงานด้านฝีมือที่มีสมรรถนะสูงสามารถท าให้
ประเทศไทยมีศักยภาพความสามารถแข่งขันกับกับนานา
ประเทศได้  
        แนวทางการด าเนินการปฎิรูป 
           อาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี
เพ่ือการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 จะส าเร็จได้
จ าเป็นจะต้องมีแนวการปฏิรูประบบบริหารจัดการ
การศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 1. แบ่งกลุ่มสาขาในสถาบัน
อาชี วศึ กษ าออกเป็ น  3 กลุ่ ม  คื อกลุ่ มส าขาด้ าน 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ด้านเกษตรและเทคโนยี  
และด้านอาชีวศึกษาบริการ 2. สร้างผู้เรียนอาชีวศึกษา
พันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถเป็น นักปฎิบัติ และบริหาร
จัดการ คิดค้น พัฒนา งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือน าไปต่อยอดสร้างประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ได้ 3. สร้างหลักสูตรอาชีวศึกษา มีทั้งระยะสั้น 
(Non degree) แ ล ะ ร ะ ย ะ ย า ว  (Degree)  โด ย ให้ 
สถานศึกษา ในประเทศ หรือต่างประเทศ สถาน
ประกอบการ ในประเทศหรือต่างประเทศ สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ในประเทศ หรือต่างประเทศ มีส่วนร่วม
ในการจัดท าเนื้อหาของหลักสูตร โดยเนื้อหาไม่น้อยกว่า 
80% ของรายวิชาในหลักสูตร มาจากผู้ประกอบการ 4. 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยใช้การจัดการ
เรียนการสอนที่ บู รณ าการการเรียนรู้ เทคโน โลยี 
น วัตกรรม  กับ การท างาน จริ ง  (Work Integrated 
Learning: WIL) 5. สร้าง ครู อาจารย์ อาชีวศึกษา ให้
เป็น ครู อาจารย์มืออาชีพ และเป็นนักวิจัยที่ พัฒนา
งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือ
น าไปต่อยอดสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ 6. สถาบัน
อาชีวศึกษา สร้างงานวิจัย เทคโนโลยี  นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 7. 
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สถาบันการอาชีวศึกษา มีความคล่องตัวและสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษา แนวทางการปฎิรูปการ
บริหารการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งหมดนี้  เพ่ือ
ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี  (2560-2579) [4] แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ฉบับบที่ 12 (2560-2564) [5] และนโยบาย
ประเทศไทย 4.0  
       ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
         จากแนวทางการด าเนินการปฎิรูประบบบริหาร
จัดการการศึกษาอาชีวศึกษา ได้น ามาจัดท าเป็นข้อเสนอ
การปฏิรูปการศึกษาอาชีวศึกษาเชิงนโยบายได้  5 
ประเด็นหลัก ดังแสดงไว้ในภาพประกอบที่ 1  
 

 
 
ภาพประกอบ 1. การปฏิรูปการศึกษาอาชีวศึกษา [6] 

 
ซ่ึงมีรายละเอียดข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาอาชีวศึกษา
เชิงนโยบาย ตามภาพประกอบที่ 1 ดังนี้ 
        1. ประเด็นการปฎิรูปคุณภาพของผู้ เรียนด้าน
อาชีวศึกษา ศตวรรษท่ี 21 
            1.1 สร้างผู้เรียนอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ มีความรู้ 
ทั กษะอาชีพ  เป็นนั กปฎิบั ติการ นักวิจัย  และนั ก
เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่มีความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ 

สามารถน าไปประกอบอาชีพ มีงานท า และท างานได้จริง 
มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  มีระบบการจัดการเรียน
การสอนแบบเชิงบูรณาการกับการท างานจริง โดยวิชา
พ้ืนฐาน ให้ ผู้ ส อนมี การจัดการเรียนการสอน  ให้
ตอบสนองกับสมรรถนะที่ต้องการ และจัดการเรียนการ
สอนเป็นลักษณะปัญหาเป็นฐาน  (Problem Base 
Learning: PBL) และวิ ช าที่ เป็ น ก ารป ระยุ กต์ เป็ น
ลักษณะโครงงานเป็นฐาน  (Project Base Learning: 
PjBL) ผู้สอนจะเป็นผู้ให้ค าปรึกษา (Coaching)  และ
กิจกรรมในชั้นเรียนจะต้องเป็นลักษณะแลกเปลี่ยน
เรี ย น รู้ ร่ ว มกั น  (Show and Share) มี ก ารจั ด ส ร ร
งบประมาณสนับสนุนการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
พันธุ์ใหม่ เป็นเงินทุนอุดหนุนการศึกษารายหัว ที่เพียงพอ
ตลอดการศึกษา และทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีผล
การเรียนเหมาะสม และทุนให้กู้ยืมการศึกษาตลอด
การศึกษา (กยศ) 
           1.2 สร้างหลักสูตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  สร้าง
หลักสูตรใหม่ที่จัดการศึกษาแบบเชิงบูรณาการกับการ
ท างานจริง (WIL) ทั้งระยะสั้น (Non Degree) และระยะ
ยาว (Degree) และในบางสาขาวิชา จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาแบบโมดูลบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ (Online Platform) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาและสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต (Credit 
Bank) เพ่ือน าไปเป็นหน่วยกิตรวมเมื่อขอรับใบรับรอง 
หรือขั้นปริญญา 
         2. ประเด็นการปฎิรูปคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา ศตวรรษท่ี 21  
           2.1 สร้างหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการ
สอนด้านอาชีวศึกษา ให้เป็นหลักสูตรและการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับทักษะด้านปฎิบัติการ และตรงตาม
ความต้องการของผู้ป ระกอบการ มีแนวทางการ
ด าเนินงาน ดังนี้ สร้างหลักสูตรอาชีวศึกษา มีท้ังระยะสั้น 
(Non degree) แ ล ะ ร ะ ย ะ ย า ว  (Degree)  โด ย ให้ 
สถานศึกษา ในประเทศ หรือต่างประเทศ สถาน
ประกอบการ ในประเทศ หรือต่างประเทศ สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ในประเทศ หรือต่างประเทศ มีส่วนร่วม
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ในการจัดท าเนื้อหาของหลักสูตร โดยเนื้อหาไม่น้อยกว่า 
80% ของรายวิชาในหลักสูตร มาจากผู้ประกอบการ 
และมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยใช้การ
จัดการเรียนการสอนที่ บู รณาการการเรียนรู้ ด้ าน
อาชี วศึกษากับการท างานจริง (Work Integrated 
Learning: WIL) 
        3. ประเด็นการปฎิรูปคุณภาพของ ครู อาจารย์ 
อาชีวศึกษา ศตวรรษที่ 21 
           3.1 สร้าง ครู อาจารย์อาชีวศึกษา ให้เป็นมือ
อาชีพ มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ พัฒนาและส่งเสริม 
ครู อาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ โดยได้รับการพัฒนา ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการวิจัย ด้านความก้าวหน้าทางต าแหน่ง
วิชาการ และด้านการบริหาร  ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
ของ ครู อาจารย์ เป็นระบบการสอนที่บูรณาการแบบ
เป็ น ที ม  (Team Teaching) และอาจารย์ เป็ น โค้ ช 
(Coaching) แ ล ะ ให้ มี ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารวิ จั ย 
เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถต่อยอดสู่
เชิงพาณิชย์ได้ มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาและส่งเสริม ครู 
อาจารย์อาชีวศึกษา 
           3.2 ปรับปรุงกฎระเบียบและเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังและการขอต าแหน่งทางวิชาการของ ครู  
อาจารย์เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงาน 
การเรียนสอน และวิจัย เพ่ิมอัตราก าลังฝ่ายปฎิบัติงาน 
เพ่ือลดภาระงานอ่ืนของ ครู อาจารย์ ที่ไม่ใช่การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และสร้างตัวชี้วัดตามกรอบของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ 12 ปี และนโยบายประเทศไทย 
4.0 เพ่ือใช้ประเมินผลงานต าแหน่งวิชาการของ ครู 
อาจารย์ 
        4. ประเด็นการปฎิรูปการวิจัยด้านเทคโนโลยี 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
           4.1 อาชีวศึกษา สร้างงานวิจัย ด้าน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์  ต่อยอดสู่ เชิงพาณิชย์  เพ่ือ
ขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจของประเทศ  มีแนวทางการ
ด าเนินงาน ดังนี้  รัฐบาลผลักดันระเบียบ กฎหมาย ที่

เกี่ยวข้องกับ การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่รัฐ
สนับสนุนทุนวิจัย ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ
มาตรการระบบสนับสนุน สถาบันอาชีวศึกษาร่วม
ภาคเอกชน พัฒนาการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือให้เอ้ือต่อการวิจัย สร้าง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ 
        5. ประเด็นการปฎิรูปด้านระบบการบริหาร
จัดการการศึกษาอาชีวศึกษา 
           5.1 กระจายอ านาจการบริหารจัดการให้กับ
สถาบันการอาชีวศึกษาทุกๆ สถาบัน เพ่ือความคล่องตัว
และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษา 
มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  สถาบันการศึกษา
อาชีวศึกษาแบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มด้านเกษตรและ
เทคโนโลยี และกลุ่มด้านอาชีวศึกษา 
          5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
ให้กับสถาบันการอาชีวศึกษา มีความคล่องตัวและ
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา มีแนวทางการด าเนินงาน 
ดังนี้ ปรับบทบาทและหน้าที่ของกระทรวงศึกษาฯ และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากการ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ เป็น การส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงาน ในทุกๆ ด้านกับสถาบันการอาชีวศึกษา  
 ปรับปรุงและสร้างเกณฑ์วัดประเมินความส าเร็จสถาบัน
อาชีวศึกษาโดยใช้ระบบ ผลลัพธ์หลักและวัตถุประสงค์
หลัก (Objectives and Key Results, OKRs)  
        แผนการปฎิรูปการจัดการการศึกษาอาชีวศึกษา  
แผนการปฎิรูปการจัดการการศึกษาอาชีวศึกษา ได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว ดั งแสดงไว้ ในภาพประกอบที่  2 และมี
รายละเอียด ดังนี้       
          1. แผนระยะสั้น ปี 2563 โดยพัฒนาสถาบัน
อาชีวศึกษาศึกษาน าร่อง ให้จัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่มสาขา คือ 
กลุ่มสาขาวิชาด้านอุตสาหกรรมละเทคโนโลยี ด้าน
เกษตรและเทคโนโลยี และด้านอาชีวศึกษาบริการ ที่เป็น
เลิศ มีจ านวนนักศึกษาแรกเข้าเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ร้อย
ละ 3  จ านวน 303,111 คน 2. แผนระยะปานกลาง ปี 
2564 ขยายผลพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ทั้งสามกลุ่ม
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สาขาวิชา ที่เป็นเลิศ มีจ านวนนิสิตแรกเข้าเพ่ิมขึ้นจากปี 
2563 ร้อยละ 3  จ านวน 312,204 คน และ 3. แผน
ระยะยาว ปี 2565-2567 พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา ทั้ง
3 กลุ่มสาขาวิชา ที่เป็นเลิศ ทั่วประเทศ นิสิตแรกเข้ารวม
ใน ปี 2567 จ านวน 341,153 คน  

 
ภาพประกอบที ่2. แผนปฎิรูปการศึกษาอาชีวศึกษา [6] 
 
สรุป  
        ทิศทางอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี
แนวทางการปฎิรูป 5 ประเด็นหลัก มีแผนการปฏิรูป 3 
ระยะ ตามที่น าเสนอไว้ โดยมีผลลัพธ์ตามแผนการปฎิ
รูปการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ทั้ง 3 ระยะ ได้
ดังนี้ 1. ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะอาชีพ เป็นนักปฎิบัติการ 
นักเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดาฐ์ ที่มีความพร้อมเข้า
สู่โลกอาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพ มีงานท า และ
ท างานได้จริง เป็นผู้ประกอบการได้ 2. สร้างแรงจูงใจ
ให้กับประชาชนในวัยเรียนเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษามาก
ขึ้น 3. หลักสูตรอาชีวศึกษาทุกกลุ่มสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 4. หลักสูตรและการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาทุกๆกลุ่มสาขาวิชา ด าเนินการ
ร่วมกัน ระหว่าง สถาบันการศึกษา ในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ สถานประกอบการ ในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ 5. ครู อาจารย์ อาชีวศึกษา ได้รับการ
พัฒนาเป็นมืออาชีพ  6. ครู อาจารย์ อาชีวศึกษา มี

ความสามารถในการสอนแบบ เป็นทีมและโค้ช 7. 
สถาบั น อาชี วศึ กษ า เป็ น สถาบั นที่ เป็ น เลิ ศด้ าน
อาชีวศึกษาในทุกๆ สาขาวิชา  8. มีงานวิจัย สร้าง
เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ 9. สถาบันการอาชีวศึกษา มี
ความคล่องตัวและสามารถขับ เคลื่ อนการพัฒนา
อาชีวศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
 
ข้อเสนอแนะ 
        ทิศทางอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่  21 
สามารถจะขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม  
โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือหลักๆ จากภาครัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) และ
ภาคเอกชน   
 
ค าขอบคุณ 
        ขอขอบ คุ ณ สถ าบั น ก ารอ าชี ว ศึ ก ษ าภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และเจ้าของแหล่งข้อมูลอ้างอิง
ต่างๆ  

อ้างอิง                                                                     
[1] https://www.moe.go.th. 2561.                   
[2] https://www.doe.go.th. 2560.                   
[3] แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่
เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
https://secondary.obec.go.th. 2558.                                                       
[4] ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579. 
https://www.thaigov.go.th. 2560.                           
[5] แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับบที่ 12 พ.ศ. 
2560-2564. http://plan.bru.ac.th. 2561.           
[6] สัมพันธ์ ฤทธิเดช. การบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ. สัมมนาผู้บริหารอาชีวศึกษา
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
จังหวัด นครปฐม. 2562.                                

 

https://www.moe.go.th/
https://www.doe.go.th/
https://www.thaigov.go.th/
http://plan.bru.ac.th/
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สารบัญบทความวิจัย ( Conference Proceedings Index)  
 

ล าดับ รหัส ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ผู้จัดท า หมายเลขหน้า 
1 OA1001 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน
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วิทยา ขันศรี  
พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ 

391 - 397 

47 PA1005 เครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติ อาทิตย์  เสน่ห์พูด 
วุฒิพงษ์  ทองโสม 

398 – 403 

48 PA1007 รถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า ศิริลักษณ์ ทิพย์อาสน์ 
เอกภพ ปากหวาน 
ณัฐกาล ไกรรักษ์  
พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ 

404 - 411 

49 PA1008 รถสามล้อไฟฟ้าส าหรับคนพิการขา 
ที่ใช้วีลแชร์ 

พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ 
นรา เดชะค าภู 

412 - 420 

50 PA1009  เครื่องปลิดและคัดแยกถั่วลิสง เอกชัย แก้วนิมิตดี 
นายพงษ์ศักดิ์  เนตรสง่า 

421 - 425 
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ล าดับ รหัส ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ผู้จัดท า หมายเลขหน้า 
51 PA1011 เครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบใบพัด

ลูกกรงกระรอก  
DO Power Plus Machine 

นายปัญจพล  ทัดเทียม 426 - 431 

52 PA2001 เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า เรวัตร  อินถา  
ยุทธนา   จันทศิลา  
อนุพงษ์   เทานางาน  
อิศราวุธ   ศรีบุญเรือง  
สุทธิรักษ์   สิงห์วงศ์ 

432 - 436 

53 PA2002 หมวกเตือนภัย อนุพงษ์   เทานางาม  
เรวัตร  อินถา  
ยุทธนา  จันทศิลา  
อิศราวุธ  ศรีบุญเรือง  
สุทธิรักษ์   สิงห์วงศ์ 

437 - 441 

54 PA2003 การสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงดันสูง 

คมสัน กลางแท่น  
สมคิด จุติยนต์  
ทัดดาว ชื่นด้วง  
รัตนาภรณ์ ลาภเพ่ิมพูลยิ่ง 

442 – 450 

55 PA2004 การพัฒนาชุดการสอน 
วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1  (3104-2002) 
ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557  
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง   
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

คมสัน กลางแท่น 451 – 460 

56 PA2005 การสร้างและพัฒนาชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง   
โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย 

วลัยพร เนรมิตร  
กมลพรรณ ศรีแก้ว 

461 - 470 

57 PA2006 ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
บ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT  
(Internet of Thing)  

ว่าที่ ร.ต.โสธร จันทร์ประมูล 
คงพันธ์  ไชยตัน  
ทิพรส  ปุริเกษม  
คธาวุธ  สว่างพิศาลกิจ 

471 –  477 

58 PA2007 การสร้างและหาประสิทธิภาพ 
รถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค  

สมบูรณ์  สาล า  
พิชญา  พลพงษ์ 

478 - 485 

59 PA2008 เครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแส เลิศ ก้านเหลือง   
ยุภาพรรณ ก้านเหลือง 
 

486 - 491 
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ล าดับ รหัส ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ผู้จัดท า หมายเลขหน้า 
60 PA2009 ชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วยโปรแกรม

เมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
อักษรทัย งามแสง  
สุภาษิต  ดวนใหญ่  
จ าเริญ ทอนบุญมา  
บัญชา  ปัญญามงคล 

492 - 496 

61 PA2010 ปลั๊กไฟฟ้าอัจฉริยะ วันชนะ ผาสุข  
เรืองศักดิ์ แซงรัมย์ 
วีระศักดิ์ สุวรรณเพชร 
ชิงชัย ศรีสุรัตน์ 
อภิชล แสวงดี 

497 - 503 

62 PA2011 ชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน 
Smart Phone 

สุทธิพงษ์ เข็มพันธ์  
เฉลิมพร เทพวาที 
วีระศักดิ์ สุวรรณเพชร 
อภิชล แสวงดี 
ศศิเดชา จิตตะยโศธร 

504 – 511 

63 PA2012 เครื่องรดน้ าแปลงผักผ่าน Smart Phone ชมพูเนกข์ โคตรสมบัติ  
กฤษณะพงศ์ ดีเลข 
วีระศักดิ์ สุวรรณเพชร 
สนองศิลป์ ศิริโสม 
ศศิเดชา จิตตะยโศธร 

512 - 518 

64 PA2013 เครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบจานหมุน
พลังงานแสงอาทิตย์ 

พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ 
สมัยพร ก าลังงาม 
ศิรินทรา หนองกก 

519 – 524 

65 PA2014 เครื่องอบแห้งโดยใช้ปั้มความร้อน 
พลังงานแสงอาทิตย์ 

ทรงยศ วงค์เพ็ญ  
พงศ์เทพ จรรเจริญ 
พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ 

525 - 529 

66 PA2015 เครื่องไล่นกพิราบ อธิเบศร์ ภารวงค์ 
ภูวรินทร์ เสียงใส  
ชิงชัย ศรีสุรัตน์ 
วีระศักดิ์ สุวรรณเพชร 
อภิชล แสวงดี 

530 - 533 

67 PA3001 การศึกษาคุณสมบัติของทรายแม่น้ าในแอ่ง
สกลนคร ที่ส่งผลต่อการรับก าลังอัด
ประลัยของคอนกรีต 

ธนพร   เรืองโพน  
วิจัย  โฮมวงศ์  
ยรรยงค์   ประกอบเกื้อ  
ไชยวัฒน์  วิญญายงค์  
วรุต   นิลเขต 

534 - 541 
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ล าดับ รหัส ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ผู้จัดท า หมายเลขหน้า 
68 PA3002 คอนกรีตมวลเบาเสริมเส้นใยแก้ว 

และเม็ดยาง 
ธนพร   เรืองโพน  
วิจัย  โฮมวงศ์  
แสนศักดิ์ นาโสก 
ยรรยงค์ ประกอบเกื้อ 
ณัฐพงษ์ โสภา 

542 - 549 

69 PA4001 การสร้างและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก สุรีย์  ศรีชะตา  
สมิง  อบมา 

550 - 554 

70 PB1001 คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองคาย 

จุฑารัตน์  ชัยจันทร์ 
เอกพิสิษฐ์  วงค์เพ็ญ 
ปภาภัทร  แสงแก้ว 
พรทิพย์  เทือกประเสริฐ 

555 - 561 

71 PB1002 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุน
ปลูกข้าวของเกษตรกร ต าบลเชิงแส 
อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 

เนตรดาว  แซ่หล่าย   
นาตยา  แสงวันลอย   
สุภาทิพย์  บุญภิรมย์ 

562 - 568 

72 PB1003 การศึกษาจรรยาบรรณของนักบัญชีและ
ประสิทธิภาพในการท าบัญชีของพนักงาน
บัญชีในจังหวัดสงขลา 

เนตรดาว แซ่หล่าย  
ชญาภัทร ธนเสฐภาคิน  
สุดารัตน์ บุตรจริยะ 

569 - 573 

73 PB1004 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน 
ในการผลิตบูดูแบบครัวเรือน ต าบลปะเส
ยะวอ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

ปัณฑ์ณภัส  ทองนุ่น  
สุดารัตน์  บุตรจริยะ 

574 - 580 

74 PB1005 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน
วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น   รหัสวิชา 
2201-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ชัน้ปีที่ 2 
สาขาวิชาการบัญชี โดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

สุพัตร์  เครือแป้น 581 - 590 

75 PB1006 ต้นทุนงานสั่งท าของกลุ่มหัตถกรรมเครื่อง
ทองเหลืองบ้านปะอาว ต าบลปะอาว  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ฐานิดา อุทธา 591 - 599 

76 PB1007 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความรู้และการ
ท างานของพนักงานที่จัดท าบัญชีธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอ าเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 

นภัสนันท์  จันทุมา 
ราณี ศรีสุรนารี 

600 - 609 
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ล าดับ รหัส ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ผู้จัดท า หมายเลขหน้า 
77 PB1008 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ในเขตอ าเภอ 
ยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุพารัตน์  ทองสุข 
ฐานิดา อุทธา 

610 – 619 

78 PB1009 การควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน   
ต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย   
และต าบลคันไร่  อ าเภอสิรินธร   
จังหวัดอุบลราชธานี 

สุภาพร  ร่มเมือง 
สุธารัตน์ ศรีทอง 

620 - 629 

79 PB1010 คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์
ส าหรับสถานประกอบการผู้แทนจ าหน่าย
รถยนต์  และรถยนต์มือสองในเขตอ าเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

เบญจรงค์   คงดี 
บังอร พันธ์โสภา 

630 - 639 

80 PB1011 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส าเร็จของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  
ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ณิชกานต์ กันยะวงค์หา 
พัชนี ตันติเศรษฐ 

640 - 646 

81 PB1012 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่าง 
ต าบลแจระแม และต าบลขามใหญ่ 
ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ปนัดดา  ละดาดก 
ฐานิดา อุทธา 

647 - 654 

82 PB1013 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี
รายรับ – รายจ่าย  ของกองทุนหมู่บ้าน    
อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

สุดารัตน์  เจริญวงศ ์
สุธารัตน์ ศรีทอง 

655 - 665 

83 PB1014 นักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้
มาตรฐานการบัญชีเพ่ือการรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล ของส านักงานบัญชี   
จังหวัดอุบลราชธานี 

จิราพร แพงพรมพรึก 
พัชนี ตันติเศรษฐ 

666 - 676 

84 PB1015 การจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการ
บัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

รัชนี  ประสมวงษ์ 
พัชนี ตันติเศรษฐ 

677 - 685 

85 PB1016 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาการจัดท า
ระบบบัญชีในภาครัฐ  เขตอ าเภอวารินช า
ราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

เกตุวดี  ใจมอย 
ฐานิดา อุทธา 

686 - 693 

86 PB1017 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือน
ของประชาชน  กรณีศึกษา : ชุมชนบ้าน
สุวรรณวารี  ต าบลค าเขื่อนแก้ว  อ าเภอสิ
รินธร  จังหวัดอุบลราชธานี 

ปวีณา ผ่องท่าไม้ 
พัชนี ตันติเศรษฐ 

694 - 702 
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ล าดับ รหัส ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ผู้จัดท า หมายเลขหน้า 
87 PB2001 การศึกษาและทดลองใช้สื่อการสอน IOT 

(อุปกรณ์สมาร์ทโฮม วี. 1)  ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)    
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

ศิริญา ตุมศิริ 
อาภาวี คีรี 
นพณัช เปสุริยะ 
จงรักษ์  ตุมศิริ  
ศรีโสภา  คูประพัทธ์พงศ์ 

703 - 708 

88 PB2002 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

เพ็ญนภา เพ็ชรแก้ว 
วลัยกร จบมะลุม 
สัจจพร ตรงเพชร 
คชา โกศิลา 

709 - 718 

89 PB2003 การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้า 
บนเว็บแอพพลิเคชั่น 

ศักดิ์ชัย  อินธิกูด 
ศุผกา สุทธิบุญ  
ศิริ  แสนบุญ  
คชา โกศิลา 

719 - 728 

90 PB2004 ระบบเช็คชื่อออนไลน์ผ่าน QR Code 
 

ชนินทร์ พบลาภ 
สุภภณ สวาสดิพันธ ์

729 - 733 

91 PB3001 การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
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บทคัดย่อ 

 
  การศึกษาเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) ครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพ่ือสร้างและประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล 2) เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
นักศึกษาและครูผู้สอน ที่มีต่อชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง 
แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลัง  การทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้  ได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2/5,6 สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 31 คน ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ที่เรียนวิชางานทดลองเครื่องกล รหัส 3101-2005 ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) จ านวน      
4 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมติฐานใช้ t-test (Independent Samples)  
  ผลการศึกษาพบว่า  
   1. ชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล มีคุณภาพเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
   2. ชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกลมีประสิทธิภาพโดยรวมมีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าเกณฑ์เท่ากับ 
82.22/82.65 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ 4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชางาน
ทดลองเครื่องกล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ : ชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล , การสร้างและหาประสิทธิภาพ , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
  The purposes of this study were as follows: 1 ) to create and evaluate the quality of 
the instructional packages of mechanical experiment works. 2 ) to find the efficiency of the 
instructional packages of mechanical experimental works.  3 )  to compare learning 
achievement before and after studying by using the instructional  packages of mechanical 
experiment works.  4 )  to study the satisfaction and opinions of students and teachers 
towards the instructional  packages of mechanical experiment works.  This study was an 
experimental research.  The single group was tested before and after the experiment.  The 
sample group used in this study were 31  students from the second year in high vocational 
certificate level students class 5  and 6  in automotive techniques department of Mechanic 
Nakhonratchasima Technical College, the first semester, academic year 2 0 1 9  acquired by 
Purposive Sampling.  The instruments used in this study were 4  packages of instructional 
packages of mechanical experiment works (code 3101 -2005).  The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test hypothesis testing 
(Independent Samples). 
  The study revealed that 
   1. The instructional packages of mechanical experiment works was high quality with 
a high level  

2. The instructional packages of mechanical experiment works has an overall  
efficiency with a high average over the criteria of 81.80/83.53. 

3. The achievement scores after the study were higher than before the study and  
statistical significance at the level of 0.05. 

4. Students satisfaction toward teaching and learning management by using the  
instructional packages of mechanical experiment works were at the high level  
 
 
Keywords : Instructional Packages of Mechanical Experiment Works , The Construction and  

the Efficiency Evaluation , Learning Achievement 
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1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ใน
มาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมอาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ 
ระดับ เทคนิค  และระดับ เทคโนโลยี  รวมทั้ ง
ยกระดับการศึกษาวิชาชีพ ให้ สู งขึ้ น  เพ่ื อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
น าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากล และภูมิ
ปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจน
ส าม า รถ น า ไป ป ระก อบ อ าชี พ ใน ลั ก ษ ณ ะ            
ผู้ปฏิบัติ หรือผู้ประกอบอาชีพได้  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
หน่วยงานทางด้านการศึกษา  ที่มุ่งเน้นในการผลิต
และพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
การ พั ฒ นาป ระ เทศ   ทั้ งด้ าน อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และการบริการ  โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ ผู้ เรียน ได้ รับความรู้   มีทั กษะ มีคุณ ธรรม
จริยธรรม  และปลูกฝังนิสัยในการท างานเพ่ือ
ประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข 
ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  พร้อม
ทั้งสนับสนุนและส่งเสริมผลงาน ด้านนวัตกรรม 
สิ่ งประดิษฐ์  งานวิ เคราะห์วิจัย วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี  สู่การพัฒนาประเทศ และสังคมโลก
นั้น 
 วิ ท ย า ลั ย เท ค นิ ค น ค ร ร า ช สี ม า  เป็ น
สถาบันการศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม โดยให้นักเรียน
นักศึกษา ได้เลือกเรียนตามความสนใจ ตามความ
ต้องการ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
และสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอน
เป็นหน้าที่ของแผนกวิชาฯ ที่จะต้องน าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ ก าหนดไว้   โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดท า
โครงสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ และน าโครงสร้าง
หลักสูตรประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มาใช้แทน
โครงสร้างหลักสูตรเดิมในปีพุทธศักราช 2557 
ส่งผลให้โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ น สู ง พุ ท ธศั ก ราช  2557 สาขาวิช าเทคนิ ค
เครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ มีรายละเอียด
รายวิชาเปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรเดิม ด้วยเหตุ
นี้ครูผู้สอนควรด าเนินการพัฒนาปรับปรุงสื่อการ
สอน เอกสารประกอบการสอน หรือชุดการสอน
อ่ืน ๆ ให้ตรงตามหลักสูตร และมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) เป็น
รายวิชาที่มีความส าคัญมากวิชาหนึ่ง ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 
2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ
ทดลองและการวิ เคราะห์ผลการทดลองทาง
เครื่องกล สามารถใช้อุปกรณ์การทดลอง และการ
วิเคราะห์ผลการทดลองทางเครื่องกล โดยสามารถ
น าเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับทฤษฎีได้ 
มีกิจนิสัยที่ดี  ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการ
ท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบ 
ประหยัด มีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการท างาน และรักษาสิ่งแวดล้อม 
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 ดังนั้น ในฐานะผู้ศึกษาเป็นครูสอนวิชางาน
ทดลองเครื่องกล ซึ่งได้ท าการสอนวิชานี้มาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน พบว่าปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล 
มีอยู่หลายประการด้วยกันซึ่งสามารถวิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ ไดด้ังนี้ 
  1. วิชางานทดลองเครื่องกล เป็นรายวิชาที่
ผู้เรียนส่วนใหญ่บอกว่ามีขบวนการค่อนข้างยาก ไม่
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 
  2. ขาดต าราเรียน สื่อการเรียน และขาด
อุปกรณ์สนับสนุนในการจัดในการจัดการเรียนการ
สอน 
  จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว ผู้ศึกษาได้พัฒนาและปรับปรุงวิธีการสอน 
ตลอดจนหาแหล่งสนับสนุนที่จะช่วยให้การเรียน
การสอน บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้ าหมายที่
ก าหนดไว้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้จัดท า ชุดการสอน
วิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) พร้อมทั้ง
จัดท าสื่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการ
เรียนการสอน โดยมุ่งหวังให้ ครู-อาจารย์ สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้ เรียนได้เกิด
ความรู้ ทักษะ ความสนใจ และมีความสุขสนุก
ควบคู่ ไปกับการได้รับความรู้  มีทั กษะในการ
ปฏิบัติงานการทดลอง ได้วิเคราะห์ปัญหาด้วย
ตนเอง น าเสนอผลการทดลอง และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมมากที่สุด ตลอดจนสามารถน าเอา
ความรู้ที่ได้เรียนมา น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุดทั้งต่อตนเองและสังคม ต่อไป 
 
 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  2.1 เพ่ือสร้างและประเมินคุณ ภาพชุด    
การสอนวิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) 

  2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
วิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005)  
  2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอน
วิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) 
  2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของนักศึกษาและครูผู้สอน ที่มีต่อชุดการ
สอนวิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) 
 
3. สมมติฐานการศึกษา 
 3.1 ชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล 
(3101-2005) มีความเหมาะสมในระดับมากขึ้นไป 
 3.2 ชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล 
(3101-2005) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3.4 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอนวิชางานทดลอง
เครื่องกล (3101-2005) อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
4. ขอบเขตของการศึกษา 
 4.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาใน
ครั้งนี้  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชา
เท ค นิ ค เค รื่ อ ง ก ล  แ ผ น ก วิ ช า เค รื่ อ ง ก ล 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชางานทดลองเครื่องกล (3101 -2005) ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
 4 .2  กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง  กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใน
การศึกษา ส าหรับการหาประสิทธิภาพชุดการสอน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอนวิชางานทดลอง
เครื่องกล (3101-2005) ได้แก่นักศึกษา ระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 
กลุ่ม 5,6 สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชา
เทคนิคเครื่องกล  แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัย 
เทคนิคนครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 2 กลุ่ม รวม 31 คน ได้มาโดย     
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
  4.3 ตัวแปรที่ศึกษา  
   1 )  ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ  ( Independent 
Variable) คื อ  ชุ ด ก ารสอน วิ ช า งาน ท ด ลอ ง 
เครื่องกล (3101-2005) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น 
   2 )   ตั ว แ ป ร ต า ม  ( dependent 
Variable) คือ ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
  4.4 เนื้ อหาที่ ใช้  เนื้ อหาที่ ใช้ ได้ยึดตาม
หลักสูตรรายวิชา งานทดลองเครื่องกล (3101 -
2005 ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จากหลักสูตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสู ง 
พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ส านักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 5.1 สร้างชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล 
(3101-2005) 
  1) ศึกษาหลักสูตรรายวิชา จุดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา
งานทดลองเครื่องกล (3101 - 2005)  โดยก าหนด  
(1) หน่วยการสอน (2) หัวข้อเรื่อง (3) รายละเอียด
เนื้ อ ห าส าคั ญ ข อ งหั ว ข้ อ เรื่ อ   (4 ) ก าห น ด
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของหัวข้อเรื่องทั้งหมด  
(5 ) ก าหนดกิจกรรม (6)เรียบ เรียงเนื้ อหาให้
สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ การเรียนรู้  และ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (7) เรียบเรียงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ การเรียนรู้  และ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (8) สร้างใบปฏิบัติการ
ทดลอง (9) สร้างสื่อ Power Point 
  2) สร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามข้อมูลที่ได้จากตารางวิเคราะห์ข้อสอบ โดย
โครงสร้างข้อสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม และข้อสอบที่ออกมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 
25%  ของข้อสอบที่ต้องการใช้จริง จ านวนข้อสอบ
ที่ออกทั้งหมดให้ทุกชุดการสอน จ านวน 60 ข้อ 
(ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน) 
  3) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุป ระสงค์ เชิ งพฤติ กรรม  (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) โดยเป็นการให้
คะแนนการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์
เชิ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม  ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ค านวณค่าตามสูตร [4] ดังนี้ 
 

          IOC   = Ν
ΣR

  
  

เมื่อ    IOC   คือ  ดัชนีความสอดคล้อง 
          ∑R   คือ  ผลรวมคะแนนความคิดเห็น  
                      ของผู้เชี่ยวชาญ 
  N   คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

4) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไปทดลอง เพื่อหาค่าความยากง่าย หาค่า
อ านาจจ าแนก และหาค่าความเชื่อมัน 

 การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) 
 

     P    =  Ν
R

 
 

เมื่อ       P   คือ  ค่าความยากของข้อสอบค าถาม 
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    R    คือ   จ านวนผู้ที่ตอบค าถามนั้นถูก 
                N   คือ   จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 

 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discriminate) 
 

D    =   Ν/2
lRuR 

 
 

เมื่อ      D    คือ  ค่าอ านาจจ าแนก 
    Ru   คือ  จ านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูง 
    Rl    คือ  จ านวนผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า 
    N     คือ  จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 

 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
 

  rtt    =   
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เมื่อ  rtt  คือ  ค่าความเชื่อมั่น 
           n    คือ  จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
           P    คือ  สัดส่วนของผู้ตอบถูกแต่ละข้อ 

q     คือ  สัดส่วนของผู้ตอบผิดในแต่ละ 
             ข้อ (q=1-p) 

          St2   คือ  ความแปรปรวนของคะแนน 
                       สอบทั้งฉบับ 
 

  5.2 ประเมินคุณภาพของชุดการสอนวิชา
งานทดลองเครื่องกล(3101-2005) ด าเนินการดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสาร ต ารา อินเตอร์เน็ต 
และงานวิจัยเกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ กับรูปแบบ
การสร้างแบบประเมินคุณภาพของชุดการสอน 
   2) ก าหนดหัวข้อหลักที่จะถาม ก าหนด
รายละเอียดแบบประเมินคุณภาพของชุดการสอน 
   3) น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นให้ผู้เชียว
ชาญ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือประเมินความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
   4) น าแบบประเมินคุณภาพจากความ
คิดเห็นผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าความเหมาะสม

และแปลความหมาย โดยการวิเคราะห์ข้อมูล     
เป็นการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ย  ( X ) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ ์ 
  5.3 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
วิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) 
  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบฝึ กหั ด  ใบ งานปฏิ บั ติ ก ารทดลอง และ
แบบทดสอบหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สูตรการประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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เมื่อ E1   คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
        ∑X   คือ  คะแนนรวมของแบบฝึก
ปฏิบัติงานทดลอง กิจกรรม หรืองานที่ท าระหว่าง 
เรียน ทั้งที่เป็นกิจกรรมในห้องเรียน นอกห้องเรียน 
หรือออนไลน์ 
 A    คือ   คะแนนเต็มแบบฝึกปฏิบัติงาน 
 N    คือ   จ านวนผู้เรียน 
    E2   คือ   ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
 ∑F  คือ   คะแนนผลลัพธ์หลังเรียน 
 B    คือ   คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 

5.4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอน 
วิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) โดยใช้
แทนค่าตามสูตรการหาอัตราส่วนวิกฤต  

t   =  )1(

)( 22







N

DDN

D

 

เมื่อ t    คือ  อัตราส่วนวิกฤต 
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       D    คือ  ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
      N    คือ  จ านวนนักศึกษา 
    D  คือ  ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน 
  

2D)( คือ  ผลรวมก าลังสองของผลต่างคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 5.5 การศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อชุดการสอนวิชางานทดลอง
เครื่องกล (3101-2005) 
 สถิติ ส าหรับ วิ เคราะห์ ความพึ งพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 

 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค านวณค่าตามสูตร  
 

 Χ    =  Ν
ΣΧ

 
 

เมื่อ        คือ  ค่าคะแนนเฉลี่ย 
             คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  N   คือ  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

  

S.D.   =  

 
 1ΝΝ

ΣΧΝΣΧ
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เมื่อ       S.D. คือ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           2  คือ  ผลรวมคะแนนยกก าลังสอง 
         

2)(  คือ  ก าลังสองของคะแนนรวม 

     N  คือ  จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 
 
6. ผลการวิจัย  

6.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชุดการสอน
วิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ด้านวัตถุประสงค์ 
 
 

ที่       รายการ X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมสอดคล้อง
และครอบคลุมเนื้อหา 

4.80 0.45 เหมาะสม
มากที่สุด 

2. ข้อสอบและจุดประ 
สงค์เชิงพฤติกรรม
สอดคล้องหัวข้อเรื่อง 

4.20 0.84 เหมาะสม
มาก 

3. ข้อความที่ใช้มีความ
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

4.40 0.55 เหมาะสม
มาก 

4. ประเมินผลการเรียน
ตามวัตถุประสงคไ์ด้จริง 

4.60 0.89 เหมาะสม
มากที่สุด 

5. เป็นแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้จริง 

4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.52 0.65 เหมาะสม
มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชุดการ
สอนวิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) ด้าน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้  โดยรวมมีคุณ ภาพ
เหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.52, S.D. = 0.65) 
เมื่ อ พิ จ า รณ าราย ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉ ลี่ ย สู งสุ ด คื อ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมสอดคล้องและครอบคลุม
เนื้ อหา ( X = 4.80, S.D. = 0.45) และข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ จ านวนข้อสอบและจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมสอดคล้องหัวข้อเรื่อง ( X = 4.20, 
S.D. = 0.84) 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ด้านเนื้อหา 

ที่       รายการ X  S.D. 
การแปล
ความหมาย 

1. เนื้อหาแต่ละชุด
การสอนตรงตาม
หลักสตูร และ
ค าอธิบายรายวิชา 

4.40 4.60 เหมาะสม
มาก 

2. เนื้อหามีความ
ถูกต้องสมบูรณ ์

4.20 0.45 เหมาะสม
มาก 
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ที่       รายการ X  S.D. 
การแปล
ความหมาย 

3. มีรายละเอียดของ
เนื้อหาเพียงพอ 

4.80 0.45 เหมาะสม
มากที่สุด 

4. เนื้อหาเรียงล าดับ
ได้อย่างเหมาะสม 

3.80 0.45 เหมาะสม
มาก 

5. รูปภาพสัมพันธ์กับ
ค าอธิบายรายวิชา 

3.60 0.55 เหมาะสม
มาก 

6. รูปภาพประกอบ
สื่อความหมายชัดเจน 

4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด 

7. ค าอธิบายรูปภาพ 
อธิบายไดล้ะเอียด
และชัดเจน 

4.20 0.84 เหมาะสม
มาก 

8. ภาษาท่ีใช้มีความ
เหมาะสม และอ่าน
ท าความเข้าใจได้ง่าย 

4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด 

9. เนื้อหาสามารถ
เชือ่มโยงสู่การปฏิบัต ิ

4.00 0.89 เหมาะสม
มาก 

10. การจัดรูปแบบ
ของชุดการสอนมี
ความเหมาะสม  

4.80 0.45 เหมาะสม
มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.30 0.57 
เหมาะสม

มาก 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
ของชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล (3101-
2005) ด้านเนื้อหา โดยรวมมีคุณภาพเหมาะสมใน
ระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีรายละเอียดของ
เนื้อหาเพียงพอ และการจัดรูปแบบของชุดการ
สอนมีความเหมาะสม ( X = 4.80, S.D. = 0.45 
เท่ากัน) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ รูปภาพ
สั ม พั น ธ์ กั บ ค าอ ธิ บ าย ร าย วิ ช า  ( X =  3.60,        
S.D. = 0.55) 
 
 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ด้านแบบฝึกหัด 
ที่       รายการ X  S.D. การแปล

ความหมาย 
1. แบบฝึกหัดสอดคล้อง
และครอบคลุม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4.20 0.84 เหมาะสม
มาก 

2. แบบฝึกหัดเหมาะสม
กับระดับของจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

4.40 0.55 เหมาะสม
มาก 
 

3. ปริมาณของ
แบบฝึกหัดเหมาะสมกับ
ระดับการเรียนรู ้

4.80 0.45 เหมาะสม
มากที่สุด 

4. ประเมินผลการเรียน
ตามจุดประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด 

5. ค าสั่งท่ีใช้มีเป้าหมาย
ชัดเจนอ่านเข้าใจได้ง่าย 

4.00 0.89 เหมาะสม
มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.40 0.65 
เหมาะสม

มาก 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
ของชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล (3101-
2005) ด้ านแบบฝึ กหั ด  โดยรวมมี คุณ ภาพ
เหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.65) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
ปริมาณของแบบฝึกหัดเหมาะสมกับระดับการ
เรียนรู้  ( X = 4.80, S.D. =  0.45) และข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ค าสั่งที่ใช้มีเป้าหมายชัดเจน
อ่านเข้าใจได้ง่าย ( X = 4.00, S.D. = 0.89) 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ด้านใบปฏิบัติการ
ทดลอง 
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ที่       รายการ X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. ใบปฏิบัติการทดลอง
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้

4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด 

2. ปริมาณของใบ
ปฏิบัติการทดลองมี
ความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 

4.00 0.89 เหมาะสม
มาก 

3. ใบปฏิบัติการทดลอง
มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของ
นักศึกษา 

4.40 0.55 เหมาะสม
มาก 

4. ใบปฏิบัติการทดลอง
เชื่อมโยงไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้จริง 

3.80 0.45 เหมาะสม
มาก 

5. ค าสั่งท่ีใช้มีเป้าหมาย
ชัดเจนอ่านและเข้าใจได้
ง่าย 

4.20 0.45 เหมาะสม
มาก 

6. รูปภาพประกอบ 
สอดคล้องกับงานและ
สื่อความหมายได้ชัดเจน 

4.00 0.71 เหมาะสม
มาก 

7. การจัดรูปแบบของใบ
งาปฏิบัติงานเหมาะสม 
ใช้งานได้ง่าย 

4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด 

8. ส่งเสรมิให้นักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการ
ท างาน 

4.80 0.45 เหมาะสม
มากที่สุด 

9. ส่งเสรมิให้นักศึกษา
คิดวิเคราะห์ขบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์

4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด 

10. มีการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิการ
ทดลองที่ชัดเจน 

4.00 1.00 เหมาะสม
มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.30 0.61 เหมาะสม
มาก 

 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของชุด
การสอนวิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) 
ด้านใบปฏิบัติการทดลอง โดยรวมมีคุณภาพ
เหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.61) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท างาน      
( X = 4.80, S.D. = 0.45) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุดคือ  ใบปฏิบัติการทดลองเชื่อมโยงไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้จริง ( X = 3.80, S.D. = 0.45) 
 

6.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการสอน
วิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005)  
 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการสอน
วิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) โดยชุด
ก า ร ส อ น  จ า น ว น  4  ชุ ด  ต าม เก ณ ฑ์ ข อ ง
ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 80/80 
ตารางท่ี 5 แสดงประสิทธิภาพของชุดการสอน 

ชุด
ที ่

เร่ือง 
ประสิทธิภาพ
ชุดการสอน 

 (E1/E2) 

ระดับ
ประสิทธิภาพ 
ชุดการสอน 

1 เชื้อเพลิงและ
สารหล่อลื่น 

81.17/82.94 สูงกว่าเกณฑ์ 

2 คุณสมบัติ
เชิงกลของ
วัสด ุ

82.35/83.53 สูงกว่าเกณฑ์ 

3 กลศาสตร์ของ
ไหล   

82.35/84.12 สูงกว่าเกณฑ์ 

4 สมรรถนะของ
เครื่องยนต ์

81.80/83.53 สูงกว่าเกณฑ์ 

รวมค่าเฉลี่ย 82.22/82.65 สูงกว่าเกณฑ์ 

จากตารางที่ 5 ผลการหาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล (3101-
2005) โดยรวมค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ชุด พบว่า ระดับ
ประสิทธิภ าพของชุดการสอนสู งกว่ าเกณ ฑ์ 
(82.22/82.65)  ประสิทธิภาพชุดการสอนสูงสุด
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เมื่ อเทียบกับเกณฑ์คือชุดการสอนที่  3 เรื่อง
กลศาสตร์ของไหล เท่ากับ(82.35/84.12) และ
น้อยที่สุดคือชุดการสอนที่ 1 เรื่องเชื้อเพลิงและ
สารหล่อลื่น เท่ากับ (81.17/82.94)  โดยภาพรวม
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกชุดการสอน 

 

6.3 ผลการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุด
การสอนวิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) 
 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  

ชุด 
การ
สอน
ที ่

คะแนนผลการทดสอบ 

t Sig 
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

X  S.D. X  S.D. 
1 3.76 0.66 8.35 0.86 -14.27 0.00 
2 3.88 1.22 8.18 0.81 -16.03 0.00 
3 3.82 1.01 8.74 0.87 -17.18 0.00 
4 4.12 0.93 8.06 0.66 -15.79 0.00 

จากตารางที่ 6 พบว่า  ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนวิชางานทดลอง
เครื่องกล (3101-2005)  
 ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น 
การทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าผล
คะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนมีค่า ( X = 3.76, 
S.D. = 0.66) และผลคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนมี
ค่า ( X = 8.35, S.D. = 0.86)  

ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง คุณสมบัติเชิงกล
ของวัสดุ  การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน พบว่าผลคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนมีค่า 

( X = 3.88, S.D. = 1.22) และผลคะแนนเฉลี่ย
หลังการเรียนมีค่า ( X = 8.18, S.D. = 0.81)  

ชุดการสอนที่ 3 เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 
การทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าผล
คะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนมีค่า ( X = 3.82, 
S.D. = 1.01) และผลคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนมี
ค่า ( X = 8.74, S.D. = 0.87)  

ชุดการสอนที่  4 เรื่อง สมรรถนะของ
เครื่องยนต์ การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน พบว่าผลคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนมีค่า 
( X = 4.12, S.D. = 0.93) และผลคะแนนเฉลี่ย
หลังการเรียนมีค่า ( X = 8.06, S.D. = 0.66)  

ผลคะแนนสอบเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 ทุกชุด 

 
6.4 ผลการวิเคราะห์ศึกษาความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของนักศึกษาและครูผู้สอน ที่มีต่อชุดการ
สอนวิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) 
 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ศึกษาความพึงพอใจ
และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อชุดการสอน
วิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) 
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จากตารางที่  7 ความพึงพอใจ    ของ
นักศึกษา ที่มีต่อการใช้ชุดการสอนวิชางานทดลอง
เครื่องกล (3101-2005) พบว่าโดยรวมนักเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 
0.74) เมื่ อ พิ จ ารณ าเป็ น รายข้ อ  พบว่ าข้ อที่
นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ รูปภาพ
ประกอบสัมพันธ์กับเนื้อหา ( X = 4.64, S.D. = 
0.61) มีวัตถุประสงค์ของการสอนแต่ละหน่วย
ชัดเจน ( X = 4.52, S.D. = 0.87) การเข้าเล่มแน่น

ข้อ
ที ่

รายการความคิดเห็น X  S.D. 
ความ 
หมาย 

ด้านรูปภาพ 
1 รูปภาพประกอบ

สัมพันธ์กับเนื้อหา 
4.64 0.61 

มาก
ที่สุด 

2 รูปภาพประกอบชัดเจน
และเข้าใจง่าย   

4.35 0.70 มาก 

3 รูปภาพประกอบเนื้อหา
มีความประณตีสวยงาม 

4.17 0.76 มาก 

4 ขนาดของรูปภาพ
ประกอบมีความ
เหมาะสม 

4.23 0.66 มาก 

ด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา 
1 มีวัตถุประสงค์การสอน

แต่ละหน่วยชัดเจน 
4.52 0.87 

มาก
ที่สุด 

2 เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย 4.47 0.87 มาก 
3 การน าเสนอเนื้อหามี

ล าดับขั้นตอนชัดเจน   
4.29 0.77 มาก 

4 เนื้อหาครอบคลุม
วัตถุประสงค์การสอน   

4.17 0.73 มาก 

5 ใช้ภาษาบรรยายเนื้อหา
อ่านแล้วเข้าใจง่าย 

4.11 0.70 มาก 

6 กิจกรรม แบบฝึกหัด
และใบงานช่วยให้เข้าใจ
บทเรียน   

4.47 0.62 มาก 

7 ปริมาณของเนื้อหาแต่
ละหน่วยมีความ
เหมาะสม   

4.29 0.59 มาก 

8 แบบฝึกหัด ใบงาน และ
ใบสั่งงานมีค าสั่งชัดเจน   

4.47 0.72 มาก 

9 มีการวัดผลและ
ประเมินผลที่ชัดเจน   

4.29 0.85 มาก 

10 มีเนื้อหาทันสมัยกับ
เทคโนโลยีปัจจุบัน  

4.23 0.97 มาก 

ข้อ
ที ่

รายการความคิดเห็น X  S.D. 
ความ 
หมาย 

ด้านรูปเล่มและการพิมพ ์

1 หน้าปกดึงดูดความสนใจ 4.41 0.71 มาก 

2 
จ านวนหน้ามีความ
เหมาะสม 

4.41 0.62 มาก 

3 ขนาดของชุดการสอนจับ
ได้อย่างถนัดมือและเปิด
อ่านได้ง่าย 

4.35 0.61 มาก 

4 
ตัวอักษรมีความชัดเจน
และอ่านง่าย   

4.29 0.85 มาก 

5 
ขนาดตัวอักษรมีความ
เหมาะสมกับสายตา 

4.47 0.72 มาก 

6 
การเข้าเล่มแน่นหนาและ
ประณตี 

4.52 0.80 
มาก
ที่สุด 

7 
การจัดย่อหน้าและวรรค
ตอนจัดได้สวยงาม 

4.23 0.97 มาก 

ด้านประโยชน์ของชุดการสอน 
1 นักศึกษามีความรูค้วาม

เข้าใจเนื้อหาจากชุดการ
สอน 

4.47 0.62 มาก 

2 
สามารถเรียนรู้ได้ตาม
วัตถุประสงค์   

4.11 0.86 มาก 

3 
นักศึกษาอยากมีชุดการ
สอนแบบน้ีใช้อีก 

4.35 0.81 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.35 0.74 มาก 
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หนาและประณีต ( X = 4.52, S.D. = 0.80) ส่วน
ในด้านอ่ืน ๆ นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด 

 
 

7. สรุปผลและอภิปลายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 7.1 สรุปผลการสร้างชุดการสอนวิชางาน
ทดลองเครื่องกล (3101-2005) จ านวน 4 ชุด 

7.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพของชุด
การสอนวิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005)   
มีคุณภาพเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก      
( X = 4.30, S.D. = 0.62) 

7.3 สรุปผลการศึกษาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล (3101-
2005) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พุทธศักราช 2557 พบว่ามีประสิทธิภาพ 
(E1/E2 ) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80) จ านวน 
4 ชุด ดังนี้ โดยค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ชุด พบว่า ระดับ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ชุ ด ก า ร ส อ น สู ง ก ว่ า เก ณ ฑ์ 
(82.22/82.65)  

7.3  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
หลังจากด้วยชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล 
(3101-2005) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกชุดการสอน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.4 สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาสาขาวิชา
เครื่องกล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น
ปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่เรียน
วิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) พบว่า มี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนใน

ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 
0.74)  
 
อภิปรายผล 
 1. ชุดการสอนวิชางานทดลองเครื่องกล (3101-
2005) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง 
จ านวน 4 ชุด  พบว่ามีคุณ ภาพ เหมาะสมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชัยยงค์  พรหมวงศ์  
 2. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ทั้ง     
4 ชุด พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
8 0 / 8 0  แ ส ด ง ว่ า ชุ ด ก า ร ส อ น ทั้ ง  4  ชุ ด                 
มีประสิทธิภาพช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้และ   
มีความสามารถเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิษณุ  บัวเทศ เรื่องการ
สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ตามหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า     
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุด
การสอนที่สร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอน   
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.48/81.60 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   
 3. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน พบว่าคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกชุดสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ส ารวย รัตนบรรดาล ที่ ได้ท า    
การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์    
การเรียน กลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
เรื่อง พลังงานแสง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่ม
ตัวอย่าง 48 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียน
ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระ   
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การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยส าคัญทางสถิติ     
ที่ระดับ 0.01 

4. ความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
นักศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้ชุดการสอน
วิชางานทดลองเครื่องกล (3101-2005) พบว่า 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเหมาะสมมาก
และมากที่สุด ( X = 4.35, S.D. = 0.74), ( X = 
4.65, S.D. = 0.47) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
มงคล ไมตรีจิตต์ [5] ที่ศึกษา การสร้างและหา
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชา
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (2100 -1005) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 
0.52) 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1ในการจัดท าชุดการสอนรายวิชางาน
ทดลองเครื่องกล หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ควรมีการ 
วางแผนด าเนินการล่วงหน้า โดยศึกษาหลักสูตร
เนื้อหาวิชา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา ที่จะจัดท าชุดการสอน  

8.2 ควรศึกษากระบวนการจัดท าชุดการ
สอนจากเอกสารทางวิชาการ  และปรึกษาผู้ที่มี
ส่ ว น เกี่ ย ว ข้ อ ง  กั บ ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า  เช่ น 
ศึกษานิเทศก์ นักพัฒนาหลักสูตร นักวิชาการ นัก
เทคโนโลยีทางการศึกษา และผู้ช านาญการด้าน
การสอน   

8.3 ในการจัดท าชุดการสอนวิชางาน
ทดลองเครื่องกล นั้น จะต้องค านึงถึงทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เลือกกิจกรรมที่
เหมาะสมในแต่ละหน่วย   

8.4 ชุดการสอนที่จัดท าขึ้น ควรน ามา
ทดลองสอนในกลุ่มนักศึกษา ทีม่ีความแตกต่างกัน 
และน ามาปรับปรุงหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือให้ได้ชุดการ
สอนที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   
9. กิตติกรรมประกาศ 

การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอนวิชา งานทดลองเครื่องกล (3101-2005) 
จ านวน 4 ชุด ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณ บิดา มารดา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ก าลังใจผู้วิจัย จึงใคร่ขอ
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อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 
Air Flow Sensor Replacement Equipment for Common Rail Diesel Engines 
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บทคัดยอ่ 

 การวิจัยเรื่องอุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศเครื่องยนต์ดี เซลคอมมอนเรล              
มีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบแรงม้าและอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศและน  ามันเชื อเพลิงของรถยนต์ที่ติดตั ง
อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลกับเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณ
อากาศที่ติดตั งในรถยนต์แบบเดิม โดยทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลด้วยเครื่องวัดก าลังม้าเครื่องยนต์ 
หรือ Dynamometer เพ่ือทดสอบก าลังงาน แรงม้า แรงบิด อัตราส่วนผสมระหว่างอากาศและน  ามันเชื อเพลิง
และค่าอ่ืนๆ ผลการทดลองพบว่า ค่าแรงม้าของรถที่ใช้อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศ
เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณอากาศนั นจะไม่มีความแตกต่างกันกับ
ค่าแรงม้ารถยนต์ที่ใช้อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลที่ 90 
g/s ซึ่งหากเพ่ิมค่าปริมาณอากาศด้วยอุปกรณ์ทดแทนมาตรวัดปริมาณอากาศไปที่ 120 g/s และ 150 g/s จะ
ท าให้ค่าแรงม้าในรถยนต์เพ่ิมสูงขึ นและค่าอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื อเพลิง (A/F) ของรถยนต์ที่ใช้
อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ก็ไม่มีความแตกต่างกันกับ
เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณอากาศ แม้นจะมีการเพ่ิมค่าอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื อเพลิง (A/F) ให้
สูงขึ นก็ตาม แสดงให้เห็นว่า อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 
สามารถใช้ได้จริงและใช้ทดแทนเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณอากาศของเดิมที่ติดตั งอยู่ในรถยนต์ได้ 
 
ค าส าคัญ : อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศ , เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล , แรงม้า   

    อัตราส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื อเพลิง , เครื่องวัดก าลังม้าเครื่องยนต์             
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Abstract 
Research Article Substitution of air flow sensor replacement equipment for common rail 

diesel engines The purpose is to compare the horsepower and the mixture ratio of air and 
fuel of cars that are equipped with replacement equipment, air flow volume sensors, diesel 
common rail engines and air volume sensors installed in conventional cars.  By testing 
common-rail diesel engines with a dynamometer to test power, horsepower, torque, the 
mixture ratio between air and fuel and other values The results showed that The 
horsepower value of the car that is used to replace the air flow sensor replacement diesel 
common rail engine. When compared with the air volume sensor, there is no difference with 
the horsepower value. Cars that use replacement devices for air flow volume sensors, diesel 
common rail engines at 90 g /  s.  Measure the air volume to 120 g /  s and 150 g /  s, will 
increase the horsepower in the car and the mixture of air and fuel (A /  F) of the car used 
Exposition volumetric air flow sensor renewable diesel common rail was no different with 
the weather sensor.  Although the mixture of air and fuel (A /  F)  values will be increased 
Show that Substitution of air flow sensor replacement equipment for common rail diesel 
engines Can actually be used and used as a replacement for the air intake sensor installed in 
a car 

 
Keywords   : Substitution Equipment for Air Flow Sensor, Common Rail Diesel Engine,  

       Horsepower, Air-Fuel Mixture Ratio, Engine Power Meter 
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1.  บทน า 
 จากความต้องการในการใช้ รถยนต์

เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลในรถกระบะแบบ
บรรทุกตลอดจนรถใช้งานอเนกประสงค์ 4 ประตู
เครื่องยนต์ดี เซล[1] ส่งผลให้ประชาชนในทุก
ครัวเรือนมีความต้องการครอบครองมากยิ่งขึ น 
และสิ่งที่ตามมาก็คือการบ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดซึ่งนั่นจัดเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ใช้รถทุกคน เพราะการใช้รถยนต์
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งทุกคนจะพบปัญหาเดียวกัน
คือ การเสื่อมสภาพ ความเสียหายต่าง ๆ ที่มาจาก
หลายสาเหตุ หลายปัจจัย และหนึ่งในปัจจัยที่จะ
ด้านความสิ นเปลืองน  ามันเชื อเพลิงเป็นเรื่องของ
อุปกรณ์ที่มีชื่อว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณอากาศ 
หรือ Air Flow Meter ที่มีอยู่ในรถยนต์ดีเซลคอม
มอนเรล ทุกคัน แต่ทุกคนอาจมองข้ามเนื่องจาก
เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้สังเกตเห็นได้จากภายนอก แต่
กลับมีความส าคัญในการควบคุมการเผาผลาญ
เชื อเพลิงให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งยากที่จะ
ดูแลรักษา เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวถูกติดตั งไว้
ภายในตัวถังรถยนต์  หากอุปกรณ์นี ตกอยู่ ใน
สภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหาย ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ นได้ คือ ส่งผลให้รถมีอัตราการเร่งที่ ไม่ดี 
สิ นเปลืองน  ามันและเกิดมลพิษ ต้องเซ็นเซอร์
ตรวจจับปริมาณอากาศตัวใหม่ 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยท าจึงมีความสนใจ
จัดท าอุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการ
ไหลอากาศเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลขึ น โดยมี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกับเซ็นเซอร์ตรวจจับ
ปริมาณอากาศที่ติดตั งในรถยนต์แบบเดิม แต่จะ
ถูกติดตั งไว้ในสภาพที่ ไม่ เอื อต่อการเกิดความ
เสียหาย ดูแลรักษาง่าย และที่ส าคัญสามารถปรับ
ค่า MAF ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้

รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลที่ใช้งานมานาน 
ให้มีความเร็วในการออกตัวดีขึ นเสมือนรถใหม่ ทั งที่
รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลถูกใช้งานมา
นาน แล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า  3  ปี ขึ น ไป  โดยรถยนต์
เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เริ่มมีการเสื่อมสภาพ  
โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะไปมีผลในการเพ่ิมขึ นของ
แรงม้าท าให้การออกตัวดีขึ น รถไม่อืด และคงที่เมื่อ
รถวิ่งไประยะเวลาหนึ่ง นอกจากนั นอุปกรณ์ดังกล่าว
ยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าของเดิมที่ติดมากับ
ตัวรถ ติดตั งง่ายและท่ีส าคัญราคาถูกกว่าแบบเดิม 
 

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.1 เพ่ือเปรียบเทียบแรงม้าของรถยนต์ที่ติดตั ง
อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศ
เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลกับเซ็นเซอร์ตรวจจับ
ปริมาณอากาศที่ติดตั งในรถยนต์แบบเดิม 

     2.2 เพ่ือเปรียบเทียบค่าอัตราส่วนผสมระหว่าง
อากาศและน  ามันเชื อเพลิงของรถยนต์ที่ ติดตั ง
อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศ
เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลกับเซ็นเซอร์ตรวจจับ
ปริมาณอากาศที่ติดตั งในรถยนต์แบบเดิม 
 

3.  สมมติฐานของการวิจัย  
 แรงม้าของรถยนต์ที่ ติดตั ง อุปกรณ์ทดแทน
เซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศเครื่องยนต์ดีเซล
คอมมอนเรล มีใกล้เคียงหรือแตกต่างกันไม่มากเกิน
คู่มือเมื่อเทียบกับแบบเดิมของรถยนต์ 

3.1  อัตราส่วนผสมระหว่างอากาศและน  ามัน
เชื อ เพลิงของรถยนต์ที่ ติดตั ง อุปกรณ์ทดแทน
เซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศเครื่องยนต์
ดีเซลคอมมอนเรล มีใกล้เคียงหรือแตกต่างกันไม่
มากเกินคู่มือเมื่อเทียบกับแบบเดิมของรถยนต์ 
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4.  ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 กลุ่มประชากรส าหรับการทดลองคือ 
รถยนต์กระบะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลที่ผ่าน
การใช้งานจริงมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นรถยนต์กระบะเครื่องยนต์ดีเซลคอม
มอนเรล ยี่ห้ออีซูซุ ดีแมก ปี 2012 ที่ผ่านการใช้
งานมาแล้วมากกว่า 3 ปีและใช้งานมามากกว่า 1 
แสนกิโลเมตร  
 4.2 ตัวแปรต้น คือ รถยนต์กระบะเครื่องยนต์
ดีเซลคอมมอนเรล ยี่ห้ออีซูซุ ดีแมก ปี 2012 ที่
ผ่ านการใช้ งานมาแล้ วมากกว่า  3 ปี และใช้      
งานมามากกว่า 1 แสนกิโลเมตร ตัวแปรตาม
ประกอบด้วยแรงม้าและอัตราส่วนผสมระหว่าง
อากาศและน  ามันเชื อเพลิงของรถยนต์ที่ติดตั ง
อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหล
อากาศเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 

4.3 การทดลองเป็นการทดสอบเครื่องยนต์
ดีเซลคอมมอนเรลที่เครื่องวัดก าลังม้าเครื่องยนต์ 
Dynamometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ
ก าลังงาน แรงม้า แรงบิด อัตราส่วนผสมระหว่าง
อากาศและน  ามัน เชื อเพลิงและค่า อ่ืนๆ ของ
เครื่องยนต์ โดยรู้จักกันโดยทั่วไปว่าการทดสอบบน 
Dyno test การทดลองกับ เครื่องยนต์ดี เซลที่
เครื่องวัดก าลังม้าและอัตราส่วนผสมระหว่าง
อากาศและน  ามันเชื อเพลิงที่ Dynamometer จะ
ใช้จ านวนรอบเครื่องยนต์ rpm ระหว่าง 1,000 – 
4,000 รอบ และท าการปรับค่า MAF 50 g/s 90 
g/s 120 g/s และ 150 g/s ตามล าดับ 

 

5.  วิธีการด าเนินการวิจัย 

5.1 การสร้างและพัฒ นาอุปกรณ์ ทดแทน
เซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศเครื่องยนต์
ดีเซลคอมมอนเรล  

 ศึกษาวงจรไฟฟ้าและเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณ
อากาศ (Air Flow Meter) เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
ติดตั งมากับเครื่องยนต์โดยภายในมีเซ็นเซอร์ตรวจจับ
ปริมาณ อากาศและเซ็น เซอร์ อุณ หภูมิ ไอดี  IAT 
( intake air temperature sensor) ท าห น้ าที่ วั ด
ความร้อนของอากาศ ส่งให้กับกล่องคอมพิวเตอร์
ควบคุมเครื่องยนต์ (ECM / ECU)โดยมีการเปลี่ยนค่า
ความต้านทาน ตามอุณหภูมิของอากาศ แล้วเปลี่ยน
ค่าความต้านทานเป็นแรงดันไฟฟ้า เพ่ือส่งเป็นข้อมูล
ให้กับ กล่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวล ดังภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 วงจรไฟฟ้าและเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณ
อากาศ (Air Flow Meter) 

       ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทดแทนมาตรวัด
อัตราการไหลอากาศ โดยใช้ตัวความต้านทานแบบ
ปรับค่าได้แทนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณ
อากาศและเซ็นเซอร์อุณหภูมิไอดี เปลี่ยนค่าความ
ต้านทานเป็นแรงดันไฟฟ้า เพ่ือส่งเป็นข้อมูลให้กับ 
กล่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวล ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 วงจรไฟฟ้าและเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณ

อากาศ (Air Flow Meter) 
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5.2 การศึ กษาประสิทธิภ าพ อุปกรณ์
ทดแทนมาตรวัดอัตราการไหลอากาศเครื่องยนต์
ดีเซลก่อนการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ทดแทนมาตรวัดปริมาณอากาศ (Replacement 
air flow meter diesel engine) อุนเครื่องยนต์
เพ่ือให้ได้อุณหภูมิเครื่องยนต์จากนั นได้แบ่งการ
ทดสอบเปน็ 3 ขั นตอนด้วยกัน คือ 

 5.2.1 ทดสอบโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับ
ปริมาณอากาศ (Air Flow Meter) ที่ติดตั งกับ
รถยนต์แล้วท าการปรับรอบเครื่องยนต์ ที่ 1000 , 
1500, 2000, 2500, 3000, 3500 และ 4000 
rpm ตามล าดับ ท าการทดสอบ 5 ครั ง บันทึกค่า
ก าลังเครื่องยนต์ และค่าอัตราส่วนผสมระหว่าง
อากาศและเชื อเพลิง 

 5.2.2 น าอุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัด     
ปริมาตรการไหลอากาศเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอน
เรลที่สร้างขึ น ท าการปรับค่า MAF 50 g/s แล้ว
ท าการปรับรอบเครื่องยนต์ที่ 1000, 1500, 2000, 
2500 , 3000 , 3500 และ 4000 rpm ท าการ
ทดสอบ 5 ครั ง ดังแสดงในภาคผนวก บันทึกค่า
ก าลังเครื่องยนต์และค่าอัตราส่วนผสมระหว่าง
อากาศและเชื อเพลิง 

5.2.3 ท าการปรับค่า MAF 90 120 และ 
150 g/s ตามล าดับ ที่อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัด
ปริมาตรการไหลอากาศเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอน
เรล แล้วท าการเร่งรอบเครื่องยนต์ ที่  1000 , 
1500, 2000, 2500, 3000, 3500 และ 4000 
rpm ท าการทดสอบ 5 ครั ง ดังแสดงในภาคผนวก 
บันทึกค่าก าลังเครื่องยนต์และค่าอัตราส่วนผสม
ระหว่างอากาศและเชื อเพลิง 

 
 
 

6.  ผลการวิจัย 
6.1 ผลการหาค่าแรงม้าของรถที่ ใช้ อุปกรณ์

ทดแทนเซ็น เซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศ
เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เทียบกับ เซ็นเซอร์
ตรวจจับปริมาณอากาศ (Air Flow Meter) 

เมื่อปรับอัตราการไหลของอากาศที่ อุปกรณ์
ทดแทนเซ็น เซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศ
เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเพ่ือหาก าลังเครื่องยนต์
แต่ละจ านวนรอบให้มีความสัมพันธ์ค่าสมรรถนะ
ใกล้เคียงกับเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณอากาศ ที่
ติดตั งมากับรถยนต์ 

ตารางที่ 1 แสดงค่าแรงม้าของรถที่ใช้อุปกรณ์
ทดแทนเซ็น เซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศ
เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์
ตรวจจับปริมาณอากาศ  

 

 
 

 
 
 
      จากตารางแสดงค่าแรงม้าของรถที่ใช้อุปกรณ์
ทดแทนเซ็น เซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศ
เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์
ตรวจจับปริมาณอากาศ แล้วนั นแสดงให้เห็นว่า
ค่าแรงม้ารถยนต์ที่ ใช้ เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณ
อากาศนั นจะไม่มีความแตกต่างกันกับค่าแรงม้า
รถยนต์ที่ใช้อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการ
ไหลอากาศเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 90 g/s ซึ่ง
หากเพ่ิมค่าปริมาณอากาศด้วยอุปกรณ์ทดแทนมาตร
วัดปริมาณอากาศไปที่ 120 และ 150 g/s จะท าให้
ค่าแรงม้าในรถยนต์เพ่ิมสูงขึ น ดังภาพที ่3 
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    ภาพที่ 3 ค่าแรงม้าของรถที่ใช้อุปกรณ์ทดแทน
เซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศฯ เทียบกับ

เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณอากาศ 
 

6.2  ผลการหาค่าอัตราส่วนผสมระหว่าง
อากาศและเชื อเพลิง (A/F) ของรถที่ใช้อุปกรณ์
ทดแทนเซ็น เซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศ
เครื่องยนต์ดี เซลคอมมอน เรล เมื่ อ เที ยบกับ
เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณอากาศ 

เมื่ อปรับ อัตราการไหลของอากาศที่
อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหล
อากาศเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เพ่ือหาค่า
อัตราส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื อเพลิง (A/F) 
ของแต่ละจ านวนรอบ ให้ มีความสัม พันธ์ค่ า
สมรรถนะใกล้เคียงกับเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณ
อากาศ (Air Flow Meter) ที่ติดตั งมากับรถยนต ์

 

ตารางที่ 2 ค่าอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศ
และเชื อเพลิง (A/F) ของรถที่ใช้อุปกรณ์ทดแทน
เซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศเครื่องยนต์
ดีเซลคอมมอนเรลเมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์ตรวจจับ
ปริมาณอากาศ  

 

 
 

 

จากตารางแสดงค่าอัตราส่วนผสมระหว่าง
อากาศและเชื อเพลิง (A/F) แสดงให้เห็นว่าค่าอัตรา
ส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื อเพลิง ที่ใช้เซ็นเซอร์
ตรวจจับปริมาณอากาศนั นจะไม่มีความแตกต่างกัน
กับค่าอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื อเพลิงที่
ใช้อุปกรณ์ทดแทนมาตรวัดปริมาณอากาศที่ปริมาณ
อากาศ 90, 120 และ 150 g/s ดังแสดงในภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ค่าอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศและ
เชื อเพลิง (A/F) ของรถที่ใช้อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์
วัดปริมาตรการไหลอากาศเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอน
เรลเมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณอากาศ 

 

7.  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
  7.1 ค่าแรงม้าของรถที่ ใช้ อุปกรณ์ทดแทน
เซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศเครื่องยนต์ดีเซล
คอมมอนเรลเมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณ
อากาศ แล้วนั นแสดงให้เห็นว่าค่าแรงม้ารถยนต์ที่ใช้
เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณอากาศนั นจะไม่มีความ
แตกต่างกันกับค่าแรงม้ารถยนต์ที่ใช้อุปกรณ์ทดแทน
เซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศเครื่องยนต์ดีเซล
คอมมอนเรล 90 g/s ซึ่งหากเพ่ิมค่าปริมาณอากาศ
ด้วยอุปกรณ์ทดแทนมาตรวัดปริมาณอากาศไปที่ 
120 g/s และ 150 g/s จะท าให้ค่าแรงม้าในรถยนต์
เพ่ิมสู งขึ นกว่าค่ าแรงม้ ารถยนต์ที่ ใช้ เซ็น เซอร์
ตรวจจับปริมาณอากาศนั นด้วย แสดงให้เห็นว่า
ค่าแรงม้ารถยนต์ที่ใช้ค่าแรงม้ารถยนต์ที่ใช้อุปกรณ์
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ทดแทนเซ็น เซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศ
เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล นั นจะไม่มีความ
แตกต่างกันกับเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณอากาศ 
ท าให้ค่าแรงม้าในรถยนต์เพ่ิมสูงขึ นตามและมีค่า
มากกว่าค่าแรงม้ารถยนต์ที่ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับ
ปริมาณอากาศนั นแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ทดแทน
เซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศเครื่องยนต์
ดีเซลคอมมอนเรล สามารถทดแทนการท างานกัน
จริงสอดคล้องกับหลักการของทฤษฏีระบบฉีด
น  ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ .สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  

7.2 ค่าอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศและ
เชื อเพลิง (A/F) แสดงให้เห็นว่าค่าอัตราส่วนผสม
ระหว่างอากาศและเชื อ เพลิ ง  ที่ ใช้ เซ็น เซอร์
ตรวจจับปริมาณอากาศนั นจะไม่มีความแตกต่าง
กันกับค่าอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศและ
เชื อเพลิงที่ใช้อุปกรณ์ทดแทนมาตรวัดปริมาณ
อากาศที่ปริมาณอากาศ 90 g/s, 120 g/s และ 
150 g/s ตามล าดับค่าอัตราส่วนผสมระหว่าง
อากาศและเชื อเพลิง (A/F) ของรถที่ใช้อุปกรณ์
ทดแทนเซ็น เซอร์วัดปริมาตรการไหลอากาศ
เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ไม่มีความแตกต่าง
กันกับเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณอากาศ แม้นจะมี
การเพ่ิมค่าอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศและ
เชื อเพลิง (A/F) ให้สูงขึ นไปก็ตามสอดคล้องกับ
หลักการเชื อเพลิงและการเผาไหม้ [5] 

 

8. ข อเสนอแนะ  
 8.1 อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการ
ไหลอากาศเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ควร
น าไปทดสอบกับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นอ่ืนๆ เพ่ือให้
เกิดการเปรียบเทียบที่ให้ผลชัดเจนยิ่งขึ น 

 8.2 อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการ
ไหลอากาศเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ควรน าไป
ศึกษาค่าประสิทธิภาพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม เช่น 
ค่ามลพิษของอากาศ หรือค่าอัตราการสิ นเปลือง
ต่อไป 
 8.3 สามารถพัฒนาอุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัด
ปริมาตรการไหลอากาศเครื่องยนต์ดีเซลคอม-มอน
เรล เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอีกทั ง
ยังสามารถผลิตจ าหน่ายเพื่อการค้าได้ 
 

9. กิตติกรรมประกาศ   
 อุปกรณ์ทดแทนเซ็นเซอร์วัดปริมาตรการไหล
อากาศเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ชุดนี จะส าเร็จ
ลงไม่ได้เลยถ้าหากไม่ได้รับความกรุณาจากคณะ
อาจารย์ และความอนุเคราะห์จากบุคคลท่านต่างๆ 
เหล่านี ที่คอยให้ค าปรึกษา ชี แนะน าจนกระทั่งท าให้
ผลการวิจัยครั งนี ส าเร็จนี ลุล่วงลงไปได้ ขอขอบคุณ
ท่ าน  ผศ .ดร.วี ระยุทธ   สุดสมบู รณ์  จากคณ ะ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชที่ได้กรุณาเป็นที่ปรึกษาและให้
ค าแนะน าด้านการทดสอบต่างๆ อีกทั งยังได้รับความ
ช่วยเหลือ  แนะน าสนับสนุนงานวิจัย จากคณะ
อาจารย์ประจ าหลักสู ตร เทคโน โลยียานยนต์ 
วิ ท ย าลั ย เท คนิ คป ระจวบ คี รี ขั น ธ์  ต ลอดจน
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ทุกๆ
ท่านผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี ด้วย 
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บทคัดย่อ 
จากการทดลองใช้งาน ตู้แช่อเนกประสงค์ จากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นร้านขายอาหาร จ านวน  

15 ร้าน พบว่าค่าเฉลี่ยรวมด้านการออกแบบอยู่ที่ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.60 อยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมมากค่าเฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน อยู่ที่  4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0.52 อยู่ในเกณฑ์ 
เหมาะสมมาก จากการทดลองใช้ตู้แช่อเนกประสงค์ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของทั้งสองด้าน อยู่ที่  4.36            
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.55 อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน 
 
ค ำส ำคัญ : ตู้แช่อเนกประสงค ์
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Abstract 
From the trial Freezer From the sample group of 15 food shops. found the total 

average Design is 4.32 standard deviation is 0.60, which is considered very reasonable. The 
total average side active at 4.41 standard deviation of 0.527 in terms suitable for a lot of 
Freezer, found that the average total of the two sides is 4.36 standard deviation is. the .558 is 
considered very reasonable. This hypothesis is based on the set and is safe to use. 
 
Keyword : Freezer 
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1. บทน ำ 
ปัจจุบันการถนอมอาหารโดยใช้ความเย็นการใช้

ความเย็น เพ่ือเก็บรักษาอาหาร สามารถท าได้
หลายวิธีการให้ความเย็นคือ กรรมวิธีการก าจัด
ความร้อนออกจากสิ่งของ หรือพ้ืนที่ที่ต้องการท า
ให้เย็น หรือต้องการให้มีอุณหภูมิลดลง ซึ่งการท า
ให้เย็นลงนี้ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือการแช่เย็น
หมายถึง การท าให้อุณหภูมิของสิ่งของนั้นลดลง 
แต่อยู่เหนือจุดเยือกแข็งของสิ่งนั้น โดยของสิ่งนั้น
ยังคงสภาพเดิมอยู่ ความเย็นจะไม่สามารถท าลาย
จุลินทรีย์ แต่จะช่วยชะลอการเจริญของจุลินทรีย์ ที่
จะท าให้อาหารเน่าเสีย และจะช่วยลดปฏิกิริยาของ
เอนไซม์  ที่ มี ส่ วนท าให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลง
องค์ประกอบของอาหาร ดังนั้นการแช่เย็นอาหาร 
จึงเป็นการช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารเพียง
ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นและการแช่แข็งหมายถึง การ
ท าให้อุณหภูมิของสิ่งของนั้นลดลงต่ ากว่าจุดเยือก
แข็งของสิ่งนั้น การแช่แข็งจะท าให้เกิดการเปลี่ยน
สภาพในองค์ประกอบของสิ่งของที่ถูกท าให้เย็นลง 
เช่น ในกรณีที่เป็นอาหาร ความเย็นจัด จะท าให้น้ า
ในเนื้อเยื่อของอาหาร แปรสภาพเป็นน้ าแข็ง ซึ่ง
จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในอาหาร ไม่สามารถน าไปใช้ได้ แต่
ความเย็นจัดไม่ได้ท าลายจุลินทรีย์ให้ตายดังนั้น 
การแช่แข็งจึงไม่สามารถถนอมอาหารได้สมบูรณ์ 
แต่จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น และนาน
กว่าการแช่เย็น 

กรรมวิธีการถนอมอาหารด้วยความเย็นโดย
ความเย็นของน้ าแข็งที่ใช้ในการแช่อาหาร จะท าให้
อุณหภูมิของอาหารลดลงได้เร็ว และถ้ามีปริมาณ
เพียงพอ จะท าให้อาหารนั้นเย็นลงตามท้องตลาด
ทั่วไป การขายอาหารสด จ าพวกลูกชิ้นทอด ย า 
และผลไม้ต่างๆส่วนใหญ่ จะรักษาสภาพความสด
ให้กับอาหารสด ไม่ให้มีกลิ่น จะใช้น้ าแข็งบด วาง

อัดให้แน่นก่อนวางอาหารสดชนิดต่าง ๆ แช่เพ่ือ
รักษาอุณหภูมิของอาหารสด เมื่อน้ าแข็งละลายท า
ให้อุณหภูมิในตู้ขายอาหารสดเพ่ิมขึ้น ท าให้ความ
สดของอาหารสดลดลงมีกลิ่นขึ้นได้ ท าให้รสชาติ
ของอาหารเปลี่ยนไปมีผลกระทบต่อยอดการขาย 
และน้ าแข็งที่ละลายท าให้เกิดความสกปรกบริเวณ
ที่ขายอาหารสดได้ 

ค ณ ะผู้ จั ด ท า จึ ง ได้ คิ ด ค้ น ป ระดิ ษ ฐ์ ตู้ แ ช่
อเนกประสงค์ขึ้นเพ่ือเป็นการรักษาอุณหภูมิของตู้
ขายอาหารให้ อุณหภูมิคงที่รักษาความสดของ
อาหารไม่ให้มีกลิ่น 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือออกแบบและสร้างตู้แช่อเนกประสงค์ 
2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพและค่าความพึงพอใจ

ในการทดลองใช้ตู้แช่อเนกประสงค ์
 
3. สมมติฐำนของกำรวิจัย 

ตู้แช่อเนกประสงค์สามารถใช้ส าหรับเก็บรักษา
อุณหภูมิของอาหาร5-15 องศาเซลเซียส 
 
4. ขอบเขตของกำรวิจัย 

4.1 เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์
เป็นพลังงาน 

4.2 ความสามารถในการท าความเย็น 5-15 
องศาเซลเซียส 
 
5. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

5.1 ออกแบบและสร้างตู้แช่อเนกประสงค์ 
ผู้ วิจัยได้ยึดหลักการ ขนาด สัดส่วน ค านึงถึง
ประโยชน์ใช้สอย ความประหยัด และมีคุณค่า  
การออกแบบเน้นเพ่ิมคุณค่า ดังภาพที่ 1 
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ภำพที่ 1 ตู้แช่อเนกประสงค์ 

 
5.1 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ร้านขายอาหาร จ านวน 15 ร้าน 
5.2 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบ

คุณภำพเครื่องมือ 
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ท า ง า น ข อ ง ตู้ แ ช่

อเนกประสงค ์
แบบประเมินความพึงพอใจในการทดลองใช้

ตู้แช่อเนกประสงค์ 
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.3.1 หาประสิทธิภาพการท างานของตู้แช่
อเนกประสงค ์

5.3.2 แจกแบบประเมินความพึงพอใจให้กับ
ป ระชากรกลุ่ ม ตั วอย่ า ง เพ่ื อทดลอง ใช้ ตู้ แ ช่
อเนกประสงค์ แล้วหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการทดลองใช้ เพ่ือให้ ได้ค่าความ      
พึงพอใจ 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ

และอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ได้น าไปทดลองใช้งาน
จริงแล้วเก็บข้อมูล โดยน าข้อมูลที่มีความสมบูรณ์
ที่สุดมาวิเคราะห์ พร้อมแปลความหมายของข้อมูล 
น าไปเขียนผลของข้อมูลในเชิงบรรยายผู้วิจัยมีวิธี
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 

5.4.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ร้อยละ (Percentage) 
- X  หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) 
- S.D หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
5.4.2 การประเมินความพึงพอใจ 

จากการทดลองใช้ตู้แช่อเนกประสงค์จาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้    

                                              
สมการ X  = 
เมื่อ    X   =  ค่าเฉลี่ย 

x  =  ผลรวมของคะแนน 
N =  จ านวนผู้ประเมิน 
 

5.4.3 เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ระดับ 5 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
ระดับ 3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
4.50 – 5.00  หมายถึง  ดีมาก 
3.50 – 4.49  หมายถึง  ดี 
2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายถึง   พอใช้ 
1.00 – 1.49  หมายถึง   ควรปรับปรุง 

6. ผลกำรวิจัย 
การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของตู้แช่

อ เนกป ระสงค์ โดยการทดลองใช้ งาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

การศึกษาทดลองหาประสิทธิภาพจากการ
ทดลองใช้ตู้แช่อเนกประสงค์ 

Ν
 x
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ตอนที่ 1 การศึกษาทดลองหาประสิทธิภาพจาก
การทดลองใช้ตู้แช่อเนกประสงค์ 
ตำรำงที่ 1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพจากการ
ทดลองใช้งานตู้แช่อเนกประสงค์ 

ที ่
ประเภท
อำหำร 

อุณหภูมิ C๐ เวลำในกำรท ำ
ควำมเย็น 

1 เครื่องดื่ม 5 - 7 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
2 ผัก 8 - 15 30 นาที 
3 ผลไม ้ 8 - 15 30 นาที 
4 ลูกช้ิน 5 - 10 1ช่ัวโมง 

จากตารางที่ 1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพจาก
การทดลองใช้ตู้แช่อเนกประสงค์โดยท าการทดลอง
กับอาหารประเภทต่าง ๆ จ านวน 4 ชนิด พบว่า
สามารถ แช่เครื่องดื่ม 5 – 7 ใช้เวลาในการท า
ความเย็น1 ชั่วโมง 30 นาที แช่ผัก 8 – 15ใช้เวลา
ในการท าความเย็น 30 นาที แช่ผลไม้ 8 – 15 ใช้
เวลาในการท าความเย็น 30 นาที แช่ลูกชิ้น 5– 10 
ใช้เวลาในการท าความเย็น 1 ชั่วโมง 

6.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เกณฑ์การแปลความหมาย 

ค่ำเฉลี่ย    ระดับควำมส ำคัญ 
4.51-5.00  เหมาะสมมากที่สุด 
3.51-4.50     เหมาะสมมาก 
2.51-3.50  เหมาะสมปานกลาง 
1.51-2.50  เหมาะสมน้อย 
1.00-1.50  เหมาะสมน้อยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตำรำงท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
(N=15) 
                           รำยกำร         จ ำนวน     ร้อยละ 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
ชาย                                             9           60    
หญิง                                            6           40 
อำยุ                                                          
25-35                                          10          6.66    
35-45                                           5           3.33 
กำรศึกษำ 
ระดับต่ ากวา่ปริญญาตร ี                    11           7.33 
 ระดับปริญญาตรี                             4           2.66 
อำชีพ 
รับราชการ                                      -             - 
รับจ้าง                                          6           40                 
ค้าขาย                                          9           60                           
 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการ
ทดลองใช้ตู้แช่อเนกประสงค์ 
ตำรำงที่ 3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของการทดลองใช้ตู้แช่อเนกประสงค์
จ านวน 15 คน 

ข้อ รำยกำร 
ประชำกรกลุม่ตัวอยำ่ง 
(N=15) 

กำรแปล
ควำมหมำย 

ด้ำนกำรออกแบบ X  S.D. 
1 วัสดุที่มาจัดท า

ชิ้นงาน 
4.33 0.61 เหมาะสมมาก 

2 ความแข็งแรง
คงทน 

4.20 0.67 เหมาะสมมาก 

3 ขนาดเหมาะกับ
การเคลื่อนย้าย 

4.40 0.50 เหมาะสมมาก 

ค่ำเฉลี่ยรวมดำ้น    
กำรออกแบบ 

4.32 0.60 เหมาะสมมาก 

ด้ำนกำรใช้งำน    
4 ความสะดวกใน

การใช้งาน 
4.53 0.51 เหมาะสมมาก

ที่สุด 
5 ขั้นตอนการใช้

งานง่าย 
4.46 0.51 เหมาะสมมาก 
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ตำรำงท่ี 3 (ต่อ) 

ข้อ รำยกำร 
ประชำกรกลุม่ตัวอยำ่ง 
(N=15) 

กำรแปล
ควำมหมำย 

6 ความสามารถ
ในการท าความ
เย็น 

4.20 0.56 เหมาะสมมาก 

7 เหมาะกับการ
ใช้งาน 

4.46 0.51 เหมาะสมมาก 

ค่ำเฉลี่ยรวมดำ้น    
กำรใช้งำน 

4.41 0.52 เหมาะสมมาก 

ค่ำเฉลี่ยรวมของทั้ง
สองด้ำน 

4.36 0.55 เหมาะสมมาก 

 

จำกตำรำงที่  4.3 พบว่า ด้านการออกแบบ 
วัสดุที่มาจัดท าชิ้นงาน มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.33 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0.617 อยู่ ในเกณฑ์
เหมาะสมมาก ความแข็งแรงคงทน มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 
4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0.676 อยู่ใน
เกณฑ์ เหมาะสมมาก มีขนาดเหมาะกับเคลื่อนย้าย
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 
0.507 อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยรวมด้าน
การออกแบบอยู่ที่ 4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่
ที่ 0.60 อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก 

ด้านการใช้งานความสะดวกในการใช้งานมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 
0.516  อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด ขั้นตอน
การใช้งานง่ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.46 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ที่ 0.516 อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก 
ความสามารถในการท าความเย็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0.560 อยู่ใน
เกณฑ์  เหมาะสมมาก เหมาะกับการใช้งานมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 
0.516 อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยรวม
ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.41 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ที่ 0.527 อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก 
ผลการทดลองใช้ตู้แช่อเนกประสงค์ ทั้งสองด้านมี

ค่ าเฉลี่ ย รวมของทั้ งสองด้ าน  อยู่ ที่  4 .36 ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0.558 อยู่ ในเกณฑ์
เหมาะสมมาก 

 
7. สรุปผลกำรวิจัย 

7.1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพจากการ
ทดลองใช้ตู้แช่อเนกประสงค์โดยท าการทดลองกับ
อาหารประเภทต่าง ๆ จ านวน 4 ชนิด พบว่า
สามารถ แช่เครื่องดื่ม 5–7 ใช้เวลาในการท าความ
เย็น 1 ชั่วโมง 30 นาที แช่ผัก 8–15 ใช้เวลาในการ
ท าความเย็น 30 นาที แช่ผลไม้ 8–15 ใช้เวลาใน
การท าความเย็น 30 นาที แช่ลูกชิ้น 5–10 ใช้เวลา
ในการท าความเย็น 1 ชั่วโมง 

7.2 ด้านการออกแบบ วัสดุที่มาจัดท าชิ้นงาน มี
ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 
0.617 อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก ความแข็งแรง
คงทน มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
อยู่ที่  0.67 อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก มีขนาด
เหมาะกับ เคลื่ อนย้ าย  มี ค่ า เฉลี่ ยอยู่ ที่  4 .40        
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0.50 อยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยรวมด้านการออกแบบอยู่ที่ 
4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0.60 อยู่ ใน
เกณฑ์เหมาะสมมาก 

7.3 ด้านการใช้งานความสะดวกในการใช้งานมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 
0.516  อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด ขั้นตอน
การใช้งานง่ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ที่ 0.51 อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก 
ความสามารถในการท าความเย็น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.56 อยู่ใน
เกณฑ์ เหมาะสมมาก เหมาะกับการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 
0.516 อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยรวม
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ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ที่ 0.52 อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก 
ผลการทดลองใช้ตู้แช่อเนกประสงค์ ทั้งสองด้านมี
ค่าเฉลี่ยรวมของทั้ งสองด้าน อยู่ที่  4.36 ส่วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0 .55 อยู่ ใน เกณ ฑ์
เหมาะสมมาก 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1. ผู้ที่ใช้ควรศึกษาวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง 
8.2 ควรตรวจเช็คสภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์

อย่างสม่ าเสมอ 
8.3 ส า ม า ร ถ น า ไป พั ฒ น า เ พ่ื อ ให้ เกิ ด

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุม 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3101-2101 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ชั้นปีท่ี 1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 

Development and Efficiency Evaluation of the Computer Assisted Instruction: CAI on 
Electronic Controlled Gasoline Engine System Subject code 3101-2101 for The first year 

High Vocational Certificate Student at Department of Mechanical Ubon Ratchathani 
Technical College 
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ครูช านาญการพิเศษ  แผนกวิชาเครื่องกล  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา

งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3101-2101 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์              
E1/E2 เท่ากับ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่สร้างขึ้น 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับ
กลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ และ 4) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และค่าสถิติที 
  วิธีการศึกษาโดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ แผนกวิชาเครื่องกล ที่ลงทะเบียนเรียนวิชางานระบบ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3101-2101 ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2562 
จ านวน  31 คน  ได้ จากการสุ่ มแบบ เจ าะจง (Purposive Sampling) แบ่ งได้ เป็ น  กลุ่ มตั วอย่ าง 1                 
ศึกษาประสิทธิภาพนวัตกรรม จ านวน 14 คนและกลุ่มตัวอย่าง 2 ศึกษาการใช้นวัตกรรม จ านวน 17 คน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  รหัสวิชา 3101-2101 มีค่าเท่ากับ  85.21 /86.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80                   
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  ( 16.77X  ) สูงกว่าก่อนเรียนบทเรียน ( 12.06X  ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05                    
3) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนกลุ่มทดลองที่เรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและผู้เรียนกลุ่มควบคมุที่เรียนรู้
แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ            
ชุดสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก  ( 4.36X  )  เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว้ 

 

ค าส าคัญ : สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ประเมินความพึงพอใจ 
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Abstract 
 
The objective of the research study were: 1) to develop and evaluate the efficiency 

of computer-assisted instruction focus on the Electronic Controlled Gasoline Engine System, 
subject code: 3101-2101 to be effective according to E1/E2 criteria equal to 80/80 2) to 
compare the pretest and posttest achievement score on the computer-assisted instruction 
3) An achievement learning test, and 4) The satisfaction rating scale from. The data were 
statistically analyzed by using percentage, arithmetic mean ( X ), standard deviation (S.D.), 
and T-test value. 

The study process consisted: The sampling group was students at the first year high 
vocational certificate student at Department of mechanical Ubon Ratchathani Technical 
College who registered in the subject of Electronic Controlled Gasoline Engine System, 
subject code: 3101-2101 in the academic year 2018 to 2019, The experimental group was 14 
persons in the first section. The controlled group was 17 persons in the second section. 

The result revealed as follows. 1) The efficiency of the computer-assisted instruction 
for the Electronic Controlled Gasoline Engine System, subject code: 3101-2101 met the 
efficient standard criterion of 85.21/86.07 which was higher than the selected efficient 
standard criterion of 80/80 2) The comparison of the learning achievement of the posttest 
score ( 16.77X  ) was significantly higher than the pretest score ( 12.06X  ) at the level 0.05 
3) The achievement of experimental group learning by using the computer-assisted 
instruction and the control group learners with normal learning were statistically significant 
at the level 0.05, and 4) The student who received the treatment showed a good satisfy 
( 4.36X  ) towards the computer assisted instruction. 

 
Keywords : Computer-assisted instruction, The learning achievement, Statistically significant 
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1. บทน า  
    ปัญหาที่พบมากในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี  สถาบั น การอาชี วศึ กษ าภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 คือการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาปฏิบัติ เช่น รายวิชางานระบบเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 
3101-2101 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการเรียนสายวิชาชีพ 
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากวัสดุฝึก ชุดฝึกหรือครุภัณฑ์
ไม่ เพียงพอและในปัจจุบันความต้องการของ
ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้วัสดุฝึก 
ชุดฝึกหรือครุภัณฑ์ที่นอกจากจะไม่เพียงพอต่อ
จ านวนผู้ เรียนที่ มี จ านวนมาก ยั งไม่ทั นตาม
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและล้ าสมัย 
อีกด้วย เป็นผลให้ผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหาการเรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ โดยคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิค
เครื่องกล ในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่ ว ไป ได้ แ ก่  ก ารป ระยุ กต์ ใช้ ค ว าม รู้ ทั กษ ะ 
ประสบการณ์และเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนางานอาชีพ  ซึ่งครูผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องหา
แนวทางพัฒนาวิธีการสอน เพ่ือท าให้ผู้เรียนเรียนรู้
ได้ง่ายขึ้น น าสื่อเข้ามาเสริมในการสอนและสื่อการ
สอนต้องสามารถให้ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ เช่น 
เนื้อหา ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์
และเสียง [1]  เพ่ือผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้
ทุกที่ตามความต้องการและเป็นสื่อที่สามารถให้
ข้อมูลได้ทั้ งภาพ  สีและเสียง การเคลื่อนไหว              
เร้าความสนใจกับผู้เรียนและสามารถโต้ตอบกับ
ผู้เรียนได้ทุกที่ตามที่ผู้เรียนต้องการ และส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ตระหนักอยู่
ตลอดเวลาว่า โลกที่ไร้พรมแดนของศตวรรษที่ 21 
นี้ ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน [2] 
จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัย จึง
มีความสนใจที่จะพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานระบบเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 
3101-2101 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) เพ่ือให้สามารถลดปัญหาวัสดุฝึก ชุดฝึกหรือ
ครุภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอ และท าให้ผู้ เรียนได้เข้าใจ
เนื้อหาการเรียนมากที่สุด                 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1 เ พ่ื อ พั ฒ น า แ ล ะ ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานระบบเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 
3101-2101 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 /E2 
เท่ากับ 80/80  
    2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนโดยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน          
ที่สร้างขึ้น 
    2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่ มทดลองใช้ สื่ อคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน กับ            
กลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ  
    2.4 เพ่ือประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรียนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3. สมมติฐานของการวิจัย  
    นักศึกษาที่ เรียนวิชางานระบบเครื่องยนต์             
แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 
3101-2101 โดย ใช้ สื่ อคอม พิว เตอร์ ช่ วยสอน                      
จะมีผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยน เพ่ิ มขึ้ นอย่ างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05  
 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 32



4. ขอบเขตของการวิจัย 
   ประกอบด้วยเนื้อหาของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่จัดท าขึ้นได้แก่ วิชางานระบบเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 
3101-2101 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร นักศึกษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
แผนกวิชาเครื่องกล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง  (ปวส .) ที่ ล งทะเบี ยน เรียนงานระบบ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
รหัสวิชา 3101-2101 ในปีการศึกษา 2561 ถึง              
ปีการศึกษา 2562  จ านวน 31 คน 
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง  ได้ จ าก ก ารสุ่ ม แบ บ เจ าะจ ง 
(Purposive Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ 1 
เพ่ือการหาประสิทธิภาพนวัตกรรม จ านวน 14 คน 
และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 เพ่ือศึกษาการใช้นวัตกรรม 
จ านวน 17 คน  
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
งานระบบเครื่องยนต์แก๊ ส โซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3101-2101   
ตัวแปรตาม 
1. ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
งานระบบเครื่องยนต์แก๊ ส โซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3101-2101 
2. ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เรี ย น จ า ก ก า ร ใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานระบบเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 
3101-2101 
3. ผลสั มฤทธิ์ ท างการ เรี ยนของผู้ เรี ยนที่ ใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานระบบเครื่องยนต์ 

แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 
3101-2101กับผู้เรียนที่จัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
4. ค ว า ม คิ ด เห็ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ต่ อ
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานระบบเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 
3101-2101 
 ด้านเนื้อหา  
หน่วยการเรียนรู้เรื่องพ้ืนฐานของระบบควบคุม
เครื่องยนต์ด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
ระยะเวลาในการทดลอง 
ใช้เวลาเรียนตามจ านวนคาบสอนทฤษฎีและปฏิบัติ 
จ านวน 5 คาบ  คาบละ 60 นาที 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

แผนภูมิแสดงขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เริ่มต้น ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรรายวชิา สร้างสื่อความพิวเตอร์ช่วยสอน 

น าร่างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                           
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเตมิ
ปรับปรุง 

ไม่
ผ่าน 

ทดลอง (Try out)   หาประสทิธิภาพ  

ผ่าน 

หาค่าดชันีความ
สอดคล้อง IOC 

จบ 
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5.1 ก ำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรู้และสาระการ
เรียนรู้ 
5.2 วิ เค ร ำะห์ ก ำ ร วั ด แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล ต ำม
จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
5.3 ศึกษำเนื้อหำวิชำงานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลี
นควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3101-2101  
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเครื่องมือวัดผล
สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รวมทั้งเอกสำรงำนวิจัย                     
ที่เก่ียวข้อง 
5.4 ยกร่ำงสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนื้อหำวิชำงาน
ระ บ บ เค รื่ อ ง ย น ต์ แ ก๊ ส โซ ลี น ค ว บ คุ ม ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3101-2101 ให้มีเนื้อหา
ทันสมัยสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและ
จุดประสงค์ของหลักสูตร 
5.5 น าไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ 1 
และกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 เพ่ือหาประสิทธิภาพ  
5.6 น าไปทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
สร้างแบบทดสอบที่ก าหนดไว้ วิเคราะห์ข้อสอบให้
สอดคล้องกับเนื้อหาย่อยและจุดประสงค์การ
เรียนรู้  หั วข้อเรื่องพ้ืนฐานของระบบควบคุม
เครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แล้วสร้างข้อสอบ
ชนิดเลือกตอบ จ านวน 4 ตัวเลือก ทั้งหมด 70 ข้อ
และต้องการใช้จริง 60 ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน
และตอบผิดได้ 0 คะแนน แล้วน าข้อมูลที่รวบรวม
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า 
IOC แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
5.7 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักศึกษา              
แล้วน าคะแนนที่ได้เป็นรายข้อมาวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย (p) และค่าอานาจจ าแนก (r) โดยมี 
เกณฑ์ความยากระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และ
อ านาจจ าแนกข้อสอบ 0.20 ขึ้นไป แล้วเลือก

ข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนก 
ตามเกณฑ์ก าหนดได้ข้อสอบที่คัดเลือกไว้ 60 ข้อ  
5.8 น าแบบทดสอบหาความเชื่อมั่นแบบทดสอบ
โดยใช้สูตรของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20 
6. ผลการวิจัย 
6.1 ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง เ พ่ื อ ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชำงานระบบเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 
3101-2101 จากค่า E1 / E2 ของกลุ่มตัวอย่างที่ 
1 จ านวน 14 คน มีค่าเท่ากับ 85.21 / 86.07               
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
6.2 ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เรี ย น ห ลั ง เ รี ย น
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ( 16.77X  ) สูงกว่า
ก่อนเรียนบทเรียน ( 12.06X  ) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05    

6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลอง
ที่จัดการเรียนรู้โดยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับ
ผู้ เรียนกลุ่มควบคุมที่ จัดการเรียนรู้แบบปกติ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดย
ผู้ เ รี ย น ก ลุ่ ม ท ด ล อ งที่ จั ด ก า ร เรี ย น รู้ โ ด ย
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละ 81.9 และกลุ่มควบคุมที่เรียนรู้แบบปกติ             
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70.6 
6.4 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา มีความพึงพอใจ 
ต่องานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3101-2101 ในระดับมาก 
(เฉลี่ย 4.36) และในแต่ละด้านพบว่า มีความพึง 
พอใจในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยแบบประเมิน
ความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่น 0.8292 
7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
7.1 ประสิทธิภ าพสื่ อคอมพิว เตอร์ช่ วยสอน             
วิชำงานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3101-2101 มีค่าสูงกว่า
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เกณฑ์ที่ก าหนด แสดงให้เห็นว่าสื่อนวัตกรรมที่
ผู้วิจัยที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้ เชี่ยวชาญ ส่งผลให้ผู้ เรียนเข้าใจ
เนื้อหาได้ชัดเจนมากขึ้น สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียนได้ทุกที่ตามที่ผู้ เรียนต้องการ ไม่
ขึ้ น อยู่ กั บ เวล าห รือสถานที่ เรี ยน และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามความต้องการได้ด้วยตัวเอง [3,4] 
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนหลังเรียน           
มีค่าสูงกว่าหลังเรียน แสดงให้ เห็นว่านักศึกษา            
มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น มีความเหมาะสมและช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  สนใจ ยอมรับ สามารถ
เรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง 
7.3 กลุ่มทดลองที่เรียนโดยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ ยสู งกว่า         
กลุ่มเรียนรู้แบบปกต ิ[5] 
7.4 จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียน 
พบว่าโดยรวมทั้งฉบับ และรายข้อ มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งสมมุติฐานไว้ 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ควรมีการท าวิจัยและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ในประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม  
8.2 ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระยะยาว เช่นเมื่อเวลา 
ผ่านไปแล้วถ้าน าวิชาวิชางานระบบเครื่องยนต์ 
แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 
3101-2101 มาให้นักศึกษาใช้อีกครั้งหนึ่ง จะยังให้
ผลดีเช่นเดิมหรือไม่ 
8.3 ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานระบบ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
รหัสวิชา 3101-2101 กับรูปแบบการสอนอ่ืนๆ 
เช่นการเรียนโดยใช้อินเตอร์เน็ต เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพ่ือประโยชน์ในวง
กว้างหรือทางพาณิชย์หรือความก้าวหน้าทาง
การศึกษาโดยภาพรวมต่อไป 
9. กิตติกรรมประกาศ  
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แบบอิเล็กทรอนิกส ที่ใชน้ํามันแกสโซลีน 91 และน้ํามันแกสโซฮอล (E20) เปนเช้ือเพลิง 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะเบรกของ
เครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ ท่ีใชน้ํามันแกสโซลีน 91และน้ํามันแกสโซฮอล (E20) เปนเชื้อเพลิง 
เปรียบเทียบระหวางเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ ท่ีใชการจายน้ํามันเชื้อเพลิงดวยคารบูเรเตอรแบบเดิม 
กับเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนท่ีไดทําการปรับแตงใหเปนระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส              
2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ ท่ีใชน้ํามันแกสโซลีน 91 และ
น้ํามันแกสโซฮอล (E20) เปนเชื้อเพลิง เปรียบเทียบระหวางเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ ท่ีใชการจาย
น้ํามันเชื้อเพลิงดวยคารบูเรเตอรแบบเดิม กับเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ท่ีไดทําการปรับแตงใหเปนระบบฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส ทําการทดสอบท่ีความเร็วรอบ 5,500 rpm ทําการเปดสวิทชเครื่องกําเนิด
ไฟฟาแลวเปดหลอดสปอรตไลท เพ่ือเปนภาระตั้งแต 0.5 – 2 kW โดยเพ่ิมข้ึนทีละ 0.5 kW พรอมดวยวัดคา
แรงเคลื่อนไฟฟาและวัดกระแสไฟฟาท่ีออกมาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา เพ่ือนํามาหาอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงจําเพาะเบรกและหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องยนต 
 ผลการวิจัย พบวาอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะเบรกและประสิทธิภาพเชิงความรอนของ
เครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ ท่ีใชน้ํามันแกสโซลีน 91 และน้ํามันแกสโซฮอล (E20) เปนเชื้อเพลิง 
เปรียบเทียบระหวางเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ ท่ีใชการจายน้ํามันเชื้อเพลิงดวยคารบูเรเตอรแบบเดิม 
กับเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน ท่ีไดทําการปรับแตงใหเปนระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส ท่ีความเร็ว
รอบ 5,500 rpm มีคาท่ีใกลเคียงกัน แสดงถึงความเร็วรอบท่ีเหมาะสมตอการใชงานเครื่องยนต ท่ีความเร็ว
รอบ 5,500 rpm แสดงถึงความเหมาะสมตอสภาวะการใชงาน ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องยนต 
ใกลเคียงกันมากท่ีสุด 
 
 
คําสําคัญ : เครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส,  
              น้ํามันเชื้อเพลิงแกสโซลีน 91, น้ํามันแกสโซฮอล (E20) 
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Abstract  
The objective of this research is to 1) to study the brake specific fuel consumption of 

a 4-stroke small gasoline engine using gasoline 91 and gasohol (E20) as fuel Comparison of 4-
stroke small gasoline engines That uses fuel supply with the original carburetor With a small 
gasoline engine that has been modified to be an electronic fuel injection system 2) to study 
the thermal efficiency of a 4-stroke petrol small gasoline engine using gasoline 91 and 
gasohol (E20) as fuel Comparison of 4-stroke small gasoline engines That uses fuel supply 
with the original carburetor With a small gasoline engine That has been modified to be an 
electronic fuel injection system Tested at a speed of 5,500 rpm. Switch on the generator 
and turn on the spotlight. To be a load from 0.5 - 2 kW in increments of 0.5 kW, along with 
measuring the electric force and measuring the electric current coming from the generator In 
order to find the specific fuel consumption rate of the brakes and to find the thermal 
efficiency of the engine 

The results showed that the specific fuel consumption, braking and thermal 
efficiency of the 4-stroke small gasoline engine using Gasoline 91 and Gasohol (E20) fuel as 
fuel. Comparison of 4-stroke small gasoline engines That uses fuel supply with the original 
carburetor With a small gasoline engine That has been modified to be an electronic fuel 
injection system At a speed of 5,500 rpm which has a similar value Shows the right speed for 
the engine. At a speed of 5,500 rpm, indicating suitability for use conditions Thermal 
efficiency of the engine Closest to each other 

 
Keywords : 4 stroke small gasoline engine/ electronic fuel injection system/  
                 Gasoline fuel 91/ Gasohol (E20)
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1. บทนํา 
    ในปจจุบันสภาพปญหาราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
แพงเปนปญหาสําคัญท่ีกําลังเผชิญกันอยูท่ัวโลก
รวมท้ังประเทศไทย ซ่ึงประเทศไทยตองพ่ึงพาการ
นําเขาน้ํามันจากตางประเทศเพ่ือเปนเชื้อเพลิง
มากกวา 90% ของปริมาณการใชน้ํามันในประเทศ
ท้ังหมด ทําใหไมสามารถกําหนดกลไกของราคา
น้ํ า มันได เองตองปลอยให ข้ึนราคาน้ํ า มันใน
ตลาดโลกซ่ึงมีแนวโนนวาจะมีราคาสูงข้ึนเรื่อยๆ 
สงผลใหประเทศไทยขาดเสถียรภาพทางดาน
พลังงานและดานเศรษฐกิจท่ีสําคัญมีการคาดการณ
วาปริมาณน้ํามันของโลกอาจถูกใชหมดไปใน 50 ป
ขางหนา หากยังมีอัตราการใชน้ํามันในปริมาณสูง
เชนในปจจุบัน ดังนั้นการแสวงหาแหลงเชื้อเพลิง
และพลังงานจากทรัพยากรภายในประเทศเพ่ือมา
ทดแทนการนํา เข าและเตรียมการรับ มือกับ
สถานการณในอนาคตท่ีจะถึงจึงมีความจําเปน
อยางยิ่ง จากปญหาดังกลาวจึงไดมีการศึกษาและ
วิจัย  เ พ่ือหาเชื้ อ เพลิ ง ท่ีจะมาทดแทนน้ํ า มัน        
ซ่ึงเอทานอล (Ethanol) ก็เปนเชื้อเพลิงอีกชนิด
หนึ่งท่ีไดความสนใจเปนอยางมาก ในการท่ีจะ
นํามาใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันแกสโซลีนและ
ดีเซล โดยผลการศึกษาและการทดลองใชท่ีผานมา
ชี้ใหเห็นวาการนําเอาเอทานอลใชทดแทนน้ํามัน
เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีดีอีกท้ังยังมีความเปนไป
ไดสูงท่ีจะพัฒนาไปสูเชิงพาณิชยในอนาคตตอไป 
[1,2] ทําใหมีการศึกษาวิจัยโดย ภานุเดช จินดา
วงศ และคณะ [2] ทําการศึกษาถึงสมรรถนะของ
เครื่องยนตเม่ือใชเอทานอลบริสุทธิ์  95% และ 
99.5% เปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงแกสโซลีน ผลการ
ทดสอบปรากฎวา เครื่องยนตเม่ือใชเชื้อเพลิงเอทา
นอล 99.5 % ใหคาแรงบิดและกําลังงานไมตาง
จากเชื้อเพลิงแกสโซลีน ในขณะท่ีใหคา 

ประสิทธิภาพทางความรอนสูงกวา 40-50% แตมี
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะสูงกวา
ประมาณ 10-20% และเม่ือใชเชื้อเพลิงเอทานอล 
95% ใหคาแรงบิดและกําลังงานออกมาต่ํากวา
ประมาณ 2-5% และใหคาประสิทธิภาพทางความ
รอนสูงกวา 25-30% แตมีอัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะสูงกวาประมาณ 30-50%   
สถิตย เนียมสูงเนิน และ อุทัย อ้ึงเจริญ [3] การ
เปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษไอเสียระหวาง
เครื่องยนตแกสโซลีนท่ีใชน้ํามันแกสโซลีนกับแกส
โซฮอลท่ีมีคาออกเทนตางกัน ผลการทดสอบแบง
ออกเปน 2 สวน คือ 1. เชื้อเพลิงชนิดเดียวกันแต
คาออกเทนตางกัน ซ่ึงเปรียบเทียบคาออกเทน
ระหวาง 95 กับ 91 พบวาแรงบิดและกําลังเบรก
ของเชื้อเพลิงท่ีมีคาออกเทน 95 นั้นมีคาสูงกวา    
2. เชื้อเพลิงตางชนิดกันแตคาออกเทนเทากัน
พบวาแรงบิดและกําลังเบรกของแกสโซลีนมีคาสูง
กวาแกสโซฮอล  Koc et al. [4] ไดศึกษาถึง
ผลกระทบของน้ํามันแกสโซลีนผสมเอทานอลตอ
สมรรถนะและการปลอยไอเสียในเครื่องยนตแกส
โซลีนโดยทําการทดสอบกับเครื่องไดนาโมมิเตอร 
ภายใตเง่ือนไข คือใชน้ํามันแกสโซลีน (E0) และ
แกสโซฮอล (E50 และ E85) เปนเชื้อเพลิง ทดสอบ
กับเครื่องยนตแกสโซลีน สูบเดียว หัวฉีด สี่จังหวะ 
จุดระเบิดดวยประกายไฟ ลิ้นปกผีเสื้อเปดเต็มท่ี 
และอัตราสวนการอัด 10 : 1 และ 11 : 1 ท่ี
ความเร็วรอบของเครื่องยนตจาก 1500 ถึง 5000 
รอบตอนาที พบวา เม่ือใชเชื้อเพลิง (E50 และ 
E85) ท่ีอัตราสวนการอัดเดิม ทําใหแรงบิดสูงกวา
น้ํ า มันแกส โซลีน  (E0)  ตลอดความเร็ ว รอบ 
เนื่องจากคาความรอนแฝงของการระเหยตัวของ
น้ํามันเชื้อเพลิงเอทานอลสูง ทําใหลดการปลอย
กาซ CO และ HC และอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 38



เชื้อเพลิงจําเพาะเบรกในเครื่องยนตสูงข้ึนตาม
อัตรารอยละของเอทานอลในสวนผสม และท่ี
อัตราสวนการอัดท่ีสูงข้ึน ทําใหการปลอยกาซ HC 
เพ่ิมข้ึนและปลอยกาซ CO ลดลง และทําใหอัตรา
การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก ของ 
E85 ลดลง นอกจากนี้แกสโซลีนผสมเอทานอลชวย
ใหเครื่องยนตทํางานท่ีอัตราสวนการอัดสูงข้ึนได
โดยไมเกิดการน็อค  Costa and Sodre [5] ได
ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการปลอย
แกสไอเสียกับเครื่องยนต 4 จังหวะ สี่สูบ แปด
วาลว ความจุปริมาตรกระบอกสูบ 1.0 ลิตร ใช 
E100 และแกสโซลีนผสมเอทานอล 22% (E22) 
เปนเชื้อเพลิง เครื่องยนตไดรับการทดสอบกับ
เครื่องไดนาโมมิเตอร ทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต 
ตามมาตรฐาน NBR / ISO 1585 พบวา ท่ี
ความเร็วรอบต่ํากวา 3250 รอบตอนาที น้ํามัน
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง  E2 2  ใ ห แ ร ง บิ ด แ ล ะ ค ว า ม ดั น
ประสิทธิภาพเฉลี่ยสําหรับแรงมาเพลา (BMEP) 
ของเครื่องยนต มีคาสูงกวา E100 และเม่ือใช 
E100 ท่ีความเร็วรอบมากกวา 4000 รอบตอนาที 
สามารถใหกําลังเครื่องยนต แรงบิด และความดัน
ประสิทธิภาพเฉลี่ยสําหรับแรงมาเพลา (BMEP) 
สู ง ข้ึ นม ากกว า  E22  นอกจ ากนี้  E100  ให
ประสิทธิภาพเชิงความรอนกับอัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะ (SFC) สูงข้ึนมากกวา E22 
ตลอดความเร็วรอบเครื่องยนต และการปลอยแกส
ไอเสีย CO และ HC ลดลงมากกวา E22 ตลอด
ความเร็วรอบเครื่องยนต แต CO2 และ NOX 
เพ่ิมข้ึน 
    ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรม มีการวิจัย
ลักษณะนี้ไวแลว แตมีขอบเขตการวิจัยท่ีแตกตาง
กันท่ีคณะผูวิจัยสนใจศึกษาในประเด็นขอบเขตท่ี
แตกตางกันคือ เครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ  

ท่ีใชน้ํามันแกสโซลีน 91และน้ํามันแกสโซฮอล E20 
เปนเชื้อเพลิง เปรียบเทียบระหวางเครื่องยนตเล็ก
แกสโซลีน 4 จังหวะ ท่ีใชการจายน้ํามันเชื้อเพลิง
ดวยคารบูเรเตอรแบบเดิม กับเครื่องยนตเล็กแกส
โซลีนท่ีไดทําการดัดแปลงเครื่องยนตใหเปนระบบ
ฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส 
2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 
    2.1  เ พ่ือศึกษาอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงจําเพาะเบรกของเครื่องยนตเล็กแกส    
โซลีน 4 จังหวะ ท่ีใชน้ํามันแกสโซลีน 91และ
น้ํามันแกสโซฮอล E20 เปนเชื้อเพลิง เปรียบเทียบ
ระหวางเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ ท่ีใช
การจายน้ํามันเชื้อเพลิงดวยคารบูเรเตอรแบบเดิม 
กับเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนท่ีไดทําการดัดแปลง
เครื่องยนตใหเปนระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงแบบ
อิเล็กทรอนิกส   
    2.2  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนของ
เครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ ท่ีใชน้ํามันแกส
โซลีน 91และน้ํามันแกสโซฮอล E20 เปนเชื้อเพลิง 
เปรียบเทียบระหวางเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน      
4 จั งหวะ ท่ี ใชการจ ายน้ํ า มันเชื้ อ เพลิ งด วย
คารบูเรเตอรแบบเดิม กับเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน
ท่ีไดทําการปรับแตงใหเปนระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
แบบอิเล็กทรอนิกส 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
    3.1 เครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ ระบบ
คารบูเรเตอร ยี่หอ Honda รุน GP 160  
    3.2 ความเร็วรอบในการทดสอบ 5,500 rpm 
    3.3 เครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ ระบบ
คาร บู เ ร เตอร ท่ี ได ดั ดแปลง เครื่ อ งยนต เป น
เครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จงัหวะ ระบบฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส 
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    3.4  ใชน้ํามันเชื้อเพลิงแกสโซลีน 91และน้ํามัน
แกสโซฮอล (E20) 
    3.5  ไดนาโมมิเตอร รุน ER 2500 CX ขนาด  
2 kW 
    3.6  หลอดไฟสปอรตไลท ยี่หอ HI-TEK รุน 
HFOFH00500 ขนาด 500 W 
4.  การคํานวณเพ่ือวิเคราะหขอมูล 

     ขอมูลท่ีไดจากการทดลองนํามาคํานวณหา

กําลังเบรก อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง

จําเพาะเบรก และประสิทธิภาพเชิงความรอนของ

เครื่องยนต ตามสมการดังตอไปนี้ 

     4.1 กําลังเบรก 

                        Pb = IV
ηgen

               (1)   

โดยท ี่ Pb ค ือ กําลังเบรก (kw) 
         I  ค ือ กระแสไฟฟา (Amp) 
        V  คือ แรงเคลื่อนไฟฟา (Volt) 
 ηgen คือ ประสิทธิภาพเครื่องกําเนิดไฟฟา = 0.9 

     4.2 อัตราการส้ินเปลืองน้ําม ันเ ช้ือเพลิง

จําเพาะเบรก 

                    bsfc = 3600�̇�f
pb

     (2) 

โดยท่ี bsfc คือ อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง

จําเพาะเบรก (g/kWh) 

�̇�𝑚f คือ ความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง (kg/s) 

4.3 ประสิทธิภาพเชิงความร อนของ

เคร ื่องยนต  

                      ηth  = pb
Q̇f

× 100        (3)                  

โดยท่ี ηth คือ ประสิทธิภาพเชิงความรอนของ

เครื่องยนต (%)              

      Q̇f  คือ ความรอนจากการเผาไหมของน้ํามัน

เชื้อเพลิง (kW) 

      เม่ือ Q̇f = �̇�𝑚fLHV 

โดยท่ี  LHV  คือ คาความรอนตอหนึ่งหนวยมวล 
(Low heating value, kJ/kg) 
5. การทดลอง 
 งานวิจัยนี้มีวิธีการทดลองอยู 2 สวนดวยกัน
คือ ทําการทดลองเครื่องยนต 4 จังหวะ ระบบ
คารบู เร เตอร  กับเครื่องยนต  4 จังหวะ ท่ีได
ดัดแปลงเครื่องยนตเปนระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  5.1 ทําการทดลองเครื่องยนต 4 จังหวะ
ระบบคารบูเรเตอรท่ีความเร็วรอบของเครื่องยนต 
5500 rpm โดยเชื้อเพลิงท่ีใชเปนน้ํามันแกสโซลีน 
91และน้ํามันแกสโซฮอล (E20) พรอมดวยเก็บ
ขอมูล จากเครื่องมือวัดอุปกรณตางๆ คือภาระ
เครื่องยนตอานไดจากใชมัลติมิเตอรแรงดันไฟฟา
และใชแอมมิเตอรวัด กระไฟฟาจากอัลเทอร      
เนเตอร ท่ีเชื่อมตอเขากับเครื่องยนตเพ่ือผลิตไฟฟา
ใหกับหลอดไฟสปอรตไลท อัตราการสิ้นเปลืองของ
น้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือนําคาท้ังหมดไปคํานวณหาคา
ตางๆ เปนขอมูลในการเปรียบเทียบ 
 5.2  ทําการดัดแปลงเครื่องยนต 4 จังหวะ
ระบบคารบูเรเตอรโดยติดต้ังอุปกรณระบบฉีด
น้ํา มันเชื้อเพลิง อิ เล็กทรอนิกส โดยการติดตั้ ง
เซ็นเซอรวัดความดันอากาศ MAP Sensor      
เรือนลิ้นปกผีเสื้อ และสายเซนเซอรเขากับกลอง 
ECU หลังจากท่ีไดดัดแปลงเครื่องยนตทดลองเสร็จ
แลวก็ทําการทดลองเครื่องยนต 4 จังหวะแบบ 
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ควบคุมการฉีดน้ํามันอิเล็กทรอนิกสท่ีความเร็วรอบ
เครื่องยนต 5500 rpm โดยเชื้อเพลิงท่ีใชเปน
น้ํามันแกสโซลีน 91และน้ํามันแกสโซฮอล (E20) 
พรอมดวยเก็บขอมูลจากเครื่องมือวัดอุปกรณตาง 
ๆ คือภาระเครื่องยนตอานไดจากใชมัลติมิเตอร
แรงดันไฟฟาและใชแอมมิเตอรวัดกระแสไฟฟา
จากอัลเทอรเนเตอรท่ีเชื่อมตอเขากับเครื่องยนต
เพ่ือผลิตไฟฟาใหกับหลอดไฟสปอรตไลท อัตรา
การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือนําคาท้ังหมดไป
คํานวณหาคาตาง ๆ เปนขอมูลในการวิเคราะห
และเปรียบเทียบกับแบบเดิม โดยมีข้ันตอนการ
ทดลอง ดังนี้ 
  1.  จัดเตรียมเครื่องยนตท่ีใชในการทดลอง
โดยใช เครื่ อ งยนต เล็ กแกส โซลีน  4  จั งหวะ 
ระบบคารบูเรเตอร กับเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน   
4 จังหวะ ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส 
  2.  ติดตั้งเครื่องยนตทดลองเครื่องยนตเล็ก
แกสโซลีน 4 จังหวะ ระบบคารบูเรเตอรเขากับ 
อัล เทอร เนเตอร เ พ่ือเปนภาระโหลดสําหรับ
เครื่องยนต และติดตั้งอุปกรณการทดลองท้ังหมด
ใหเรียบรอย 
  3 .  ทดสอบ เครื่ อ งยนต เ ล็ กแก ส โ ซลี น           
4 จังหวะ ระบบคารบูเรเตอรท่ีความเร็วรอบของ
เครื่องยนต 5500 rpm โดยเชื้อเพลิงท่ีใช เปน
เชื้อเพลิงแกสโซลีน 91และแกสโซฮอล (E20) ทํา
การเปดสวิทชเครื่องกําเนิดไฟฟาแลวเปดหลอด
สปอรตไลท เพ่ือเปนภาระตั้งแต 0.5 – 2 kW โดย
เพ่ิมข้ึนทีละ 0.5 kW  
 4. ทําการทดสอบซํ้าตั้งแตข้ันตอนท่ี 1-3 โดย
เปลี่ยนเปนเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ 
ระบบคารบูเรเตอรท่ีไดดัดแปลงเครื่องยนตเปน
เครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ ฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส 

  5.  นําคาท่ีบันทึกไดจากเครื่องมือวัดอุปกรณ
คือคาแรงเคลื่อนไฟฟา และวัดกระแสไฟฟาท่ี
ออกมาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา นําคาท้ังหมดไป
คํานวณหาคาต า งๆ  เ พ่ือนํ ามาหา อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก และหา
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องยนตเล็กแกส
โซลีน 4 จังหวะ ระบบคารบูเรเตอร เปรียบเทียบ
กับเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ ระบบฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส 
6. ผลการทดลอง      
    6.1 จากการทดสอบเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน   
4  จั ง ห ว ะ  ร ะ บ บ ฉี ด น้ํ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ บ บ
อิเล็กทรอนิกสโดยใชน้ํามันแกสโซลีน 91 เปน
เชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 
4 จังหวะ แบบเดิมท่ีใชคารบูเรเตอร ใชน้ํามันแกส
โซลีน 91 เปนเชื้อเพลิง ทดสอบท่ีความเร็วรอบ
เครื่องยนต 5,500 rpm ท่ีภาระ 0.5-2 kW เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความรอนของ
เครื่องยนต และอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
แกสโซลีน 91 พบวา  
       6.1.1  อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
จําเพาะเบรก (bsfc) จากภาพท่ี 1 ซ่ึงจะแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก ท่ี
ภาระตางๆ ของเครื่องยนต ท่ีความเร็วรอบ 5500 
rpm จากผลการทดสอบเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 
4  จั ง ห ว ะ  ร ะ บ บ ฉี ด น้ํ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ บ บ
อิเล็กทรอนิกสโดยใชน้ํามันแกสโซลีน 91 เปน
เชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 
4 จังหวะ แบบเดิมท่ีใชคารบูเรเตอรโดยใชน้ํามัน
แกสโซลีน 91 เปนเชื้อเพลิง พบวาทุกภาระตางๆ  
มีอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึน เฉลี่ย 
11.40% เนื่องจากระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงอาศัย
การดูดน้ํามันเชื้อเพลิงดวยปมน้ํามันเชื้อเพลิง  
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สงผลใหอัตราการไหลของน้ํามันเชื้อเพลิงเร็วข้ึน 
และระยะเวลาการไหลยอนกลับของน้ํ า มัน
เชื้อเพลิงจากปมไปยังหลอดวัดอัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิง 

 
ภาพท่ี 1  อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
จําเพาะเบรก ท่ีความเร็วรอบ 5,500 rpm 
    6. 1. 2  ประสิ ทธิ ภ าพ เชิ ง คว ามร อนของ
เครื่องยนต จากภาพท่ี 2 ซ่ึงจะแสดงประสิทธิภาพ 
เชิงความรอนของเครื่องยนต ท่ีภาระตางๆ ของ
เครื่องยนต ท่ีความเร็วรอบ 5,500 rpm จากผล
การทดสอบเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ 
ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกสโดยใช
แกสโซลีน 91 เปนเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับ
เครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ แบบเดิมท่ีใช
คารบู เรเตอรโดยใชน้ํามันแกสโซลีน 91 เปน
เชื้อเพลิง พบวาทุกภาระตางๆ  มีประสิทธิภาพเชิง
ความรอนของเครื่องยนตนอยกวาเฉลี่ย 9.61% 
เนื่องจากระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงอาศัยการดูด
น้ํามันเชื้อเพลิงดวยปมน้ํามันเชื้อเพลิง สงผลให
อัตราการไหลของน้ํามันเชื้อเพลิงเร็วข้ึน และ
ระยะเวลาการไหลยอนกลับของน้ํามันเชื้อเพลิง
จากปมไปยังหลอดวัดอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิง แสดงใหเห็นวาท่ีอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงจําเพาะเบรกของเครื่องยนตเพ่ิมข้ึน สงผล
ใหประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องยนต 

ใกลเคียงกัน เม่ือเปรียบเทียบกับเครื่องยนตเล็ก
แกสโซลีน 4 จังหวะ แบบเดิมท่ีใชคารบูเรเตอร 
เนื่องจากภาระของเครื่องยนตเพ่ิมข้ึน ท่ีความเร็ว
รอบเทาเดิมแตอัตราเรงสูงข้ึน จึงตองเปดลิ้นปก
ผีเสื้อมากข้ึน อัตราการไหลของอากาศเขาไปในทอ
ไอดีเร็วกวาเดิม สงผลใหอัตราสวนผสมอากาศกับ
เชื้อเพลิงคลุกเคลากันไดดีกอนเขาไปในกระบอก
สูบ จึงทําใหการเผาไหมสมบูรณประสิทธิภาพเชิง
ความรอนของเครื่องยนตสูงข้ึนตามไปดวย 
 

 
ภาพ ท่ี  2  ประสิทธิภ าพเชิ งความร อนของ
เครื่องยนตท่ีความเร็วรอบ 5,500 rpm 
   6.2 จากการทดสอบเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน      
4  จั ง ห ว ะ ร ะ บ บ ฉี ด น้ํ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ บ บ
อิเล็กทรอนิกสโดยใชน้ํามันแกสโซฮอล (E20) เปน
เชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 
4 จังหวะ แบบเดิมท่ีใชคารบูเรเตอร ใชน้ํามันแกส
โซฮอล (E20) เปนเชื้อเพลิง ทดสอบท่ีความเร็ว
รอบเครื่องยนต 5,500 rpm ท่ีภาระ 0.5-2 kW 
เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความรอนของ
เครื่องยนต และอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
แกสโซฮอล (E20) พบวา  
 6.2.1  อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
จําเพาะเบรก (bsfc) จากภาพท่ี 3 ซ่ึงจะแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก ท่ีภาระ
ตางๆ ของเครื่องยนต ท่ีความเร็วรอบ 5500 rpm 
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จากผลการทดสอบเครื่องยนต เล็กแกสโซลีน       
4  จั ง ห ว ะ  ร ะ บ บ ฉี ด น้ํ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ บ บ
อิเล็กทรอนิกสโดยใชน้ํามันแกสโซฮอล (E20) เปน
เชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 
4 จังหวะ แบบเดิมท่ีใชคารบูเรเตอรโดยใชน้ํามัน
แกสโซฮอล (E20) เปนเชื้อเพลิง พบวาทุกภาระ
ตางๆ  มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึน 
เฉลี่ย 5.26% เนื่องจากระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง
อาศัยการดูดน้ํามันเชื้อเพลิงดวยปมน้ํามันเชื้อเพลิง 
สงผลใหอัตราการไหลของน้ํามันเชื้อเพลิงเร็วข้ึน 
และระยะเวลาการไหลยอนกลับของน้ํ า มัน
เชื้อเพลิงจากปมไปยังหลอดวัดอัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิง 
 

 
ภาพท่ี 3 อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
จําเพาะเบรก ท่ีความเร็วรอบ 5,500 rpm 
     6. 2. 2 ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชิ ง คว ามร อนขอ ง
เครื่องยนต จากภาพท่ี 4 ซ่ึงจะแสดงประสิทธิภาพ 
เชิงความรอนของเครื่องยนต ท่ีภาระตางๆ ของ
เครื่องยนต ท่ีความเร็วรอบ 5,500 rpm จากผล
การทดสอบเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ 
ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกสโดยใช
น้ํามันแกสโซฮอล (E20)เปนเชื้อเพลิง เปรียบเทียบ
กับเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ แบบเดิมท่ี
ใชคารบูเรเตอรโดยใชน้ํามันแกสโซฮอล (E20) เปน
เชื้อเพลิง พบวา ทุกภาระตางๆ  มีประสิทธิภาพ

เชิงความรอนของเครื่องยนตนอยกวา 4.99% 
เนื่องจากระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงอาศัยการดูด
น้ํามันเชื้อเพลิงดวยปมน้ํามันเชื้อเพลิง สงผลให
อัตราการไหลของน้ํามันเชื้อเพลิงเร็วข้ึน และ
ระยะเวลาการไหลยอนกลับของน้ํามันเชื้อเพลิง
จากปมไปยังหลอดวัดอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิง แสดงใหเห็นวาท่ีอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงจําเพาะเบรกของเครื่องยนตเพ่ิมข้ึน สงผล
ใหประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องยนต
ใกลเคียงกัน เม่ือเปรียบเทียบกับเครื่องยนตเล็ก
แกสโซลีน 4 จังหวะ แบบเดิมท่ีใชคารบูเรเตอร 
เนื่องจากภาระของเครื่องยนตเพ่ิมข้ึน ท่ีความเร็ว
รอบเทาเดิมแตอัตราเรงสูงข้ึน จึงตองเปดลิ้นปก
ผีเสื้อมากข้ึน อัตราการไหลของอากาศเขาไปในทอ
ไอดีเร็วกวาเดิม สงผลใหอัตราสวนผสมอากาศกับ
เชื้อเพลิงคลุกเคลากันไดดีกอนเขาไปในกระบอก
สูบ จึงทําใหการเผาไหมสมบูรณประสิทธิภาพเชิง
ความรอนของเครื่องยนตสูงข้ึนตามไปดวย 
 

 
ภ าพ ท่ี  4 ประสิ ท ธิ ภ าพ เชิ ง คว ามร อนขอ ง
เครื่องยนตท่ีความเร็วรอบ 5,500 rpm 
7. สรุปผลการวิจัย 
    ผลการวิจัย พบวาอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงจําเพาะเบรกและประสิทธิภาพเชิงความ
รอนของเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ ท่ีใช
น้ํามันเชื้อเพลิงแกสโซลีน 91 และน้ํามันแกสโซ 
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ฮอล (E20) เปนเชื้อเพลิง เปรียบเทียบระหวาง
เครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ ท่ีใชการจาย
น้ํามันเชื้อเพลิงดวยคารบูเรเตอรแบบเดิม กับ
เครื่องยนตเล็กแกสโซลีนท่ีไดทําการปรับแตงให
เปนระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส ท่ี
ความเร็วรอบ 5,500 rpm มีคาท่ีใกลเคียงกัน 
แสดงถึงความเร็วรอบท่ีเหมาะสมตอการใชงาน
เครื่องยนตท่ีความเร็วรอบ 5,500 rpm แสดงถึง
ความเหมาะสมตอสภาวะการใชงาน ประสิทธิภาพ
เชิงความรอนของเครื่องยนต ใกลเคียงกันมากท่ีสุด 
8. ขอเสนอแนะ 
    8.1 ควรมีการปรับปรุงอุปกรณระบบฉีดน้ํามัน
น้ํามันเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส ท่ีติดตั้งให
เหมาะสมกับเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 4 จังหวะ 
จะทําใหอัตราสวนผสมอากาศกับน้ํามันเชื้อเพลิงมี
ความเหมาะสม 
    8.2 การออกแบบติดตั้งระยะการไหลเชื้อเพลิง
จากปมไปยังหัวฉีด และระยะการไหลยอนกลับ
ของน้ํามันเชื้อเพลิงเขาไปยังหลอดวัดอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ควรติดตั้งในระยะท่ีใกล
กันใหมากท่ีสุด เนื่องจากจะสงผลตออัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 
9. กิตติกรรมประกาศ 
     ผู เ ขี ยนบทความขอขอบ คุณแผนกวิ ช า
เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ท่ีสนับสนุนการวิจัย 
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บทคัดยอ 
 บทความนี้เสนอการศึกษาการวิเคราะหสมรรถนะของเตาแกสหุงตมในครัวเรือนเพ่ือแสดงประสิทธิภาพ

เชิงความรอนและการปลดปลอยมลพิษ ซ่ึงการทดสอบสมรรถนะการเผาไหมของเตาใชการทดสอบตามมาตรฐาน 

DIN EN 203-2 โดยใชเชื้อเพลิงเอลพีจี ขอมูลท่ีไดนี้จะเปนประโยชนสำหรับการออกแบบชุดหัวเตาประสิทธิภาพสูง

ในอนาคต โดยเลือกใชหัวเตาสี่ประเภทคือ แบบ Radial Flow Burner (RB), Porous Radian Burner (PRB), 

Swirl Flow Burner (SB)  และ Vertical Flow Burner (VB)  ทดสอบท่ีความดันแกสเชื้อเพลิง 5 ความดันคือ 24 

30 36 40 และ 44 เซนติเมตรน้ำ ซ่ึงพบวาเตาท้ังสี่ประเภทเม่ือทดสอบท่ีความดันแกสเดียวกันจะใหคาอัตราการ

ปอนเชื้อเพลิงตางกันเนื่องจากอิทธิพลของขนาดรูหัวฉีดแกสเชื้อเพลิง จากการทดสอบพบวาเตาประเภท Vertical 

Flow Burner (VB) ใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงท่ีสุดประมาณ 77.88%  เนื่องจากลักษณะของเปลวไฟพุง

ชนตั้งฉากกับกนภาชนะ ดังนั้นจะทำใหเกิดการถายเทความรอนไดดี การสูญเสียความรอนต่ำ ในขณะเดียวกันเตา 

Porous Radian Burner (PRB) ปลดปลอยมลพิษ CO สูงท่ีสุดประมาณ 1,866 ppm เนื่องจากกนหมอภาชนะอยู

ใกลเปลวไฟทำใหเกิดการสูญเสียความรอนจากกระบวนการเผาไหมสงผลทำใหเกิดการเผาไหมไมสมบูรณ ในขณะ

ท่ีเตาประเภทอ่ืนปลดปลอยมลพิษ CO ต่ำกวาเกณฑมาตรฐานกำหนดคือ ต่ำกวา 1,500 ppm     

  

คำสำคัญ: เตาแกสหุงตม ประสิทธิภาพเชิงความรอน แกสคารบอนมอนอกไซด 

 

 

 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 45



Abstract 

 This article presents a study of the performance analysis of household gas stoves to 

show thermal efficiency and emission. In which the combustion performance test of the furnace 

is tested in accordance with DIN EN 203-2 standard by using LPG as fuel. This information may be 

helpful in designing a high-performance burner in the future. The four burner types: Radial Flow 

Burner (RB), Porous Radian Burner (PRB), Swirl Flow Burner (SB) and Vertical Flow Burner (VB), 

tested with five fuel gas pressure of 24, 30, 36 40 and 44 centimeters of water, respectively. It is 

found that all four types of furnaces, when tested at the same gas pressure, will give different 

heat input due to the influence of the size of the fuel gas nozzle hole. The results show that 

the Vertical Flow Burner (VB) has the highest thermal efficiency of approximately 77.88% due to 

the characteristics of flames that are perpendicular to the bottom of the pot. Therefore, it will 

enhance heat transfer rate and lead to the lowest heat loss. Meanwhile, the Porous Radian 

Burner (PRB) emits the highest CO emissions of about 1,866 ppm, because the bottom of the 

pot closes to the flame. As the result, flame quenching occurs in combustion process and 

leading to incomplete combustion. Moreover, the other types of furnaces emits lower 

concentration of carbon monoxide (CO) than the value specified by the considered emissions 

standard (1,500 ppm at 0% excess O2). 

 

Keywords: Cooking burner, Thermal efficiency, Carbon monoxide 
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1. บทนำ 

ปจจุบันท่ัวโลกประสบปญหาสถานการณ

วิกฤตดานพลังงานท่ีมีแนวโนมทวีความรุนแรงมาก

ข้ึนทุกป จากสถิติการใชพลังงานของกระทรวง

พ ลั ง ง า น พ บ ว า  ป ร ะ เท ศ ไท ย มี ก า ร ใช

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนผลิตภัณฑปโตรเลียม

อยางกวางขวาง โดยเฉพาะแกสปโตรเลียมเหลว 

หรือ แอลพีจ ี(Liquefied Petroleum Gas, LPG) 

ท่ีเปนสวนผสมของโพรเพน (Propane) และบิ

วเทน (Butane) ดวยเหตุผลท่ีวาแกสแอลพีจีเปน

เชื้อเพลิงท่ีสะอาด เผาไหมไดสมบูรณและสะดวก

ตอการใชงาน ดังนั้นจึงเปนท่ีนิยมใช กันอยาง

แพรหลายท้ังในภาคครัวเรือน การขนสง และ

อุตสาหกรรม พบวาในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) 

ประเทศไทยใชแกสแอลพีจีในภาคครัวเรือนคิด

เปนปริมาณมากท่ีสุด [1] คิดเปน 31 เปอรเซ็นต

ของการใชแกสแอลพีจี ท้ังหมดดังรูปท่ี 1 จาก

ปริมาณการใชท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ จึงเปน

สาเหตุทำใหแกสแอลพีจีมีราคาสูงข้ึน และในบาง

ชวงอาจไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

ดั้งนั้นเราจึงควรนำองคความรูมาพัฒนาเตาแกสหุง

ต ม  โด ย เฉพ าะ เต าแก ส หุ งต ม ขน าด  KB-5 

เนื่ อ งจาก มีป ริม าณ การใช สู ง  โดยการ เพ่ิ ม

ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสใหสูงข้ึน 

นำไปสูการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงแกสแอลพีจี 

ซ่ึงจะเปนการชวยลดคาใชจายใหแกประชาชนและ

ไดใชประโยชนจากพลังงานแกสแอลพีจีอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 

 ในอดีตท่ีผานมาการออกแบบและสราง

ชุดหัวเตาแกสหุงตมยังทำไดไมดีเชน มิติของหัวฉีด 

มิติของทอผสม และมิติของหัวเผาไมสัมพันธกัน

สงผลใหปริมาณอากาศสวนแรกท่ีถูกเหนี่ยวนำเขา

มาผสมกับแกสเชื้อเพลิงมีปริมาณต่ำ และเม่ือมี

การเผาไหม โดยการอุนอากาศกอนยิ่ งทำให

ปริมาณอากาศสวนแรกท่ีใชในการเผาไหมลดต่ำลง 

[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ปริมาณการใชแกสแอลพีจีในประเทศไทย 

 

เนื่องจากอากาศถูกอุนใหมีอุณหภูมิสูงข้ึน

แลวเกิดการขยายตัว จากปริมาณอากาศท่ีไม

เพียงพอทำใหการเผาไหมไมสมบูรณเกิดมลพิษสูง

และใหประสิทธิภาพเชิงความรอนต่ำจึงสงผลใหไม

ประหยัดพลังงาน จากความสำคัญของปริมาณ

อากาศสวนแรกท่ีใชในการเผาไหมนี้ จึงทำใหมี

ผูทำการศึกษาถึงคุณลักษณะการเหนี่ยวนำอากาศ

สวนแรกของเตาแกสหุงตม โดย H.R.N.Jones 

และ Pritchard [3, 4] ศึกษาทางทฤษฎีถึงอิทธิพล

ของตัวแปรตางๆท่ีสงผลตอคุณลักษณะของการ

เหนี่ยวนำอากาศสวนแรกท่ีใชในการเผาไหม โดย

อาศัยหลักการอนุรักษพลังงาน และโมเมนตัมของ

เจ็ตท่ีไหลผานภายในหัวฉีดแกสและทอผสม พบวา

การเหนี่ยวนำอากาศสวนแรกข้ึนอยูกับอัตราการ

ปอนเชื้อเพลิง ชนิดของแกสเชื้อเพลิง มิติของ

หัวฉีด มิติของทอผสม และมิติของหัวเผา ตอมา 

Singh, G. และคณะ [5] สรางแบบจำลองทาง

คณิตศาสตรเพ่ือศึกษาปริมาณการเหนี่ยวนำ
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อากาศสวนแรกแลวเปรียบเทียบกับผลทางดาน

ทฤษฎี [3,4] โดยทำการปรับความหนาแนนของ

แกสเชื้ อ เพลิง พบวาผลจากการศึกษาใหค า

ใกลเคียงกับทฤษฎี โดยปริมาณการเหนี่ยวนำ

อากาศสวนแรกจะสูงข้ึนเม่ือเพ่ิมความหนาแนน

ของแกสเชื้อเพลิง จากนั้น Singh, G. และคณะ 

[6] ศึกษาปริมาณอากาศสวนแรกจากการทดลอง

เพ่ือเปรียบเทียบกับผลทางดานทฤษฎี  [3, 4] 

พบวาผลจากการศึกษาใหคาใกลเคียงกับทฤษฎี 

โดยปริมาณการเหนี่ยวนำอากาศสวนแรกจะสูงข้ึน

เม่ือเพ่ิมสัดสวนของขนาดทอผสมตอรูหัวฉีดแกส 

จากการศึกษาท่ีผานมานั้นการหาปริมาณอากาศ

สวนแรกท่ีใชในการเผาไหมจะพิจารณาเฉพาะ

กรณีไมมีการเผาไหม (Cold Test) ซ่ึงไมสะทอน

ความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในการทำงานของเตาแกส

หุงตม และเม่ือเร็วๆนี้  Namkhat, A. และคณะ 

[7] ศึกษาการเหนี่ ยวนำอากาศสวนแรกโดย

พิจารณาถึงอิทธิพลของอุณหภูมิจากการเผาไหม 

(Hot Test) พบวาปริมาณอากาศสวนแรกจะลดลง

เม่ือพิจารณาแบบ Hot Test และสมการทำนาย

ปริมาณอากาศสวนแรกท่ีไดจากการศึกษาใหผล

ใกลเคียงกับผลการทดลองจริง 

จากการศึกษาท่ีผานมา พบวาการศึกษา

และพัฒนาเตาสวนใหญจะเปนเตาแกสหุงตมชนิด

ความดันสูง  ซ่ึงเตาแกสหุงตมความดันต่ำท่ีใชใน

ครัวเรือนจะมีการศึกษาคอนขางนอย ดังนั้นใน

งานวิจัยนี้จะศึกษาสมรรถนะของเตาแกสหุงตม

ชนิดความดันต่ำท่ีใชในครัวเรือน โดยเลือกใชเตาท่ี

มีขายตามทองตลาดโดยท่ัวไป เชน Radial Flow 

Burner (RB), Porous Radian Burner (PRB), 

Swirl Flow Burner (SB)  และ Vertical Flow 

Burner (VB) ซ่ึงศึกษาอิทธิพลของความดันแกส

เชื้ อ เพ ลิ งแ ล ะ อั ต ร าก ารป อ น เชื้ อ เพ ลิ งต อ

ประสิทธิภาพเชิงความรอนและการปลดปลอย

มลพิษ  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของเตาแกสหุงตม 

เช น  ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชิ งค ว าม ร อ น และการ

ปลดปลอยมลพิษ 

 2. เพ่ือวิเคราะหกลไกการเผาไหมของเตา

แกสหุงตมชนิดตางๆ 

 3. เพ่ือสรางชุดทดสอบสมรรถนะของเตา

แกสหุงตมตามมาตรฐานสากล 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ใช แ ก ส แ อ ล พี จี เป น เชื้ อ เพ ลิ ง ใน

การศึกษาครั้งนี้ 

 2. เตาแกสหุงตมท่ีใชในการศึกษาจะเปน

แบบชนิดความดันต่ำท่ีมีขายตามทองตลาด 

 3. ทดสอบสมรรถนะของเตาแกสหุงตม

ตามมาตรฐานสากล (DIN EN 203-2) 

 

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย 

อุ ป ก ร ณ ท่ี ใ ช ใ น ก า ร ท ด ล อ ง ห า

ประสิทธิภาพเชิงความรอนและการปลดปลอย

มลพิษของหั วเตามีลักษณะดั ง รูปท่ี  2  ซ่ึ งมี

สวนประกอบหลักๆสองสวนคือ สวนแรก เปนชุดหัว

เตาแกสหุงตมท่ีใชในการทดสอบซ่ึงจะเปนเตาแกส

ท่ีมีขายกันท่ัวไปตามทองตลาด 4 ชนิด คือ หัวเตา

แกสแบบทองเหลือง แบบอินฟราเรด แบบหมุนวน

และแบบเทอรโบ ซ่ึงการทดลองในครั้งนี้จะใชหัว

เตาความดันต่ำ สวนท่ีสองจะเปนชุดอุปกรณท่ีใช

ในการวัดและเก็บขอมูลในการทดลองโดยอาศัย

เค รื่ อ งวั ด ป ริ ม าณ แก ส ไอ เสี ย  (Exhaust gas 

analyzer) ของบริษัท Entech รุน testo 350 ซ่ึง
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เปน Electromechanical sensor วัดในลักษณะ

ไอเสียแหง (Dry basis) ซ่ึงคาท่ีวัดไดจะมีความ

คลาดเคลื่อน 0.05 เปอรเซ็นต และอุปกรณเก็บ

บั น ทึกค า อุณ หภู มิ  ใช  Data logger รุ น  Midi 

logger GL220 ในการเก็บบันทึกคาอุณหภูมิของ

น้ำ ณ เวลาใดๆ ซ่ึงจะทําการพวงกับคอมพิวเตอร 

เพ่ือใชทดลองหาคาประสิทธิภาพเชิงความรอนของ

เตาแกสหุงตม 

ข้ันตอนการทดลองเริ่มจากการเปดแกส

เชื้อเพลิงจากถังบรรจุแกส ซ่ึงจะใช  Pressure 

regulator เปนตัวควบคุมปริมาณการไหลของแกส

เชื้อเพลิง โดยมีการชั่งน้ำหนักของแกสเชื้อเพลิงท่ี

ลดลงจากการทดลองดวยเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 

เพ่ือคำนวณหาอัตราการไหลเชิงมวลของแกส 

 ( LPGm ) ขณะเดียวกันความดันของแกสเชื้อเพลิง

จะถูกวัดดวย Manometer ท่ีเปนปรอท จากนั้น

แกสจะถูกพนออกจากหัวฉีดเขาไปในทอผสม 

อากาศท่ีอยูรอบๆทางเขาทอผสมจะถูกเหนี่ยวนำ

ผานชองอากาศสวนแรกเขาไปในทอผสมพรอมๆ 

กับแกสเชื้อเพลิงโดยอาศัยการถายเทโมเมนตัม

ระหวางแกสและอากาศโดยรอบ จากนั้นสวนผสม

ของอากาศสวนแรกและแกสจะไหลผานทางออก

เปลวไฟ และลุกติดไฟใหเปลวไฟชนิดผสมมากอน 

(Premixed flame) การวัดประสิทธิภาพเชิงความ

รอนจะอางอิงตามมาตรฐาน DIN EN 203-2:1997 

โดยทำการเลือกขนาดของหมอภาชนะ (Pot) ท่ีมี

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 26 เซนติเมตร ซ่ึง Hood 

ท่ีทำการวัดไอเสียสามารถครอบได และเติมน้ำ

ปริมาณ 6.5 กิโลกรัมลงในหมอภาชนะ ทำการตม

น้ำจากอุณหภูมิหองจนกระท่ังถึงประมาณ 90oC 

จากนั้นทำการบันทึกคาอุณหภูมิน้ำและเวลาท่ีใช

ในการทดสอบ พรอมท้ังบันทึกคาปริมาณไอเสีย 

(CO, NOx) และถายรูปเปลวไฟท่ีได โดยทำการ

ท ด ล อ ง ท้ั งก ร ณี เต า  4 ช นิ ด  แ ล ว ท ำ ก า ร

เปรียบเทียบผลการทดลอง สมการท่ีใชในการ

คำนวณหาประสิทธิภาพเชิงความรอนแสดงดัง

สมการ (1) 
( )

tLHVm
TCm

LPG

iwaterwaterpwater
th ××

−
=


,, 90

η       (1) 

 

เม่ือηth    คือ ประสิทธิภาพเชิงความรอน (-) 

    waterm  คือ น้ำหนักของน้ำ (kg) 

   waterpC ,   คือ คาความจุความรอนของน้ำ

(kJ/kg.K) 

    iwaterT ,   คือ อุณหภูมิของน้ำเริ่มตน (oC) 

    LPGm    คือ อัตราการไหลเชิงมวลของแกส 

(kg/s) 

    LHV    คือ คาความรอนของเชื้อเพลิง (kJ/kg) 

      t        คือ เวลาท่ีใชในการทดสอบ (s) 

การควบคุม Firing rate สามารถทำไดโดยการ

ปรับคาอัตราการไหลเชิงมวลของแกส ( LPGm ) 

 ซ่ึ งค า Firing rate สามารถคำนวณ  หาไดดั ง

สมการ (2) 

LHVmqrateFiring LPG ×= )(        (2) 

 

งานวิจัยนี้ไดทำการทดลองท่ีเง่ือนไขเดิม

ซ้ำ 3 ครั้ง เพ่ือหาคาเฉลี่ยในการรายงานผล ดังนั้น

ในการทดลองแตละเง่ือนไข การปรับคา Firing 

rate จึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง เพ่ือใหมีความ

ละเอียดและแมนยำมากข้ึนจึงไดนำ Manometer 

ท่ีเปนปรอท ใชวัดความดันของแกส LPG 

 

5. ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิเคราะหและอธิบาย

คุณลักษณะของสรรถนะเตาแกสตอประสิทธิภาพ 
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1. แกส LPG 

2. Pressure regulator 

3. Manometer ปรอท 

4. เตาแกสหุงตม 

5. หมอขนาด 26 ซม. 

6. Hood 

7. Exhaust gas analyzer 

8. Data logger 

9. คอมพิวเตอร 

10. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 

 

รูปท่ี 2 แผนภาพแสดงการเตรียมอุปกรณในการทดสอบ 

 

เชิงความรอน โดยใชเชื้อเพลิงแกสแอลพีจี ซ่ึงจะทำการ

ปรับความดันของเตาแกสแตละชนิด โดยอาศัยการ

ทดลองดวยวิธีการทดลองตามมาตรฐานของเยอรมัน 

(DIN EN 203-2) แลวนำมาประยุกตใชกับหัวเตาแกส

แรงดันต่ำ (Low Pressure) โดยการนำผลการทดลอง

ท่ีไดมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความรอน 

 จากการทดลองทำการปรับความดันแกส

เชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ พบวามีผลตอประสิทธิภาพ ดัง

รูปท่ี 3 พบวาประสิทธิภาพเชิงความรอนของทุกเตา

แกสมีแนวโนมเหมือนกัน คือประสิทธิภาพเชิงความ

รอนท่ีเหมาะสมจะอยูในชวงคาความดันเชื้อเพลิงท่ี

ปอนเขาสูระบบ (P) คาหนึ่ง (30-40 เซนติเมตรน้ำ) ใน

ขณะเดียวกันจะเห็นวาคาท่ีชวงความดันเชื้อเพลิงท่ี

ปอนเขาสูระบบ (P) สูงๆจะทำใหคาประสิทธิภาพต่ำลง 

เนื่องจากคาความดันเชื้อเพลิงท่ีปอนเขาสูระบบ (P) 

เกินความดันแกสเชื้อเพลิงมาตรฐาน จากการทดลองจะ

เห็นไดวาเตาแกสแบบ Vertical flow burner ท่ีความ

ดัน 24 เซนติเมตรน้ำ จะใหคาประสิทธิภาพเชิงความ

รอนสูงสุด เพราะเปนหัวเตาท่ีออกแบบมาเพ่ือใหใชเรง

ไฟไดแรง ดวยการบีบหัวเตาใหเปนรูเล็กเพ่ือเพ่ิมความ

ดันแกส จึงใชท่ีความดันเชื้อเพลิงต่ำๆไดดี 

 จากการทดลองทำการปรับความดันแกส

เชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ พบวามีผลตอคา CO ดังรูปท่ี 4 

พบวามีแนวโนมพฤติกรรมคลายกันอยู 2 เตาแกส คือ 

เตาแกสแบบ Radial flow burner (RB) และ แบบ 

Swirl flow burner (SB) เม่ือทำการปรับความดันเพ่ิม

สูงข้ึนเรื่อยๆ จะใหคา CO ก็จะเพ่ิมสูงตามไปดวย และ 

เตาแกสแบบ Vertical flow burner (VB) ท่ีทำการ 
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รูปท่ี 3 ประสิทธิภาพเชิงความรอนเตาแกสเชื้อเพลิง

แกสแอลพีจี 
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รูปท่ี 4 มลพิษ CO ของเตาแกสเชื้อเพลิงแกสแอลพีจี 

 

ปรับความดันเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนจะใหคา CO ลดลงเรื่อย

จนกระท่ังมาถึงความดันแกสเชื้อเพลงมาตรฐาน (36 

เซนติเมตรน้ำ) จากนั้นก็เพ่ิมข้ึนตามดความดันเชื้อเพลิง

ลักษณะคลายพาราโบลาหงาย แต เตาแกสแบบ 

Porous radiant burner (PRB) ท่ีปรับความดันเพ่ิม

สูงข้ึนเรื่อยๆแลว จะใหคา CO ลดลงเรื่อย จะตรงขาม

กับเตาแกสชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากเปนหัวเตาแกสอิน

ฟาเรดจะมีลักษณะเปนรูพรุน ผลิตจากแผนเซรามิค

ลักษณะการทำงานโดยการอาศัยการแผรังสีความรอน 

เปลวไฟของเตาแกสจึ ง ต่ ำหรือ ไม มี เปลวไฟ  ไม

เหมือนกับเตาแกสชนิดอ่ืนๆ จากการทดลองขางตน จะ

ได เตาแกสแบบ Porous radiant burner (PRB) ท่ี

ความดันแกสเชื้อเพลิง 24 เซนติเมตรน้ำ จะใหคา CO 

มากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับเตาแกสชนิดอ่ืนๆ 

 จากการทดลองทำการปรับความดันแกส

เชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ พบวามีผลตอคา NOX ดังรูปท่ี 

5 พบวามีแนวโนมพฤติกรรมคลายกัน คือทำการปรับ 

ความดันเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ จะใหคา NOX ก็จะเพ่ิมสูง 
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รูปท่ี 5 มลพิษ NOX ของเตาแกสเชื้อเพลิงแกสแอลพีจี 

 

ต าม ไป ด วย  แต มี เต าแก ส แบ บ  Porous radiant 

burner (PRB) ท่ีมีการเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอย เพราะเตา

ชนิดนี้เปนใหความรอนโดยการอาศัยการแผรังสี  จาก

การทดลองขางตน จะไดเตาแกสแบบ Vertical flow 

burner (VB) ท่ีความดันแกสเชื้อเพลิง 44 เซนติเมตร

น้ำ จะใหคา NOX มากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับเตา

แกสชนิดอ่ืนๆ  

 

6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิ เคราะหสมรรถนะของเตาแกสหุ งตม 

สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. พบวาประสิทธิภาพเชิงความรอนของทุกเตา

แกสมีแนวโนมเหมือนกัน คือประสิทธิภาพเชิงความ

รอนท่ีเหมาะสมจะอยูในชวงคาความดันเชื้อเพลิงท่ี

ปอนเขาสูระบบ (P) คาหนึ่ง (30-40 เซนติเมตรน้ำ) ใน
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ขณะเดียวกันจะเห็นวาคาท่ีชวงความดันเชื้อเพลิงท่ี

ปอนเขาสูระบบ (P) สูงๆจะทำใหคาประสิทธิภาพต่ำลง 

เนื่องจากคาความดันเชื้อเพลิงท่ีปอนเขาสูระบบ (P) 

เกินความดันแกสเชื้อเพลิงมาตรฐาน ในขณะเดียวกัน

พบวาจากการทดลองจะเห็ น ได ว า เตาแกสแบบ 

Vertical flow burner ท่ีความดัน 24 เซนติเมตรน้ำ 

จะใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุด เทากับ 

77.88% 

2. ปริมาณการปลดปลอย CO พบวามีผลตอคา 

CO และเตาทุกชนิดใหผลทดลองมีแนวโนมท่ีใกลเคียง

กัน คือเม่ือเพ่ิมความดันเชื้อเพลิงเขาสูระบบ (P) สูงๆ 

จะใหคา CO สูงตามไปดวย ยกเวนเตาชนิด Porous 

radiant burner (PRB) เม่ือยิ่งเพ่ิมความดันเชื้อเพลิง

เขาสูระบบ (P) สูงๆ จะใหคา CO ลดลงเรื่อยๆ ซ่ึงตรง

ขามกันกับเตาชนิดอ่ืนๆ เพราะลักษณะของเตาชนิดนี้

ทำงานโดยอาศัยการแผรังสีความรอน เปนหัวเตาแกส

อินฟาเรดจะมีลักษณะเปนรูพรุน ผลิตจากแผนเซรามิค 

จึงทำใหลักษณะของเปลวไฟของเตาแกสอินฟาเรดจึง

ต่ำหรือไมมีเปลวไฟ ไมเหมือนกับเตาแกสชนิดอ่ืนๆ 

และประหยัดแกสถึง 40%  

 

7. ขอเสนอแนะ 

 

 1. จากงานวิจัยฉบับนี้สามารถนำขอมูลท่ีไดไป

ประยุกตใชกับงานทางดานการออกแบบเตา ท่ีใชแก็ส

แอล พี จี เป น เชื้ อ เพ ลิ ง ใน ก าร เผ า ไห ม  เพ่ื อ เพ่ิ ม

ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสใหสูงข้ึน 

 2. เนื่องจากการทดลองนี้มีการทดลองทางดาน

ความรอนท่ีสูงและใชแก็สท่ีมีความไวไฟผูทดลองจึงควร

ระมัดระวังความรอนท่ีเกิดข้ึนขณะทดลอง และระวัง

แก็สติดไฟอาจเสี่ยงตอการลุกไหม ทำใหผูทดลองไดรับ

บาดเจ็บจากความรอนและในขณะทำการทดลองควร

สวมทุกมือกันความรอนเพ่ือความปลอดภัย 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่อง “เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน”มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  (1) เพ่ือ
ออกแบบ สร้าง และพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน  (2) เพ่ือหา
ประสิทธิภาพ (3) เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนา
แปลงใหญ่บ้านหมากเขียบ ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษจ านวน 10 ครอบครัวได้ด าเนินการวิจัยดังนี้ 
(1) การออกแบบ สร้างและพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน (2) หา
ประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชนโดยการทดสอบหาประสิทธิภาพ
ในการลดความชื้นของข้าวเปลือกต่อหน่วยเวลา, การหาประสิทธิภาพในการแยกเศษวัชพืช, เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
ระหว่างการใช้แก๊สหุงต้มกับแก๊สชีวภาพในการให้ความร้อนกับถังอบข้าวเปลือก และสอบถามความพึงพอใจ  

 ผลปรากฏว่าเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก 
8 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนฐานเครื่อง 2) กรวยป้อนข้าวเปลือก 3) ตะแกรงคัดแยกเศษวัชพืช 4) ชุดให้ความร้อนตู้อบ
ข้าวเปลือก 5) ถังอบข้าวเปลือก 6) กระพ้อ 7) ท่อน าข้าวเปลือก 8) โบลเวอร์ สามารถอบข้าวเปลือกปริมาณ 
40,000 กรัม ที่มีความชื้นร้อยละ 25.03 ให้ความชื้นลดลงเหลือร้อยละ 14.04 ในเวลา 75 นาที และสามารถคัด
แยกเศษวัชพืชและสิ่งปลอมปนออกได้อย่างสมบูรณ์ภายในเวลา 75 นาท ีข้าวเปลือกทุกเมล็ดมีความสมบูรณ์ไม่พบ
เมล็ดลีบเศษวัชพืชหรือสิ่งเจือปนในผลผลิตเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้แก๊สหุงต้มกับแก๊สชีวภาพในการอบแห้ง
ข้าวเปลือกการใช้แก๊สชีวภาพในการอบข้าวเปลือกเพียงแค่ 3.75 ตัน เท่านั้น ก็สามารถคืนทุนส าหรับการสร้างบ่อ
แก๊สชีวภาพ จ านวน 1 บ่อ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับ
วิสาหกิจชุมชน  1) ด้านการเลือกใช้วัสดุมีความเหมาะสม  ที่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 2) ด้านการออกแบบ
มีขนาดที่เหมาะสม ที่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 3) ด้านความปลอดภัยต่อการใช้งาน ที่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.40, 4) ด้านผลผลิต ใช้งานได้จริง ที่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 5) ด้านการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 และพบว่าค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 

ค าส าคัญ : เครื่องอบแห้งข้าวเปลือก, เครื่องก าจัดเศษวัชพืช,ระบบหมุนเวียน,ความชื้นของข้าวเปลือก 
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Abstract 

 Research "Paddy Grain Drying machine in Continuous Recirculation System " has 
objectives are (1) to design, create and develop of paddy dryer and eliminate weeds by using 
biogas for community enterprises (2) to seek the efficiency of the paddy dryer and the removal 
of weeds by using biogas (3) to inquire the samples’ satisfaction toward the paddy dryer and 
the removal of weeds using biogas.  
 The sample of this research were 10 families of the farmers who participated in the  
NaPlaengYai Project at MakKhieab Subdistrict, Mueang District, Sisaket Province.  Conducted research 
( 1 )  to design, create and develop of paddy dryer and eliminate weeds by using biogas for 
community enterprises.  (2)  To find the properties of paddy dryer and waste disposal using 
biogas by testing the properties of paddy moisture reduction per unit time, efficiency in weed 
separation, compare the cost between using LPG and biogas to heat the rice pails and 
satisfaction inquiry with the paddy dryer And eliminate weed remnants after the sample 
participated in the project. The results showed that paddy dryers and weed remnants using 
biogas. There are 8 main components, which are 1) the base of the machine 2) the feeder cone 
3) the sieve separating the weeds 4) the heating set for the rice paddy oven 5) the paddy drying 
bucket 6) the bucket 7) the pipe paddy and   8) the blower Able to bake 40,000 grams of paddy 
with 2 5 .0 3 %  moisture, reduce moisture to 1 4 .0 4 %  in 7 5  minutes and the weeds and 
contaminants can be completely separated within 30  minutes. All paddy seeds are complete, 
with no shriveled seeds weeds or impurities. In productivity when comparing between the use 
of LPG gas and biogas for paddy baking, using only 3.75 tons of biogas for baking rice, it can pay 
back for constructing1  bio-fix tank.  The sample was satisfied with the rice dryer and eliminate 
weeds by biogas in terms of material selection regarding the proper material selection.  The 
design regarding the appropriate size. At the highest level, the average values are 4.70 and 4.60. 
The satisfaction is at the high level.  The sample groups are satisfied with the selection of 
materials that are safe for using.  The productivity actually works and energy efficiency and 
economy with an average of 4.40 and 4.30 respectively.  
 
Keywords : Paddy Grain Drying machine, eliminate weeds, Continuous Recirculation System, 

      Moisture contents of paddy 
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1. บทน า 
ในปัจจุบันการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในประเทศ

ไทยนิยมใช้รถเกี่ยวข้าวมาทดแทนแรงงานงานคน 
เพราะช่วยให้ประหยัดเวลา และแรงงานเนื่องจาก
ปัจจุบันมีค่าแรงงานขั้นต่ าที่ค่อนข้างสูงจึงถือว่าการ
จ้างรถเกี่ยวข้าวคุ้มกว่าเมื่อเทียบกับการจ้างแรงงาน 
อย่างไรก็ตามรถเกี่ยวข้าวก็มีข้อเสียเพราะผลผลิตที่ได้
นั้นมีความชื้นที่สูงกว่าร้อยละ 22 และมีเศษวัชพืช
ปะปนมากับเมล็ดข้าวจ านวนมากชาวนาจึงต้องน า
ข้าวเปลือกมาตากแดดและคัดแยกเศษวัชพืชที่ปะปน
มากับข้าวเปลือกออกด้วยแรงงานคนท าให้เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ ผิดกฎหมาย เสียเวลา คุณภาพของข้าว
ขึ้นอยู่กับสภาพฝนฟ้าอากาศ จึงท าให้ตกต่ าเนื่องจาก
การประเมินราคาข้าวเปลือกนั้นในทางการค้ามัก
พิจารณาจากคุณลักษณะทางกายภาพเป็นหลัก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าความชื้น ข้าวที่เก็บเกี่ยวในระยะที่
เหมาะสม กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้
ก าหนดให้ค่าความชื้นที่เหมาะสม คือ 13-15 % จะมี
ราคาสูงกว่าข้าวที่มีความชื้นสูงเนื่องจากข้าวแห้งที่มี
ความชื้นเหมาะสมสามารถท าการสีได้โดยไม่ต้องน ามา
ลดความชื้นอีกแต่หากรับซื้อข้าวที่มีความชื้นสูงต้องเสีย
ค่าใช้จ่าในการลดความชื้น และสูญเสียน้ าหนักข้าว
หลังการลดความชื้น ดังนั้น ข้าวที่มีความชื้นเกิน
ก าหนดจึงถูกตัดราคา  
 คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก
ด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้ผู้
ประประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนที่มีทุนน้อย
เข้าถึงได้ และสามารถใช้ความร้อนจากก๊าซชีวภาพได้
เพ่ือช่วยให้ลดต้นทุนในการอบข้าวเปลือก และคัด
แยกเศษวัชพืชออกจากข้าวเปลือกได้ในเวลาเดียวกัน
เพ่ื อ ช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า ให้ กั บ ช าวน า ใน ก ารช่ ว ย
ประหยัดเวลา ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดการใช้
แรงงานคน และข้าวเปลือกมีปริมาณความชื้นตาม

มาตรฐาน เมื่อน าข้าวเปลือกไปขายจะไม่ถูกหัก
น้ าหนักอันเนื่องมาจากความชื้น และสิ่งปลอมปน 

2. วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 2.1 เพ่ือออกแบบ สร้าง และพัฒนาเครื่องอบ 
แห้งข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียน 
 2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้ง
ข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียน 
 2.3 เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อ
เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียน 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1 การออกแบบ และสร้างเครื่องอบแห้ ง
ข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนให้เหมาะสมส าหรับ
การใช้พลังงานในการอบแห้งข้าวเปลือกจากแก๊ส
ชีวภาพ เป็นการพัฒนาเครื่องฯให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของวิสาหกิจชุมชนทั้งด้านราคา และต้นทุน
พลังงานที่ใช้ในการอบข้าวเปลือก 
 3.2 การใช้แก๊สชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานความ
ร้อนในเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกและการก าจัดเศษ
วัชพืชจะมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากการใช้
พลังงานไฟฟ้าและการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) 
 3.3 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเครื่องอบแห้ง
ข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนในระดับดีถึงดีมาก 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ประชากร 
   -  เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพท านาในจังหวัด
ศรีสะเกษ 
 4.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่
บ้านหมากเขียบ ต าบลมากเขียบ อ าเภอเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ จ านวน 10 ครอบครัว 
 4.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   4.3.1 ตัวแปรต้น 
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           -  เครื่องอบแห้ งข้าวเปลือกด้วย
ระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
  4.3.2  ตัวแปรตาม 
           1) ประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้ง
ข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียน 
           2) ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 5.1 การออกแบบเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วย
ระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
 ผู้วิจัยได้ยึดหลักการ ขนาด (Dimensions) 
สัดส่ วน  (Proportion) สี สันและความ สวยงาม 
(Colour) ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย (Use) ความ
ประหยัด (Economize) และมีคุณค่า (Worthy) มี
ความประณีต เรียบร้อย ดังภาพที่ 1-9 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แบบร่างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบ
หมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 แบบร่างส่วนฐานเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก
ด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 แบบร่างกรวยเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วย
ระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4 แบบร่างตะแกรงคัดแยกเครื่องอบแห้ ง
ข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  5 แบบร่างชุดให้ความร้อนเครื่องอบแห้ง
ข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
 
 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 56



 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 แบบร่างถังอบเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วย
ระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 แบบร่างกระพ้อเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก
ด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แบบร่างท่อน าข้าวเปลือก เครื่องอบแห้ง
ข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 9 แบบร่างมิติ (3D) เครื่องอบแห้งข้าวเปลือก
ด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
 

 5.2  การสร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วย
ระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วย
ระบบหมุนเวียนโดยได้สร้างส่วนประกอบของเครื่อง
ทั้ง 8 ส่วน แล้วน ามาประกอบเป็นเครื่องฯ จากนั้น
น าไปทดสอบหาประสิทธิภาพเป็นล าดับต่อไป 
 5 .3  ก ารออก แบ บ เค รื่ อ งมื อ ส าห รั บ ห า
ประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบ
หมุ น เวี ยน เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ส าห รับ การป ระ เมิ น
ประสิทธิภาพแบบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 เครื่องมือในการหาประสิทธิภาพของเครื่อง 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียน
ส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
 5.4 ให้ ผู้ เชี่ ยวชาญ ตรวจสอบ คุ ณ ภาพ
เครื่องมือทั้ง 2 ประเภทที่ได้ออกแบบไว้แล้ว 
 5.5 ทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องอบแห้ง
ข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียน ดังนี้ 
      5.5.1 ทดสอบหาประสิทธิภาพในการลด
ความชื้นของข้าวเปลือกต่อหน่วยเวลา  โดยหา
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ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับค่าร้อยละของความชื้น
ในข้าวเปลือกโดยวัดค่าร้อยละของความชื้น ใน
ข้าวเปลือกก่อนการน าข้าวเข้าเครื่องฯ จับเวลาโดยจะ
วัดความชื้นข้าวเปลือกทุกๆ 15 นาที บันทึกผลค่าร้อย
ละของความชื้นจนกว่าระดับความชื้นอยู่ในระดับ
มาตรฐาน 
  5.5.2  การหาประสิทธิภาพในการแยก
เศษวัชพืชของเครื่องฯ 
 1) การหาประสิทธิภาพในการคัด
แยกเศษวัชพืชและสิ่งปลอมปนของเครื่องอบแห้ง
ข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชน  
 2) ตรวจสอบสิ่งเจือปนในเมล็ด
ข้าวด้วยสายตา โดยเมื่อเครื่องอบข้าวได้ค่าร้อยละ
ของความชื้นตามมาตรฐานแล้วน าข้าวเปลือกมา
ตรวจสอบด้วยสายตาเพ่ือดูสิ่ ง เจือปนว่ายังคงมี
หลงเหลืออยู่หรือไม ่
 3) เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่าง
การใช้แก๊สหุงต้ม กับแก๊สชีวภาพในการให้ความร้อน
กับถังอบข้าวเปลือก 
 5.6 ปรับปรุงแก้ไขเครื่องฯให้ได้ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญก าหนด 
 5.7 น าเครื่องไปทดลองใช้งานจริง ณ บ้านหมาก
เขียบ ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 
 5.8 สอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องอบแห้ง
ข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนหลังจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ เข้ า ร่ วม โค รงก ารน าแป ลงให ญ่  จ าน วน 10 
ครอบครัว ได้ทดลองใช้เครื่องฯ ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 
 5.9 น าผลงานไปเผยแพร่ 
   น าผลงานไปเผยแพร่ หรือจัดนิทรรศการใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 
 

6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการสร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วย
ระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน ดังภาพที่ 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10  เครื่องอบข้าวเปลือกและก าจัดเศษวัชพืช
ด้วยก๊าซชีวภาพส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
 

 จากภาพที่ 10 พบว่าเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก
ด้วยระบบหมุนเวียนมีส่วนประกอบหลัก 8 ส่วน
ด้วยกัน ได้แก่ 1) ส่วนฐานเครื่อง 2) กรวยป้อน
ข้าวเปลือก 3) ตะแกรงคัดแยกเศษวัชพืช  4) ชุดให้
ความร้อนตู้อบข้าวเปลือก        5) ถังอบข้าวเปลือก 
6) กระพ้อ 7) ท่อน าข้าวเปลือก และ 8) โบลเวอร์ 

6.2  ผลทดสอบหาประสิทธิภาพในการลด
ความชื้นของข้าวเปลือกต่อหน่วยเวลา ดังตารางที่ 1 
และแผนภูมิที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลค่าร้อยละความชื้นของข้าวเปลือก 
จ านวน 40,000 กรัม ที่ อบด้ วย เครื่องอบแห้ ง
ข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชนต่อหน่วยเวลา 
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เวลาที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่าง 

/คร้ัง (นาที) 
ค่าร้อยละของความชืน้ของ

ข้าวเปลือกเฉลี่ย  
หลังการอบ (%) 

0 25.03 
15 24.01 
30 20.87 
45 18.30 
60 15.28 
75 14.04 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าร้อยละความชื้นของข้าวเปลือกที่
เวลาต่าง  ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่  1 และแผนภูมิที่  1 พบว่า การสุ่ม
ตัวอย่างที่เวลา 0, 15, 30, 45, 60, 75 วัดค่าร้อยละ
ความชื้นของข้าวเปลือกได้เท่ากับ 25.03, 24.01, 20.87, 
18.30, 15.28 และ14.04 ตามล าดับ 
 6.3 ผลการหาประสิทธิภาพในการคัดแยกเศษ
วัชพืชและสิ่งปลอมปนของเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก
ด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน ดังตาราง
ที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการหาน้ าหนักเฉลี่ยของข้าวเปลือก
หลังการอบและน้ าหนักเฉลี่ยของเศษวัชพืชและสิ่ง
ปลอมปน 
 

 
จ านวนคร้ังในการ
วัด/น้ าหนักของ
ข้าวเปลือกหลัง
อบแห้ง(กรัม) 

 

 
 
 
 
 

น้ าหนัก
เฉลี่ย 
(กรัม) 

 
 

น้ าหนักของ
เศษวัชพืช

และสิ่ง
ปลอมปน 
(กรัม) /

จ านวนคร้ัง
ที่วัด 

 
 
 
 
 

น้ าหนัก
เฉลี่ย 
(กรัม) 

ครั้งท่ี
ท า
การ
วัด 

น้ าหนัก 
(กรัม) 

1 30,820.20  
30,820.19 

1,790.81  
1,790.81 2 30,820.19 1,790.80 

3 30,820.18 1,790.82 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการหาน้ าหนักเฉลี่ย
ของข้าวเปลือกหลังการอบเท่ากับ 30,820.19 กรัม 
และน้ าหนักเฉลี่ยของเศษวัชพืชและสิ่งปลอมปนใน
ข้าวเปลือก เท่ากับ 1,790.81 กรัม จากข้าวเปลือก
บริสุทธิ์ก่อนท าการอบแห้ง 40,000 กรัม 
 วิธีการค านวณหาค่าร้อยละของสิ่งปลอมปนใน
ข้าวเปลือกค านวณได้ ดังนี้ 
 น้ าหนักเฉลี่ยของข้าวเปลือกหลังการอบแห้ง 
30,820.19 กรัม คิดเป็นข้าวเปลือกบริสุทธิ์     ร้อย
ละ 100 ถ้าน้ าหนักของวัชพืชและสิ่งปลอมปนที่เหลือ
จากการคัดแยกหลังการอบ 1,790.81 กรัม คิดเป็น
ค่าร้อยละ 
 
ค่าร้อยละของสิ่งปลอมปน =      1,790.81 กรัม 
                                       30,820.19 กรัม 
 
ค่าร้อยละของสิ่งปลอมปน  = 5.81  
 

X 100 
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6.4  ผลการตรวจสอบสิ่งเจือปนในเมล็ดข้าวด้วย
สายตา ดังภาพที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 ลักษณะทางกายภาพของข้าวเปลือกหลัง
การอบแห้งและคัดแยกเศษวัชพืชด้วยเครื่องอบแห้ง
ข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน  

จากภาพที่ 11 พบว่าข้าวทุกเมล็ดโดยรวมมี
ความสมบูรณ์ ไม่มี เมล็ดลีบ หรือมี เศษวัชพืชและ
สิ่งเจือปนอยู่ 
 6.5  ผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการ
ใช้แก๊สหุงต้ม (LPG) กับพลังงานจากแก๊สชีวภาพใน
การให้ความร้อนกับถังอบข้าวเปลือก     
  6.5.1 การค านวณค่าใช้จ่ายในการใช้แก๊ส
หุงต้ม (LPG)  สามารถค านวณได้ดังนี้ 
  แก๊สหุงต้ม (LPG) 1 ถังละๆ 450-480 บาท 
แก๊ส 1 ถังมีปริมาณแก๊สอยู่ 15,000 กรัม ในเวลา 30 
นาที ใช้แก๊สในการให้ความร้อนกับถังอบข้าวเปลือก
ปริมาณ 40,000 กรัม ที่ อุณหภูมิ  100-170 องศา
เซลเซียส ท าให้แก๊สถูกใช้ไปจ านวน 300 กรัม ในการอบ
ข้าวเปลือกให้ได้ความชื้นร้อยละ ดังนั้น แก๊ส 1 ถัง มี
แก๊สอยู่ปริมาณ 15,000 กรัม ขายในราคา 450-480 
บาท ถ้าใช้แก๊สในปริมาณ 300 กรัม แสดงว่า 
 ต้องจ่ายเงินส าหรับค่าแก๊ส   =  300 x 450 
          15,000 
      =  9.00 บาท 

      =   300 x 480   
          15,000 
      =   9.6 บาท 
ดังนั้นต้องจ่ายเงินส าหรับค่าแก๊ส 9.00-9.60  บาท 
หากเกษตรกรต้องการอบข้าวเปลือก จ านวน 1 ตัน       
(1 ล้านกรัม) จะต้องให้แก๊สในปริมาณ 
 

  1,000,000 x 300 = 25,000 กรัม 
                    40,000 
 

แก๊สหุงต้มปริมาณ 15,000 กรัม ขายในราคา  
450-480 บาท ดังนั้น แก๊ส 1 กรัม จึงมีราคา  
               1 x 450    = 0.030 บาท 
               15,000 
               1 x 480    = 0.032 บาท 
               15,000 
 

ต้องจ่ายเงินส าหรับค่าแก๊สหุงต้ม (LPG) ในการอบ
ข้าวปริมาณ 1 ตัน เป็นเงิน 
   25000 x 0.030  =  750  บาท 
      25000 x 0.032  =  800  บาท 
 
 ดังนั้นต้องจ่ายเงินส าหรับค่าแก๊สหุงต้ม (LPG) 
ในการอบข้าวปริมาณ 1 ตัน เป็นเงิน 750-800 บาท 
 6.5.2  การค านวณค่าใช้จ่ายในการใช้แก๊ส
ชีวภาพในการอบข้าวเปลือก 
 ในการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ 1 บ่อ ต้องใช้เงิน
งบประมาณ 2,500-3,000 บาท เทียบกับการจ่ายเงิน
ค่าแก๊สหุงต้มในการอบข้าวเปลือกจ านวน            

 3,000 = 3.75 ตัน 
         800 
 หมายความว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้
แก๊สหุงต้มกับแก๊สชีวภาพในการอบข้าวเปลือกการใช้
แก๊สหุงต้มในการอบข้าวเพียงแค่ 3.75 ตัน เท่านั้น ก็
สามารถคืนทุน ส าหรับการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ
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จ านวน 1 บ่อ ได้แล้ว (ส าหรับขนาดบ่อแก๊ส 8 
ลูกบาศก์เมตร ก าลังผลิตแก๊สประมาณ 2 ลูกบาศก์
เมตร/วัน) 
 6.6  ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่อง
อบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชนดังตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 2 
 

ตารางที่ 3 ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่อง
อบแห้ งข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับ
วิสาหกิจชุมชน 
 

หัวข้อประเมิน   S.D. แปลผล 
ด้านการออกแบบ   
1. มีขนาดที่เหมาะสม 

 
4.60 

 
0.69 

 
มากที่สุด 

2. การออกแบบรูปทรง 
เครื่องมีความเหมาะสม 

4.10 0.56 มาก 

3. หลักการท างานไม่ยุ่งยาก 4.10 0.31 มาก 

ด้านการเลือกใช้วัสด ุ
4.การเลือกใช้วัสดมุีความ 
  เหมาะสม 

4.20 0.63 มาก 

5. วัสดุที่ใช้ในการท า 
โครงสร้างมีความแข็งแรง 

4.70 0.48 มากที่สุด 

6. มีความปลอกภยัต่อการ
ใช้งาน 

4.40 0.51 มาก 

ด้านการท างานต่อการใช้
พลังงาน  
7. ประหยัดและคุม้ค่า 

 
4.30 

 
0.48 

 
 

มาก 

ด้านผลผลิต 
8. ได้ผลผลิตที่มีคณุภาพ 
ใกล้เคียงกับการผลติ 
ในระดับโรงงาน 
    อุตสาหกรรม 

4.20 0.63 

 
 

มาก 

9. ใช้งานได้จริง 4.40 0.69 มาก 
10. สารมารถต่อยอดเชิง 
พาณิชย์ได ้

4.20 0.63 
 

มาก 

เฉลี่ยรวม 4.32 0.56 มาก 
 

แผนภูมิที่ 2 ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่อง
อบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชน 

 
จากตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจต่อเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบ
หมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน แบ่งเป็น4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการเลือกใช้วัสดุเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุมีความ
เหมาะสม ด้านการออกแบบเกี่ยวกับมีขนาดที่
เหมาะสม ความพึงพอใจที่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.70 และ 4.60 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างด้านการ
ผลิตเกี่ยวกับการใช้งานได้จริงและด้านการใช้พลังงาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า มีความพึงพอใจในที่ระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 มีและ 4.30 ตามล าดับ 
 

7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 สรุปผลการออกแบบสร้าง และพัฒนาเครื่อง
อบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชน 
 เค รื่ อ งอบ แห้ งข้ า ว เป ลื อ ก ด้ ว ย ระบ บ
หมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน มีส่วนประกอบหลัก 
8 ส่วน ด้วยกัน ได้แก่ 1) ส่วนฐานเครื่อง 2) กรวย 3) 
ตะแกรงคัดแยกเศษวัชพืช 4) ชุดให้ความร้อนตู้อบ
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ข้าวเปลือก 5) ถังอบข้าวเปลือก 6) กระพ้อ 7) ท่อน า
ข้าวเปลือก และ8) โบลเวอร์ 
 7.2 ผลทดสอบหาประสิทธิภาพในการลด
ความชื้นข้าวเปลือกของเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วย
ระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
  เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียน
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนสามารถอบข้าวเปลือกปริมาณ 
40,000 กรัม ที่มีความชื้น ร้อยละ 25.03  
 7.3 สรุปผลการหาประสิทธิภาพในการคัดแยกเศษ
วัชพืชและสิ่งปลอมปนของเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วย
ระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจชุมชน  
 การอบข้าวเปลือกปริมาณ 40,000 กรัม เป็นเวลา 
75 นาทีได้ความชื้นลดลงร้อยละ 14.04 ท าให้ได้ข้าว
บริสุทธิ์ที่ปราศจากวัชพืชและสิ่งปลอมปนพบว่าเมื่อ
น าเอาเศษวัชพืชและสิ่งปลอมปนหลังการอบแห้งมา
ค านวณหาค่าร้อยละ ได้เท่ากับร้อยละ 5.81และเมื่อ
สังเกตลักษณะทางกายภายของข้าวเปลือกหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการอบแห้ง พบว่าข้าวเปลือกทุกเมล็ดมีความ
สมบูรณ์ไม่พบเมล็ดลีบหรือมีเศษวัชพืชหรือสิ่งเจือปน
ในผลผลิต 
 7.4 สรุปผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่าง
การใช้แก๊สหุงต้ม (LPG) กับพลังงานจากแก๊สชีวภาพ 
  ในการให้ความร้อนกับถังอบแห้งข้าวเปลือก
ต้องจ่ายเงินส าหรับค่าแก๊สหุงต้ม (LPG) ในการอบข้าว
ปริมาณ 1 ตัน เป็นเงิน 750 -800 บาท และเมื่ อ
เปรียบเทียบระหว่างการใช้แก๊สหุงต้ม กับแก๊สชีวภาพใน
การอบข้าวเปลือกการใช้แก๊สหุงต้มในการอบข้าวเพียง
แค่ 3.75 ตัน เท่านั้น ก็สามารถคืนทุน ส าหรับการสร้าง
บ่อแกส๊ชีวภาพจ านวน 1 บ่อ ได้แล้ว 
 7.5 สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจต่อ
เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับ
วิสาหกิจชุมชน 

 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเครื่องอบแห้ง
ข้าวเปลือกด้วยระบบหมุนเวียนส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชนภาพ พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  
8.  ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ควรทดลองใช้อบแห้งผลิตภัณฑ์เมล็ดธัญพืช
หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดอ่ืนเพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายให้กับสิ่งประดิษฐ์ 
 8.2 ควรทดลองประดิษฐ์หัวแก๊สและชุดฮีตเตอร์ที่
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือเหมาะกับการใช้แก๊สชีวภาพ
ให้ได้พลังงานความร้อนที่เร็วและสูงกว่า 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ วิส าหกิ จชุ มชนนาแปลงใหญ่     
หมู่บ้านหมากเขียบ ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชา
ช่างยนต์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษที่มี
ส่ วน เกี่ ย วข้ อ งกับ ผลงานนี้ ที่ ให้ ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณในการจัดท าและมีส่วนร่วมในการท า
ให้ผลงานนี้ส าเร็จลุล่วงลงด้วยดี 
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ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น 

Basic disaster relief kits 
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บทคัดย่อ 
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเกิดขึ้นทุก ๆ ปีในช่วงฤดูฝนคือ อุทกภัยที่เกิดจากสภาวะน้ าท่วม

หรือน้ าท่วมฉับพลัน  ท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เบื้องต้นที่ใช้ส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในสภาวะล าบากท่ีไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าในการด ารงชีวิต
ได้ เช่น การให้แสงสว่าง ชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ประกอบอาหาร และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากผลการทดลองหาประสิทธิภาพจากการทดลองใช้ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เบื้องต้นโดยท าการทดลองกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ จ านวน 6 ชนิด พบว่าสามารถใช้งานกับหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า 220 VAC 300 W ได้ 1 ชั่วโมง 30 นาที กระทะไฟฟ้า 220 VAC 450 W ได้ 1 ชั่วโมง พัดลม 220 VAC 
50 W ได้ 3 ชั่วโมง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 19 VDC 3.42 A ได้ 6 ชั่วโมง เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ 5 VDC 
1000 mA ได้ 20 ชั่วโมง หลอดไฟ LED 12 VDC 12 W ได้ 15 ชั่วโมง 

 
ค ำส ำคัญ : ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น 
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Abstract 
Disasters occur in Thailand and occur every The year during the rainy season is 

flooding caused by flooding conditions or sudden floods. Causing a lot of damage to life and 
property.  Basic disaster relief kits.  Used for helping victims who are stuck in difficult 
conditions. That cannot use electricity to sustain life.  Such as lighting Charge the battery of 
communication devices.  Cooking equipment and facilities that use electricity.  From the 
results of the experiment to find efficiency from the trial of the first disaster relief kits. By 
experimenting with 6 different electrical appliances.  Found that it can be used with an 
electric rice cooker 220 VAC 300 W for 1 hour 30 minutes. Electric pan 220 VAC 450 W for 1 
hour. Fan 220 VAC 50 W for 3 hours.Notebook computer 19 VDC 3.42 A for 6 hours.Mobile 
charger for 5 VDC 1000 mA for 20 hours. LED lamp 12 VDC 12 W for 15 hours. 

 
Keyword : Basic disaster relief kits 
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1. บทน ำ 
การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมของโลก 

อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยธรรมชาติหรือจาก   
การกระท าของมนุษย์  ได้ส่ งผลให้ เกิดปัญหา         
ทางกายภาพหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย
และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาทิ แผ่นดินไหว สึนา
มิ อุทกภัย ตลอดจนภัยพิบัติ อ่ืน  ๆ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อมวลมนุษย์ 
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงมีตั้งแต่การเกิดขึ้นอย่าง
ช้า ๆ ไปจนถึงการเกิดอย่างฉับพลันและรุนแรง   
ซึ่ ง เป็ น อั น ต รายต่ อ ชี วิ ต แล ะค วาม เป็ น อ ยู่         
ของสิ่งมีชีวิต จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาหา
ความรู้ เกี่ ย วกั บภั ย พิบั ติ ท างธรรมชาติ และ       
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในโลก เพ่ือจะได้
ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาวะในขณะนี้ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้เกิดอันตราย
และเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นใน 3 ลักษณะ คือ  
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุภายในโลก เช่น 
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนผิว
โลก เช่น การเกิดแผ่นดินถล่ม อุทกภัย ภัยแล้ง   
ไฟป่า และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ เป็นต้น 

ภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นทุก  ๆ ปี ในช่วงฤดูฝนคือ
อุทกภัยที่เกิดจากสภาวะน้ าท่วม เนื่องจากมีน้ าเป็น
สาเหตุ หรืออาจเป็นน้ าท่วมที่มาจากน้ าป่าไหล
หลากหรืออ่ืน ๆ โดยปกติอุทกภัยเกิดจากฝนตก
หนักต่อเนื่องเป็นเวลานานท าให้ เกิดการสะสมของ
น้ าซึ่งระบายออกไม่ทันท าให้ พ้ืนที่นั้นมีน้ าท่วม  
ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้
เกิดการสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

คณะผู้จัดท าจึงได้คิดค้นประดิษฐ์ชุดช่วยเหลือ
ผู้ ป ระสบภั ย พิบั ติ เบื้ องต้น ขึ้ น เพ่ื อ ใช้ ส าหรับ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ ไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้า
ในการด ารงชีวิตได้ เช่น การให้แสงสว่าง ชาร์จ
แบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ประกอบอาหาร 
แ ล ะ สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ต่ า ง  ๆ  ที่ ใ ช้
กระแสไฟฟ้า เป็นต้น  ให้มีไฟฟ้าใช้ในขณะเกิด   
ภัยพิบัต ิ

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ื อออกแบบและสร้ างชุดช่ วย เหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น 

2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพและค่าความพึงพอใจ
ในการทดลองใช้ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เบื้องต้น 
 
3. สมมติฐำนของกำรวิจัย 

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้นสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ใช้ส าหรับช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในสภาวะล าบากที่ ไม่สามารถ
ใช้กระแสไฟฟ้าในการด ารงชีวิตได้ 

 
4. ขอบเขตกำรวิจัย 

4.1 เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตกระแสไฟฟ้า 
4.2 ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อน 

12 โวลต์ 50 แอมป์และไฟฟ้ากระแสสลับแรง
เคลื่อน  220 โวลต์ 1000 วัตต์ 
 
5. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

5.1 อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง ชุ ด ช่ ว ย เห ลื อ
ผู้ ป ระสบภั ยพิบัติ เบื้ องต้น  ผู้ วิ จั ย ได้ค านึ งถึ ง
ประโยชน์ใช้สอย ประหยัด และมีคุณค่า ดังภาพ  
ที่ 1 
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ภำพที่ 1 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น 

 

 
ภำพที่ 2 อุปกรณ์ชุดช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัตเิบื้องต้น 

 

5.2 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จ านวน 15 

ครัวเรือน 
5.3 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบ

คุณภำพเครื่องมือ 
5.3.1 ประเมินประสิทธิภาพการท างานของ

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น 
5.3.2 แบ บ ป ระ เมิ น ค วาม พึ งพ อ ใจ ใน      

การทดลองใช้ ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เบื้องต้น 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.4.1 หาประสิทธิภาพการท างานของชุด

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น 
5.4.2 แจกแบบประเมินความพึงพอใจให้กับ

ประชากรกลุ่มตัวอย่างเพ่ือทดลองใช้ชุดช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ เบื้องต้น แล้วหาค่าเฉลี่ยและ    

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการทดลองใช้เพ่ือให้ได้ค่า
ความพึงพอใจ 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ

และอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ได้น าไปทดลองใช้งาน
จริงแล้วเก็บข้อมูล โดยน าข้อมูลที่มีความสมบูรณ์
ที่สุดมาวิเคราะห์ พร้อมแปลความหมายของข้อมูล 
น าไปเขียนผลของข้อมูลในเชิงบรรยายผู้วิจัยมีวิธี
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

5.5.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ร้อยละ (Percentage) 
- X  หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) 
- S.D. หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
5.5.2 การประเมินความพึงพอใจ 

จากการทดลองใช้ตู้แช่อเนกประสงค์จาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้          

                                        
สมการ X  =   
 
เมื่อ        X  = ค่าเฉลี่ย 

= ผลรวมของคะแนน 
       N  = จ านวนผู้ประเมิน 

5.5.3 เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ระดับ 5 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
ระดับ 3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 
 

 

Ν
 x
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ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
4.50 – 5.00  หมายถึงดีมาก 
3.50 – 4.49  หมายถึง  ดี 
2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายถึง   พอใช้ 
1.00 – 1.49  หมายถึง   ควรปรับปรุง 
 

6. ผลกำรวิจัย 
การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ   

ชุ ดช่ วย เหลื อผู้ ป ระสบภั ย พิบั ติ เบื้ อ งต้ น โดย      
การทดลองใช้งานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การศึ กษ าท ดลองห าป ระสิ ท ธิ ภ าพ จาก       
การทดลองใช้ ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เบื้องต้น 
ตอนที่ 1 การศึกษาทดลองหาประสิทธิภาพจาก
การทดลองใช้ ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เบื้องต้น 
ตำรำงที่ 1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพจากการ
ทดลองใช้งานชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เบื้องต้น 

กำรใช้งำน
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 

ประเภทของ
กระแสไฟฟ้ำ 

ก ำลังไฟฟ้ำ 
เวลำกำรใช้

งำน 
ห ม้ อ หุ ง ข้ า ว
ไฟฟ้า 

220 VAC 300 W 1 ชั่วโมง 30 
นาที 

กระทะไฟฟ้า 220 VAC 450 W 1 ชั่วโมง 
พัดลม 220 VAC 50 W 3 ชั่วโมง 
ค อ ม พิ ว เต อ ร์
โน๊ตบุ๊ค 

19 VDC 3.42 A 6 ชั่วโมง 

เค รื่ อ ง ช า ร์ จ
โทรศัพท์มือถือ 

5 VDC 1000 mA 20 ชั่วโมง 

หลอดไฟ LED 12 VDC 12 W 15 ชั่วโมง 

จำกตำรำงที่ 1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพจาก
การทดลองใช้ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เบื้องต้นโดยท าการทดลองกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิด
ต่าง ๆ จ านวน 6 ชนิด พบว่าสามารถใช้งานกับ

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า220 VAC 300 Wได้ 1 ชั่วโมง   
30 น าที ก ระท ะ ไฟ ฟ้ า  2 20  VAC 450 W ได้        
1 ชั่ วโมง พัดลม220 VAC 50 W ได้  3 ชั่ วโมง 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค19 VDC 3.42 A ได้ 6 ชั่วโมง
เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ 5 VDC1000 mA ได้ 
20 ชั่ ว โม งห ล อ ด ไฟ  LED 1 2V DC 12 W ได้      
15 ชั่วโมง 

6.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เกณฑ์การแปลความหมาย 

ค่ำเฉลี่ย    ระดับควำมส ำคัญ 
4.51-5.00  เหมาะสมมากที่สุด 
3.51-4.50     เหมาะสมมาก 
2.51-3.50  เหมาะสมปานกลาง 
1.51-2.50  เหมาะสมน้อย 
1.00-1.50  เหมาะสมน้อยที่สุด 

ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตำรำงท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
(N=15) 
                 รำยกำร                           จ ำนวน ร้อยละ 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
ชาย                           
หญิง                                                           
อำยุ                                                          
25-35                                                                         
35-45                                                                        
กำรศึกษำ 
ระดับต่ ากวา่ปริญญาตร ี                                                 
ระดับปริญญาตรี                                                         
อำชีพ 
รับราชการ                                                                    
รับจ้าง                                                                    
เกษตรกรรม                                                             
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการ
ทดลองใช้ตู้แช่อเนกประสงค์ 
ตำรำงที่ 3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ของการทดลองใช้ ชุ ด ช่ วย เหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้นจ านวน 15 คน 

ข้อ รำยกำร 
ประชำกรกลุม่ตัวอยำ่ง 
(N=15) 

กำรแปล
ควำมหมำย 

ด้ำนกำรออกแบบ X  S.D. 
1 วัสดุที่มาจัดท า

ชิ้นงาน 
4.33 0.617 เหมาะสม

มาก 
2 ความแข็งแรง

คงทน 
4.20 0.676 เหมาะสม

มาก 
3 ขนาดเหมาะ

กับการ
เคลื่อนย้าย 

4.40 0.507 เหมาะสม
มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวมดำ้นกำร
ออกแบบ 

4.32 0.60 เหมาะสม
มาก 

ด้ำนกำรใช้งำน    
4 ความสะดวก

ในการใช้งาน 
4.53 0.516 เหมาะสม

มากที่สุด 
5 ขั้นตอนการใช้

งานง่าย 
4.46 0.516 เหมาะสม

มาก 
6 ความสามารถ

ในการท าความ
เย็น 

4.20 0.560 เหมาะสม
มาก 

7 เหมาะกับการ
ใช้งาน 

4.46 0.516 เหมาะสม
มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวมดำ้นกำรใชง้ำน 4.41 0.527 เหมาะสม
มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวมของทั้งสอง
ด้ำน 

4.36 0.558 เหมาะสม
มาก 

จำกตำรำงที่ 3 พบว่า ด้านการออกแบบ วัสดุที่มา
จัดท าชิ้นงาน มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.33 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ที่ 0.617 อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก 
ความแข็งแรงคงทน มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่  4.20 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0.676 อยู่ ในเกณฑ์ 
เหมาะสมมาก มีขนาดเหมาะกับเคลื่อนย้ายมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 
0.507 อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยรวมด้าน

การออกแบบอยู่ที่  4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
อยู่ที่ 0.60 อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก 

ด้านการใช้งานความสะดวกในการใช้งานมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 
0.516  อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด ขั้นตอน
การใช้งานง่ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.46 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ที่ 0.516 อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก 
ความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0.560 อยู่   
ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก เหมาะกับการใช้งาน      
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 
0.516 อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยรวม
ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.41 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ที่ 0.527 อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก 
ผลการทดลองใช้ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เบื้องต้น ทั้งสองด้านมีค่าเฉลี่ยรวมของทั้งสองด้าน 
อยู่ที่ 4.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.558 อยู่
ในเกณฑ์เหมาะสมมาก 

 
7. สรุปผลกำรวิจัยอภิปรำยผล 

7.1 จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพจากผล
การทดลองหาประสิทธิภาพจากการทดลองใช้ชุด
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้นโดยท าการ
ทดลองกับเครื่องใช้ ไฟฟ้าชนิดต่าง  ๆ จ านวน       
6 ชนิด พบว่าสามารถใช้งานกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
220 VAC 300 W ได้ 1 ชั่วโมง 30 นาที กระทะ
ไฟฟ้า 220 VAC 450 W ได้ 1 ชั่วโมง พัดลม 220 
VAC 50 W ได้ 3 ชั่วโมง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 19 
VDC 3.42 A ไ ด้  6 ชั่ ว โ ม ง  เ ค รื่ อ ง ช า ร์ จ
โทรศัพท์มือถือ 5 VDC 1000 mA ได้ 20 ชั่วโมง 
หลอดไฟ LED 12 VDC 12 W ได้ 15 ชั่วโมง 

7.2 จากการประเมินความพึงพอใจจากการ
ทดลองใช้ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น
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พบว่า ด้านการออกแบบ วัสดุที่มาจัดท าชิ้นงาน มี
ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 
0.617 อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก ความแข็งแรง
คงทน มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
อยู่ที่ 0.676 อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก มีขนาด
เหมาะกับเคลื่อนย้ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.40  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0.507 อยู่ ในเกณฑ์
เหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยรวมด้านการออกแบบอยู่ที่ 
4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0.60 อยู่ ใน
เกณฑ์เหมาะสมมากด้านการใช้งานความสะดวกใน
การใช้ งานมีค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่  4 .53 ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ที่ 0.516  อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก
ที่สุด ขั้นตอนการใช้งานง่ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.46 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.516 อยู่ในเกณฑ์ 
เห ม าะส ม ม าก  ค ว าม ส าม ารถ ใน ก าร จ่ า ย
กระแสไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.20 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ที่ 0.560 อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก 
เหมาะกับการใช้งานมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่  4.46 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0.516 อยู่ ในเกณฑ์ 
เหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ ยรวมด้านการใช้งานมี
ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 
0.527 อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก ผลการทดลอง
ใช้ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้นทั้งสอง
ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมของทั้งสองด้าน อยู่ที่  4.36     
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.558 อยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมมาก 

7.3 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เบื้องต้น 
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ช่ วย เหลือผู้ ป ระสบภั ย พิบั ติ ในสภาวะที่ ไม่ มี
ก ระแส ไฟ ฟ้ า ใช้ ใน การด ารงชี วิ ต ช่ วย เหลื อ
ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในสภาวะล าบากที่ ไม่สามารถ
ใช้กระแสไฟฟ้าในการด ารงชีวิตได้ สามารถพกพา

เคลื่อนย้ายได้สะดวกติดตั้งได้ง่าย และมีราคา
ประหยัด 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1. ผู้ที่ใช้ควรศึกษาวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง 
8.2 ควรตรวจเช็คสภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์

อย่างสม่ าเสมอ 
8.3 ไม่ควรใช้กระแสไฟฟ้าเกินตามที่ก าหนด 
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Mobile Stretching Toilet Seat for The Elderly 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีเป้าประสงค์น าเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องช่วยพยุงลุกนั่งบนชักโครกส าหรับผู้สูงอายุ
ต้นทุนต่ า เพ่ือช่วยเสริมสร้างสุขภาพชีวิตในการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจ าวันของผู้สูงวัยและลดภาระผู้ดูแลผู้สูงวัย 
ระบบประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขนาดพิกัดแรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์จ านวน 2 ตัว มีชุดขับเคลื่อนมอเตอร์
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และผู้ท าวิจัยยังได้พัฒนาระบบส่งข้อความสั้นแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เมื่อ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือขอความช่วยเหลือ  ประเมินคุณภาพของระบบด้วยการทดสอบการใช้งานจริงกับกลุ่ม
ตัวอย่างผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นจ านวน 100 คน ประกอบด้วยเพศชายจ านวน 50 คนและเพศหญิงจ านวน 
50 คน ระยะเวลาการทดสอบคุณภาพ 60 วัน ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยมี
ค่าคุณภาพโดยรวมมากกว่าร้อยละ 80 

 
 
 

ค ำส ำคัญ : เครื่องช่วยพยุงลุก , ชักโครกผู้สูงอายุ , ชักโครกอัจฉริยะ 
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ABSTRACT 
 

 This  research aims to design and build-up the low- cost elderly toilet lifts.  The toilet lifts 
will assist to transfers to and from the toilet for user by natural standing movement.  The system 
consist of two 12 VDC motor control by microcontroller and alert system via LINE Notify. Evaluate 
the system quality by actual test with a sample of 100 people in KhonKaen district, consisting of 
50 males and 50 females.  It was found that the system able to work according to objectives with  
more than eighty percent quality value. 
 
 

Keywords : toilet seat , mobile stretching for the elderly , intelligent toilet seat 
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1. บทน ำ 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ

เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยพบข้อมูล
ว่าประชากรผู้สูงอายุ มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ป่วยด้วย
โรคต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ร้อยละ 10 เข่าเสื่อม ร้อยละ 
9 ซึมเศร้า ร้อยละ 1 เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ร้อยละ 1 
และผู้ พิการ ร้อยละ 6  ในจ านวนผู้สูงอายุเหล่านี้
สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้เพียงร้อยละ 57   
อีกทั้งยังพบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 50 มีภาวะอ้วนหรือเป็น
โรคอ้วน ท าให้การเดินล าบากยิ่งขึ้น และพบผู้สูงอายุ
อาศัยอยู่คนเดียว จ านวนถึง 6 แสนคน เมื่ออัตรา
ผู้สูงอายุได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้การดูแลผู้สูงอายุ
เป็นปัญหาส าคัญ  เกิดความยากล าบากในการปฏิบัติ
ภารกิจในชีวิตประจ าวันต่าง ๆ และยังชี้ให้เห็นว่า ปัญหา
ส าคัญที่ผู้สูงอายุไทยประสบคือ เคลื่อนไหวล าบาก อัน
เนื่องจากอาการปวด อ่อนแอ การเสียการทรงตัว  การ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ตั ว เ อ ง จึ ง เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ย า ก ต่ อ ก า ร ใ ช้
ชีวิตประจ าวัน ทีมผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้
มีแนวคิดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าภารกิจใน
ห้องน้ า และการช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อมีเหตุฉุกเฉินใน
ห้องน้ า 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ จัดท าได้ออกแบบ 
คิดค้นและพัฒนาเครื่องช่วยพยุงผู้สูงอายุในห้องน้ า 
ท า ง า น ด้ ว ย ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า ค ว บ คุ ม ด้ ว ย ร ะ บ บ
ไมโครคอนโทลเลอร์ กรณีฉุกเฉินหรือต้องการความ
ช่วยเหลือสามารถกดปุ่มเรียกบุตรหรือผู้ดูแลเข้ามา
ช่วยเหลือได้ อ านวยความสะดวกและช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพชีวิตในการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจ าวันของผู้
สูงวัย 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
     2.1 เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องช่วยพยุงลุกนั่งบน
ชักโครกส าหรับผู้สูงอายุต้นทุนต่ า 
     2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจเครื่องช่วยพยุงลุกต่อ
การเสริมสร้างสุขภาพชีวิตในการปฏิบัติภารกิจใน
ชีวิตประจ าวันของผู้สูงวัย 
    2.3 เพ่ือศึกษาหาประสิทธิภาพเครื่องช่วยพยุงลุกนั่ง
บนชักโครกส าหรับผู้สูงอายุ 
     
3. สมมติฐำน 
    3.1 ได้ต้นแบบเครื่องช่วยพยุงลุกนั่งบนชักโครก
ส าหรับผู้สูงอายุต้นทุนต่ า 
    3.2 คุณภาพโดยรวมของเครื่องมากกว่าร้อยละ 80 
 
4. ขอบเขตงำนวิจัย 
    4.1 สามารถรับน้ าหนักได้สูงสุด  100 กิโลกรัม 
    4.2 ใช้มอเตอร์กระแสตรงขนาด 12 โวลต์ 
    4.3 ใช้แบตเตอรี่ชนิดกรดตะกั่วแบบแห้ง ขนาด     
12  โวลต์  2  ก้อน 
    4.4 ขนาดโครงสร้ า ง  กว้ า ง xยาว xสู ง  ไม่ เ กิ น  
54x75x75  เซนติเมตร 
     4.5 ปรับระดับความสูงได้ไม่เกิน  20 เซนติเมตร 
     4.6 พ้ืนที่ว่างด้านข้างของเครื่องจากชักโครกถึงฝา
ผนังมีระยะห่างอย่างน้อย 15 เซนติเมตร 
     4.7 ใช้งานกับชักโครกมาตรฐานรุ่น โอเอซิส 2-pc 
pack EB Toilet 
 
5. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
      5.1 อุปกรณ์ด าเนินการวิจัย 
      5.1.2 โหนดเอ็มซีย ูเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ท าหน้าที่ประมวลผลและรับส่ง 
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ข้อมูลขนาด32 บิต  ภายใน มี GPIO PWM I2C ADC 
USB-TTL  ลักษณะเด่นเป็นโมดูล WI-FI ขนาดเล็ก 
ต้นทุนต่ า มีการพัฒนาด้วย C หรือ C+ บน IDE ของ 
Arduino ลักษณะโครงสร้างแสดงดังภาพที ่1 

      
  

ภำพที ่1 โครงสร้างโมดูล node MCU ESP8266 
5.1.2 บัคคอนเวอร์ เตอร์  เป็นวงจรที่ ลด

แรงดันไฟฟ้าให้ต่ าลงเพ่ือเหมาะสมต่อการใช้งาน 
โครงสร้างของวงจรประกอบใช้การสวิทซ์ความถี่ 150 
กิโลเฮิร์ต เพ่ือลดการสูญเสีย ได้แรงดันไฟฟ้าขาออก
เรียบมากกว่าวงจรเร็กกูเลเตอร์แบบลิเนียร์ พิกัดแรงดัน
เอาต์พุต 5 โวลต์ รับค่าแรงดันไฟฟ้าอินพุทได้ตั้งแต่ 4 
ถึง 40 โวลต์ การใช้งานในโหมดก าลังงานต่ า (IQ) ใช้
กระแสไฟฟ้าสูงสุด 80 ไมโครแอมป์ 

ภำพที ่2 วงจรบัคคอนเวอรเ์ตอร์  
  

5.1.3 ชุดขับมอเตอร์ชนิด H-Bridge ใช้ในการ
ควบคุมทิศทางและความเร็วของมอเตอร์ ซึ่งจะขับ
กระแสเข้ามอเตอร์ ตามขั้วที่ก าหนดด้วยลอจิกเพ่ือ
ควบคุมทิศทาง ส่วนความเร็วของมอเตอร์นั้นจะถูก
ควบคุมด้ วยสัญญาณพลั ลส์  (PWM Pulse Width 

Modulation)  สู งสุด  25 กิโลเ ฮิร์ต  ผั งวงจรชุดขับ
มอเตอร์ แสดงดังภาพที ่3 

 
ภำพที่ 3 วงจรชุดขับมอเตอร์ 

 

5.1.4 ชุดรีเลย์ขนาด 12 โวลต์  2 ช่อง ออกแบบ
เพ่ือป้องกันวงจรด้านควบคุมออกจากด้านก าลังโดยการ
ใช้การส่งผ่านด้วยแสง (Optocoupler) ในตัวรีเลย์ซึ่ง
ท างานแบบแอคทีฟโลว์ (active low) ใช้ในการหน่วง
เวลาปิด-เปิดให้มอเตอร์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ผังวงจรชุด
รีเลย์ แสดงดังภาพที ่4 
 

 
 

ภำพที ่4 วงจรชุดรีเลย์ 12 โวลต์ 2 ช่อง 
 
   5.2 เครื่องมือด าเนินการวิจัย 

        1.  ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ยี่ห้อ  Hantek  รุ่น 
DSO5202B 
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     2. ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์  ยี่ห้อ Chauvin Arnoux 
รุ่น F205 
     3. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์  ยี่ห้อ Fluke รุ่น 117 
     4. เครื่องชั่งน้ าหนัก ยี่ห้อ Nakata 
     5. เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์  รุ่น DT2234A 

เครื่ องช่วยพยุ งลุกนั่ งบนชักโครกส าหรับ
ผู้สูงอายุเหมาะส าหรับผู้สูงวัย ผู้ป่วย ผู้สูงวัยที่หัวเข่าไม่
สามารถลงน้ าหนักตัวได้ โดยเฉพาะในช่วงลุกยืนหรือนั่ง
ท าธุระในห้องน้ าล าบาก ต้องมีคนช่วยพยุงตลอดเวลา 
เครื่องช่วยพยุงลุกนี้เปรียบเสมือนการช่วยพยุงให้นั่งท า
ธุระได้อย่างสบาย และเมื่อเสร็จธุระก็จะพยุงให้ลุกยืน
เพียงยกก้านบังคับเบาๆ ที่อยู่ตรงมือจับก็สามารถเข้า
ห้องน้ าได้เสมือนมีผู้ช่วยมาดูแลอย่างใกล้ชิด  

หลักการออกแบบ ต้องการให้เหมาะส าหรับผู้
สูงวัย มีความปลอดภัยและใช้งานง่าย รูปแบบการ
เคลื่อนที่ เป็นแบบการเคลื่อนที่แนวเอียง ส าหรับ
ช่วยเหลือผู้ใช้งานให้สามารถงอเข่าและสามารถยืนขึ้น
พร้อมทั้งดันตัวไปด้านหน้า เครื่องช่วยพยุงลุกสามารถ
ปรับระดับความเอียงตั้งแต่ 0 – 45 องศา และหยุด
อัตโนมัติได้ในระยะดังกล่าว แนวทางการออกแบบ
โครงสร้างด้านฮาร์ดแวร์เพ่ือรับน้ าหนัก แสดงได้ดังรูปที่ 
5 และภาพที ่6 

 
 
 
 
 
 
 

 
     ภำพที่ 5 โครงสร้างรับน้ าหนักด้านข้าง 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภำพที่ 6 โครงสร้างรับน้ าหนักด้านหน้า 
 

ระบบขับเคลื่อนเลือกใช้ เป็นมอเตอร์ ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบแม่เหล็กถาวร ขนาด 12 โวลต์ เนื่องจาก
หาได้ง่ายตามท้องตลาด จ่ายพิกัดกระแสไฟฟ้าได้สูง 
การบ ารุงดูแลรักษาง่าย พิกัดก าลังของมอเตอร์รับ
น้ าหนักของผู้ใช้งาน สูงสุด 100 กิโลกรัม ความเอียงใน
การติดตั้งมอเตอร์ 45 องศา และความเร็วมอเตอร์พิกัด 
0.016 เมตรต่อวินาที ขนาดพิกัดก าลังของมอเตอร์
ค านวณได้จากสมการ 

 
ภำพที ่7 แรงในแนวระนาบ 

      

V
P

r
  

                                            (1)                         

       cos sinmF r mg mg r                (2) 

     โดยที่ 
P  คือ ขนาดพิกัดก าลังมอเตอรไ์ฟฟ้า  (วัตต์) 

             คือ แรงบิดมอเตอร์  (นิวตนัเมตร) 
             คือ ค่าสัมประสิทธ์ิแรงเสยีดทาน 
         m  คือ น้ าหนักสูงสุด (กิโลกรัม) 
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         g  คือ อัตราความเร่ง  ( 9.81 เมตรต่อวินาที) 
v  คือ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ขับกระบอก 
       สูบ (เมตรต่อวินาท)ี 
r  คือ รัศมีของเฟืองมอเตอร์ขับกระบอกสูบ (เมตร) 

  ระบบควบคุมการท างานของมอเตอร์แหล่งจ่าย
พลังงาน เพ่ือจ่ายให้ชุดควบคุม มีไมโครคอนโทรลเลอร์
เป็นตัวควบคุมให้ชุดขับมอเตอร์ท างาน และสั่งการให้ส่ง
ข้อความสั้น ในกรณีผู้สูงวัยขอความช่วยเหลือ หรือเกิด
เหตุฉุกเฉิน สามารถแสดงเป็นบล็อกไดอะแกรมได้ดัง  
ภาพที ่8 
 

 
 

ภำพที ่8 บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุม 
 

     5.3 วธิีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยนั้นเป็น
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน  100 คน 
แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 50 คน เพศหญิงจ านวน 50 คน 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นใช้การเลือกแบบเจาะจงเพราะ
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่า งโดยพิจารณาจากการ  
ตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      การเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อน าอุปกรณ์เครื่องช่วย
พยุงผู้สูงอายุจากชักโคกไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท า
การเก็บข้อมูลโดยการจดบันทึกค่าประสิทธิภาพการรับ
น้ าหนักของอุปกรณ์ เทียบกับการใช้พลังงานจาก
แหล่งจ่ายมีการใช้พลังงานมากน้อยเพียงใด ระยะเวลา

การเก็บรวบรวมข้อมูลการทดสอบเป็นเวลา 2 เดือน 
การทดสอบทั้งหมด 100 ครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ข้อมูลที่ได้จะ
แยกตามน้ าหนักของผู้ทดลองแบ่งเป็นช่วงน้ าหนัก
ระหว่าง 41-50 , 51-60 , 61-70 , 71-80 , 81-90 และ 
91-100 กิโลกรัม แล้วน าค่าที่วัดได้แต่ละช่วงน้ าหนักมา
ท าการหาค่าเฉลี่ย เมื่อได้ค่าเฉลี่ยต่างๆแล้วน ามา
ค านวณหาเวลาใช้งานต่อเนื่องสูงสุดของอุปกรณ์จาก
แหล่งจ่ายแบตเตอรี่ 18 แอมแปร์ต่อชั่วโมง 

6.  ผลกำรศึกษำวิจัยและกำรอภิปรำยผล 

      เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มประชากรตัวอย่าง แยกกลุ่ม
อายุ เพศตามน้ าหนักของผู้ทดลองแบ่งเป็นช่วงน้ าหนัก
ระหว่าง 41-50 , 51-60 , 61-70 , 71-80 , 81-90 และ 
91-100 กิโลกรัม แล้วน าค่าที่วัดได้แต่ละช่วงน้ าหนักมา
ท าการหาค่าเฉลี่ย เมื่อได้ค่าเฉลี่ยต่างๆแล้วน ามา
ค านวณหาเวลาใช้งานต่อเนื่องสูงสุดของอุปกรณ์จาก
แหล่งจ่ายแบตเตอรี่ 18 แอมแปร์ต่อชั่วโมง 
 
ตำรำงที่  1 ข้อมูลกลุ่มประชากรตัวอย่างทดสอบ
เครื่องช่วยพยุงผู้สูงอายุจากชักโคก 
           

ล าดับที ่ อาย ุ(ปี) เพศชาย เพศหญิง 
1.  41-50 8 6 

2.  51-60 25 11 

3.  61-70 16 30 

4.  71-80 1 2 

5.  81 0 1 

 

ช่วงอายุกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ทดสอบการใช้งานมาก
ที่สุด คือ กลุ่มอายุ 61-70 ปี  และช่วงกลุ่มประชากร 
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 ตัวอย่างที่มาทดสอบใช้งานน้อยที่สุดคือ กลุ่มอายุ
มากกว่า 81 ปี ขึ้นไป   เพศชายที่มาทดสอบใช้งานมาก
ที่สุด คือ กลุ่มอายุ 51-60 ปี  เพศหญิงที่มาทดสอบใช้
งานมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 61-70 ปี  
 
ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ยของกระแสไฟฟ้าที่ใช้และเวลาใน
การท างานของอุปกรณ์เทียบกับช่วงน้ าหนัก 
     

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

ค่าเฉลี่ยกระแสไฟฟ้า
(แอมแปร์) 

ค่าเฉลี่ยเวลา
(วินาที) 

41-50 1.96 10.23 
51-60 2.43 10.96 
61-70 2.98 11.51 
71-80 3.34 12.11 
81-90 3.76 12.90 
91-100 4.12 13.34 

 

ช่วงอายุน้ าหนักประชากรตัวอย่างที่ใช้เวลาใน
การพยุงลุกมากที่สุดช่วงกลุ่มอายุ 91-100 ปี คือใช้เวลา
เฉลี่ย 13.34 วินาที มอเตอร์ใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าใน
การท างานสูงสุด  4.12 แอมแปร์   หากกลุ่มประชากร
ตัวอย่างเป็นเพศชายที่มีช่วงอายุ 51-60 ปี  จะใช้เวลา
พยุ งลุ ก เฉลี่ ย  10.96 วิ น าที  มอ เตอร์ ใ ช้ ปริ ม าณ
กระแสไฟฟ้าในการท างานสูงสุด  2.43 แอมแปร์ และ
หากกลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นเพศหญิงที่มาช่วงอายุ 
61-70 ปี  จะใช้เวลาพยุงลุกเฉลี่ย 11.51 วินาที มอเตอร์
ใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าในการท างานสูงสุด  2.98 
แอมแปร์  พบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างที่มาทดสอบมาก
ที่สุดเป็นกลุ่มผู้หญิง  อายุมากกว่ากลุ่มประชากร
ตัวอย่างผู้ชาย    
 
 
 

ตำรำงท่ี 3 อายุการใช้งานแบตเตอรี่ต่อเนื่องได้สูงสุด 
 

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

อายุการใช้งานแบตเตอรี่
ต่อเนื่องสูงสุด (นาที) 

41-50 551.02  
51-60 444.44 
61-70 362.41 
71-80 323.35 
81-90 287.23 
91-100 262.14 

 

     ผลการประเมินอายุการใช้งานสูงสุดของแบตเตอรี่ 
กรณีมอเตอร์ท างานต่อเนื่อง นานสูงสุด 551 นาที หรือ
ประมาณ 9 โมง  และน้อยสุด 262 นาที หรือประมาณ 
4 โมง  
 
ตำรำงท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลคุณภาพด้าน 
การใช้งานจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

รายการ 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
X  S.D. 

แปล
ความ 

1.มีความ
เหมาะสมกับ
ผู้ใช้งาน  

5 5 4 4.60 0.58 
ดี

มาก 

2. สะดวกใน
การใช้งาน 

5 5 5 5 0 
ดี

มาก 
3เก็บรักษา
ไ ด้ ส ะ ด ว ก
แ ล ะ ซ่ อ ม
บ ารุงได้ง่าย 

5 5 4 4.60 0.58 
ดี

มาก 

4. ช่วยเพิ่ม
ความ
กระตือรือร้น
ในการท า
กิจกรรมมาก
ขึ้น 

4 5 4 4.30 0.58 ดี 
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ตำรำงท่ี 4 (ต่อ) 

 

รายการ 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
X  S.D. 

แปล
ความ 

5. ช่วยลด
ภาระผู้ดูแลผู้
สูงวัย 

5 4 4 4.30 0.58 ด ี

6. ช่วย
เสรมิสร้าง
สุขภาพชีวิต 

4 5 5 4.60 0.58 
ดี

มาก 

7. ช่วยลด
ความเสีย่ง
การเกิด
อุบัติเหตุใน
ห้องน้ า 

4 5 5 4.60 0.50 
ดี

มาก 

เฉลี่ยรวม 0.50 
ดี

มำก 
 

ผลการประเมินคุณภาพจากประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง ในด้านการน าไปใช้เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.60 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) เท่ากับ 0.50 ด้านที่เฉลี่ย
มากที่สุดคือ สะดวกในการใช้งานมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.0 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) เท่ากับ 0 และด้าน ที่
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือช่วยเพ่ิมความกระตือรือร้นในการท า
กิจกรรมมากขึ้นและช่วยเสริมสร้างสุขภาพชีวิต เท่ากับ 
4.30  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D. ) เท่ากับ 0.58 
 

7. สรุปผลและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
การออกแบบและพัฒนาเครื่องช่วยพยุงลุกนั่ง

บนชักโครกส าหรับผู้สูงอายุ  ในการลุกจากท่านั่งท า
ภารกิจในห้องน้ า ของผู้สูงอายุไทย ที่มีอายุระหว่าง 60 
ปีขั้นไป โดยศึกษาการกลุ่มตัวอย่าง วัดความเร็วในการ
ลุกยืนหลังจากท าภารกิจในห้องน้ า และความพึงพอใจ
เครื่องช่วยพยุงลุกนั่งบนชักโครกของผู้สูงอายุไทยโดย

การสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างจากการเลือกแบบเจาะจง 
ผู้สูงอายุไทยจ านวน 100 คน แบ่งเป็นเพศชาย 50 คน  
เพศหญิง 50 คน ผลการศึกษาพบว่าส าหรับผู้สูงอายุเพศ
ชายใช้ระยะเวลาในการลุกจากท่านั่งพ้ืนสู่ท่ายืนของ
เครื่องช่วยพยุงน้อยกว่าเพศหญิง  ด้านระดับความพึง
พอใจของทั้งสองกลุ่มโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านความ
ปลอดภัยและการดูแลรักษาซ่อมแซมของผู้ใช้อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ด้านประสิทธิผล ราคา ความทนทาน การ
ปรับใช้งาน ความปลอดภัยและด้านความสะดวกในการ
พกพาอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจและเห็นว่า
เครื่องช่วยพยุงลุกนั่ งบนชักโครกของผู้สู งอายุ  มี
ประสิทธิภาพในการลุกจากท่านั่งพ้ืนสู่ท่ายืนมากกว่าใช้
ชักโครกทั่วไป และประสิทธิภาพของเครื่องช่วยพยุงลุก
นั่งบนชักโครก จะช่วยชะลอความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ
ต้นขา และข้อเข่า ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุไทยมีคุณภาพชีวิต
ทีด่ีขึ้น 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
การจัดท างานวิจัยเครื่องช่วยพยุงลุกนั่งบนชัก

โครกแบบย่นแรงส าหรับผู้สูงอายุมีข้อเสนอแนะดังนี้  
   8.1 พื้นที่ว่างด้านข้างของเครื่องจากชักโครกถึงฝา
ผนังต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 15 เซนติเมตร 
   8.2 ควรปรับเปลี่ยนขนาดแบตเตอร์รี่เป็นชนิดน้ าหนัก
เบา ปริมาณกระแสที่จ่ายได้ยาวนานกว่า เพ่ือยืดอายุ
การใช้งาน  
   8.3 ควรเพิ่มอุปกรณ์ในการชาร์จแบตเตอรี่ในตัว 
 

9. กิตติกรรมประกำศ 
งานวิจัย เครื่องช่วยพยุงลุกนั่งบนชักโครก

ส าหรับผู้สูงอายุต้นทุนนี้สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้เนื่อง
ด้วยความกรุณาของบุคคลหลายท่านที่ได้ ให้ความ
ช่วยเหลือและค าปรึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะที่ เป็น
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ประโยชน์ต่องานวิวัย ทางผู้จัดท าใคร่ขอแสดงความ
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกท่านซึ่ง
ประกอบด้วย 
  งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความ
กรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจากท่านอาจารย์
ขวัญชัย  ปะวะสาร อาจารย์สุภาวดี  ศิ ริ ไทยและ
อาจารย์วัฒนพงศ์ สาสิมมา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้
กรุณาให้ค าแนะน าในเนื้อหาของต าราหลักการเรียบ
เรียงต ารา เ อ้ือเ ฟ้ืออุปกรณ์เครื่องมือตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และให้
ค าปรึกษาการพัฒนา จนส าเร็จได้เป็นอย่างดี ผู้จัดท า
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาของผู้จัดท าผู้
ที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษาและคอยสนับสนุนรวมทั้ง
ก าลังใจที่คอยมอบให้ตลอดมาอย่างหาที่เปรียบมิได้ 
 ขอขอบคุณพระคุณทุกท่าน ที่ไม่ได้เอ่ยนามใน
ที่นี้เป็นอย่างยิ่งในความกรุณาและความช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ จึงท าให้โครงงานนี้ส าเร็จ 
 ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากงานวิจัยฉบับ
ฉบับนี้ ผู้จัดท าขอมอบเป็นกตัญญูตาบูชาแด่ บิดามารดา 
ครูอาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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 การบูรณาการการเรียนการสอนเร่ืองเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  

กรณีศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
Integration of Teaching and Learning on the Internet of Things (IoT) through 
Project-based learning: A case study of Electrical Technology Department, 

Bangkok Vocational Institute 
  

แสงอาทิตย์   เจ้งวัฒนพงศ์1, ธนาคาร   คุ้มภัย1*, ปรัชญา  หนูปลอด1, พงค์สิลป์ รตันอุดม2, สมพร ปานด า3 
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1 สาขาเทคโนโลยไีฟฟ้า, วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภเิษกหนองจอก, สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
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*Email : Kumphai.t@gmail.com  

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการเรื่อง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาท่ีเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  3) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจในการเรียนของผู้เรียน ซึ่งรูปแบบวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมี
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การซ่อมบ ารุงรักษาระบบควบคุม ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 15  คน  

 ผลการวิจัยพบว่า 1 ) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการเรื่องเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ประกอบไปด้วย ส ารวจโครงสร้างของหลักสูตร 
ศึกษารายวิชาที่ต้องการบูรณาการ  ศึกษาหน่วยการเรียนรู้  สร้างสรรค์โครงงานในหัวข้อระบบเกษตรอัจริยะ 
ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้  เสนอโครงงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบต่างๆ  สรุปและประเมินผลการ
เรียนรู้ร่วมกัน   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 65.67 คิดเป็นร้อยละ 82.08     
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 80 และ มีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80  สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70   3) นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับที่
ดีมากในทุกหัวข้อของการประเมิน โดยมีผลเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.41 
 
ค าส าคัญ: เกษตรอัจริยะ, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, โครงงานเป็นฐาน, การเรียนการสอน, ระบบควบคุม  
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Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to develop the model of instructional management 
by integrating the internet of things (IoT) through project-based learning, 2) to study the academic 
achievement of students who learn about the internet of things (IoT) through project-based 
learning, 3) to study learners' satisfaction. This research is an action research. The sample groups 
in this study consisted of 15 of Year 2 students in Electrical Technology Department, Bangkok 
Vocational Institute, Kanchanapisek Vocation Training College Nong Chok, enrolled in the course 
“Repair and maintenance of control systems” in the second semester, academic year 2019. 

The results of the research are as follows: development of teaching and learning model 
by integrating the the Internet of Things (IoT) through project-based learning consists of exploring 
the structure of the curriculum, studying courses that require the integration, selecting unit of 
study, creating a smart agriculture project, carrying out activities and developing learning media, 
presenting creative projects in various forms, summarizing and evaluating learning, 2) the mean 
of student achievement is 65.67, or 82.08 %  which is higher than the specified criteria at 80 % 
and there are 12 students who passed the specified criteria, representing 80 % which is higher 
than the specified criteria at 70%, 3) students are satisfied with the teaching and learning 
management at a very good level in all areas of assessment with the mean  of 4.72 and a standard 
deviation of 0.41 

 
 

Keywords:  Smart Farming, Internet of Things, Project-based learning, Teaching and Learning, 
Control system  
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ที่มาและความส าคัญ  
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  4 . 0  ห รื อ  Thailand 4 . 0   คื อ
แนวนโยบายของประเทศในปัจจุบันที่ต้องการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยรัฐบาลได้มีนโยบาย
ที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0  ซึ่งต้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่  “Value–
Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม” โดยมุ่งเน้นที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่ ว ย เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ าพ ในการด า เนิ นกิ จกา ร
ภายในประเทศ เช่น การผลักดันให้มีการน าเอา
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเข้ามาช่วยเพ่ิมผลผลิตใน
ด้านการเกษตร เป็นต้น  (ศศิมา สุขสว่าง, 2562) 
การปรับเปลี่ยนประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ให้ส าเร็จให้ได้นั้นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภายในประเทศโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถพัฒนาและน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ  

สถาบันการศึกษา ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมใน
การน าสั งคมให้มีสภาพที่ดี ได้  ปัจจุบันสังคมมี
ความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีที่
รวดเร็วมาก การสอนจึงควรเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และมีทักษะที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิต
จริง หรือมีความรู้และทักษะที่ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้ เ หมา ะสมกั บสภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปล ง
ตลอดเวลา สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ 

หนึ่งในนโยบายของรัฐบาล  คือ การเตรียม
คนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ ใหม่ในระบบดิจิทัล  ปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  

เ ท ค โ น โ ล ยี ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม  ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  
โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการ
เรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งนี้
เนื่องจากโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีเติบโตรวดเร็ว 
เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจ าวันของทุกคน 
(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช , 2562) การเรียนการ
สอนเรื่องการท านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
งานจึงมีความส าคัญเพ่ือเป้าหมายในระยะยาวส่วน
หนึ่งของประเทศไทย ในการเปลี่ยนบทบาทคนไทย
จากผู้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีได้ใน
อนาคต  

ในปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุก
สรรพสิ่ง หรือ Internet of Things หรือ IoT  ได้
น ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย  ซึ่งหมายถึงสิ่งของต่างๆ 
มีการเชื่ อมต่อกัน เป็นโครงข่าย ส่ งข้อมูล เ พ่ือ
แลกเปลี่ยน ท าการประมวลผล หรือเพ่ือควบคุมการ
ท า งานต่ า งๆ  สิ่ งของที่ กล่ าวถึ งนั้ น  หมายถึ ง 
“Things” คือสิ่งของทุกๆ อย่าง ได้แก่ เครื่องใช้
ส านักงาน เครื่ องมือเครื่องจักรกลการเกษตร 
เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านพัก
อาศัย อุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆ อาทิ 
นาฬิกา รถยนต์ ตู้เย็น อุปกรณ์เตือนภัย ฯลฯ โดยสิ่ง
ที่กล่าวถึงนั้นจะมีเซ็นเซอร์ซึ่งท าหน้าที่รับรู้สภาวะ
แวดล้อมต่างๆ แล้วท าการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายดังกล่าว โดย IoT จะมีส่วนช่วยในหลายๆ 
ด้ า น  เ ช่ น  ก า ร ข น ส่ ง  ( Logistics) ก า รต ล า ด 
(Marketing) การตรวจสอบและควบคุมพลังงาน 
(Energy monitoring) การเฝ้าสังเกตทางธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม (Environmental monitoring) 
การบริ หารจัดการโครงสร้ า ง  ( Infrastructure 
management) ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ
บ้านอัจฉริยะ  (พฤทธิ์ พุฒจร, 2562) 

จ า ก น โ ย บ า ย แ ล ะ ก ร ะ แ ส ข อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลง ทางด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
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ที่มีการเปลี่ยนแหลงจากภาคการผลิตไปสู่การคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ เรียนรู้นวัตกรรมเพ่ือน าพาประเทศ
สู่ไทยแลนด์ 4.0 การจัดการเรียนการสอนในด้าน
อาชีวะ จึ งจะต้องจัดการศึกษาเ พ่ือตอบสนอง
นโยบาย 4.0   ซึ่งการจัดการศึกษาในระดับปริญญา
สายปฏิบัติการและเทคโนโลยีหรือเทียบเท่า เป็น
การศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถและสมรรถนะทางวิชชีพเฉพาะ
ทาง ทางด้านการวิจัย และความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็น
จนสามารถท าให้เกิดนวัตกรรมที่น ามาสู่สิ่งประดิษฐ์
หรือแนวทางการปฏิบัติ ในสายวิชาชีพที่ส าเร็จ
การศึกษามา และท าให้เกิดการสร้างสรรค์องค์
ความรู้ที่เมื่อแพร่หลายไปสู่สาธารณชน จะมีส่วน
กระตุ้น ให้เกิดแรงผลักดันการพัฒนาประเทศ ทาง
ด้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทของประเทศในประชา
สังคมโลก  

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ส า ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
โดยเฉพาะหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จึงจ าเป็น
จะต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ด้วย
การบูรณาการเป็นการเชื่ อมโยงเนื้อหาสาระใน
หลักสูตรกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนในระดับชั้น 
เดียวกันซ่ึงอาจเป็นทั้งวิธีการสอนและวิธีการจัด
โปรแกรมการสอนเนื้อหาวิชาต่างๆในหลักสูตรและ
ทักษะสามารถเชื่ อมโยงให้ เป็นสิ่ ง  เดียวกันได้  
ประยุกต์ ให้ เข้ ากับบริบทของหัวข้อ กิจกรรม 
โครงการ หรือ หัวข้อเรื่ อง (Theme) และเป็น
หลักสูตรที่จะช่วยขจัดความไม่สัมพันธ์ และความไม่
ต่อเนื่องของเนื้อหาวิชา ต่างๆ ที่เรียนให้หมดไปโดย
หลักสูตรบูรณาการจะน าความคิดรวบยอด หรือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ของนักเรียนมาใช้ เพ่ือให้
นักเรียนได้รู้จักใช้ทักษะต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
นักเรียนยังสามารถเลือกหรือ พัฒนาโครงงาน และ
วิธีการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการเรียนได้อย่างอิสระด้วย
ตนเอง  (สุทธิกร แก้วทอง, 2561) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการ จัดท าการวิจัย 
การบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องเทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง  ผ่านการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน กรณีศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็น
การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนหา
ความเหมาะสมในแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป   ซึ่งการเรียนการ
สอนเช่นนี้นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่กนักเรียน ครู 
และสถาบั นการศึ กษาแล้ ว   ยั ง เ กิ ดผลดี ต่ อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ตอบสนอง
นโยบายไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือที่จะผลิตก าลังคนสาย
วิชาชีพ ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
รวมถึงน าไปสู่การผลิ ตและพัฒนาก าลั งคนที่มี
คุ ณ ภ า พ ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล แ ล ะ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ด้ ว ยก า ร บู รณ าก า ร เ รื่ อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผ่านการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน  

2) เ พ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยการบูรณาการเรื่อง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผ่าน
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของ
ผู้ เรียนที่ เรียนรู้ด้วยการบูรณาการเรื่อง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผ่าน
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
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ขอบเขตของการวิจัย  

การวิ จั ย ในครั้ ง  นี้ เ ป็ นการศึ กษาและ พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการ
การเรียนการสอนเรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
ร่วมกับรายวิชา ซ่อมบ ารุ งระบบควบคุม ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า  วิทยาลัย
การอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก   สถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่ มตั วอย่ า งในการวิจั ย ได้ แก่  
นักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัย
การอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก  สถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ลงทะเบียนรายวิชา 
ซ่อมบ ารุ งระบบควบคุม  ในภาคเรียนที่  2   ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 15  คน 

ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ด าเนินการภายใน
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพกาญจนา
ภิ เ ษ กห น อง จ อก   ส ถ าบั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร   

ตัวแปรในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ด้วยการบูรณาการเรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง  โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชา ซ่อม
บ ารุงระบบควบคุม  

4.2 ตัวแปรตาม 

ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ความพึงพอใจใน
การเรียนของผู้เรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน

ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องเทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง  ผ่านการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับรายวิชา ซ่อมบ ารุงระบบ
ควบคุม 

วิธีการด าเนินการวิจัย   

1. วิเคราะห์และสังเคราะห์ ทฤษฎี เอกสาร บทความ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน โดย
ใช้โครงงานเป็นฐานทั้งภายในและต่างประเทศ และ
หลั กสู ตร เทคโน โลยีบัณฑิต  ของสถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร รวมทั้งค าอธิบาย
รายวิชาในรายวิชาที่จะด าเนินการบูรณาการการ
เรียนการสอน 

2. จัดท าร่างรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนด้วยการบูรณาการรายวิชาโดยใช้โครงงานเป็น
ฐานด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนเรื่อง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผ่านการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน ร่วมกับรายวิชา ซ่อมบ ารุง
ระบบควบคุม ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินครั้งที่ 1 ก่อน
น าไปใช้ในการเรียนการสอน 

3. ร่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึก
ของผู้ เ รี ยน แบบสั ง เกต แบบสัมภาษณ์  แบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ จากการท า โครงการ เรื่ อง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  ในรายวิชา 
ซ่อมบ ารุงระบบควบคุม และแบบสอบถามความพึง
พอใจในการเรียนการสอนของผู้เรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการรายวิชาโดย
ใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชา ซ่อมบ ารุงระบบ
ควบคุม 

4. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจากผู้
เชี่ชยมชาญที่มีความรู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และ
แบบวัดคุณภาพเครื่องมือ 
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5. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ
เรียนการสอนด้วยการบูรณาการรายวิชาโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ที่พัฒนาขึ้นตามระยะเวลาในการ
วิจัย ในรายวิชาซ่อมบ ารุงระบบควบคุม   

6. ให้ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนด้วย การบูรณาการรายวิชาโดยใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชา ซ่อมบ ารุงระบบควบคุม
หลังจากน าไปใช้ 

7. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผล 
และสรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย
การบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งผ่านการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน ดังแสดงในตารางที ่1  

ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนด าเนิน การบูรณาการการเรียนการ
สอนเรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผ่านการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ร่วมกับรายวิชาซ่อมบ ารุง
ระบบควบคุม 

ขั้นตอน การด าเนินการ 
ส ารวจ ศึกษาหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต ของสถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร  

ศึกษา คัดเลือกเนื้อหาและสรุปเนื้อหาจาก
ค าอธิบายรายวิชา โดยเลือกหน่วย
การเรียนที่เหมาะสมส าหรับการบูร
ณาการ และคัด เลือกเนื้ อหามา
บูรณาการลงในรายวิชา ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 

1. เทคโนโลยี IoT 
2. บอร์ด ESP8266 
3. โปรแกรม Arduino IDE 

ขั้นตอน การด าเนินการ 
4. กา ร เ ชื่ อ ม ต่ อ อุ ปก ร ณ์ แ ล ะ

คอมพิวเตอร์  
5. กา ร บั น ทึ ก ข้ อมู ล แ ล ะกา ร

จัดการข้อมูล (Big Data) 
สร้างสรรค์ สร้างผลงานนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้อง

กับระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Farming) โดยการน าเอาเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการตรวจวัดทั้งเรื่อง
ของสภาพดิน ความชื้นในดิน แร่ธาตุ
ในดิน ความเป็นกรดด่าง สภาพ
ปริมาณแสงธรรมชาติ แสดงดังรูปที่ 
1   ซึ่ งมี โครงงานทั้ งหมด 8 ชิ้ น
ประกอบไปด้วย  
1. บ่อเลี้ยงปลาดุก ด้วยระบบ IoT 
2. ชุดควบคุมการปลูกผักชี  ด้วย

ระบบ IoT 
3. ชุดควบคุมการปลูกผักไฮโดรโป

นิกส์ ด้วยระบบ IoT 
4. ชุดคอนโดเกษตรชีววิธีควบคุม

ด้วยบอร์ด Arduino 
5. ชุดม่านหลังคากรองแสงควบคุม

ผ่านระบบ IoT 
6. ชุดควบคุมโรงเพาะเห็ด ด้วย

ระบบ IoT 
7. รถตัดหญ้าควบคุมด้วยระบบ 

GPS  
8.  โซล่าเซลล์ควบคุม Smart Farm 

เสนอ การน าเสนอหัวข้อโครงงานที่สนใจ
และความคืบหน้าในการด าเนินการ
ทุกระยะ  

สรุป การถอดบทเรียนการเรียนรู้และ
ประเมินผล 
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รูปที่ 1 แสดงรูปโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะซึ่งเป็นสถานที่
ด าเนินการโครงงาน  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนา
ภิ เ ษกหนองจอก    สถาบั นการอาชี ว ศึ กษ า
กรุงเทพมหานคร  ที่เรียนโดยใช้การบูรณาการการ
เรียนการสอนเรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่งผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ในราย
รายวิชา ซ่อมบ ารุงระบบควบคุม ในภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 15  คน พบว่า  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 65.67 คิดเป็นร้อยละ 82.08  สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 80  และ มีจ านวนนักศึกษาที
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80   สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70   

3.  ความพึงพอใจในการเรียนของผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วย
การบูรณาการเรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่ง ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจในการเรียนของผู้เรียนที่
เรียนรู้ด้วยการบูรณาการเรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

ความพึงพอใจ 𝐗 S.D. ความหมาย 
สามารถประยุกต์ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่
มาเรียนรู้ 

4.87 0.35 มากที่สุด 

เกิดความสนใจ ใน
บทเรียนมากขึ้น 

4.80 0.41 มากที่สุด 

เกิดการเรียนแบบ
ลงมือปฏิบัติมากข้ึน 

4.60 0.51 มากที่สุด 

เกิดความร่วมมือใน
กิจกรรมกลุ่ม 

4.67 0.49 มากที่สุด 

สามารถเข้าใจ
บทเรียนง่ายขึ้น 

4.93 0.26 มากที่สุด 

การสื่อสาร และ
การถ่ายทอดของ
ครูผู้สอนได้ดี 

4.67 0.49 มากที่สุด 

เห็นความส าคัญ
และเกิดแนวคิดการ
น าเทคโนโลยีมาใช้
งาน 

4.53 0.52 มากที่สุด 

แหล่งเรียนรู้
ภายนอกที่สามารถ
ค้นเองได้ง่าย 

5.00 0.00 มากที่สุด 

สามารถสรุป
ความคิดและ
สรุปผลการเรียนรู้
ได้ 

4.60 0.51 มากที่สุด 

ต้องการให้สอนใน
ลักษณะนี้กับวิชา
อ่ืนๆ  

4.53 0.52 มากที่สุด 

ความพึงพอใจ
โดยรวมของการ
เรียนแบบนี้ 

4.73 0.46 มากที่สุด 

รวม (เฉลี่ย) 4.72 0.41 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจในการ
เรียนของผู้ เรียนที่เรียนรู้ด้วยการบูรณาการเรื่อง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผ่านการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน เรียงล าดับจากผลการ
ประเมิน เรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 
ดังต่อไปนี้ 1) แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่สามารถค้นเอง
ได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0  2) เกิดการเรียนแบบลงมือปฏิบัติมากขึ้น 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.26  3) สามารถประยุกต์ เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.35  4) เกิดความสนใจ ในบทเรียนมากขึ้น 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.41  5) ความพึงพอใจโดยรวมของการเรียนแบบนี้  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.46  6) เกิดความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.49     
7) การสื่อสาร และการถ่ายทอดของครูผู้สอนได้ดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.49  8) สามารถเข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.51      
9) สามารถสรุปความคิดและสรุปผลการเรียนรู้ได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.51  10) เห็นความส าคัญและเกิดแนวคิดการน า
เทคโนโลยีมาใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52  และ 11) ต้องการ
ให้สอนในลักษณะนี้กับวิชาอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.53  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 

 

 

 

 สรุปและอภิปรายผล 

1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย
การบูรณาการเรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
ประกอบไปด้วย 

1) ส ารวจโครงสร้างของหลักสูตร  
2) ศึกษาหน่ ว ยการ เ รี ยนรู้ ศึ กษา

รายวิชาที่ต้องการบูรณาการ   
3) สร้างสรรค์โครงงานในหัวข้อระบบ

เกษตรอัจริยะ  
4) ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาสื่อการ

เรียนรู้   
5) เสนอโครงงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใน

รูปแบบต่างๆ  
6) สรุปและประเมินผลการเรียนรู้

ร่วมกัน    
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ที่เรียน

โดยใช้การบูรณาการการเรียนการสอนเรื่อง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งผ่านการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน    มีค่าเฉลี่ย สูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  และ มีจ านวนนักศึกษา
ทีผ่านเกณฑ์  สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  แสดง
ให้ เห้นว่าการเรียนรู้ ในรูปแบบของการใช้
โครงงานเป็นฐานมีความเหมาะสมส าหรับการ
เรียนในสายวิชาชีพ และการเรียนในหลักสูตรที่
มี ก า ร เ รี ยนการสอนด้ าน เทคโน โลยี  ซึ่ ง
สอดคล้องกับ (ปรีดี แสงวิรุณ, 2555) ได้สรุปไว้
ว่า การเรียนรู้ในปัจุบันควรน าหลักการหรือ
แนวคิดทฤษฎีการสร้งความรู้มาใช้เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งตามแนวทฤษฎี
การสร้างความรู้  ผ่านทางการจัดกิ จกรรม
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ทางการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียน
ได้ท าโครงงานตามที่ตนเองสนใจ วางแผน 
จัดการ แก้ไขปัญหาร่วมมือกันสร้างผลงาน 
สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนคอยแนะน า
และช่วยเหลือ 

3. ความพึงพอใจในการเรียนของผู้เรียนที่เรียนรู้
ด้วยการบูรณาการเรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม
เฉลี่ย  เท่ากับ 4.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.41 ซึ่งมีค่าความหมายอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
ผู้เรียนชื่นชอบ และมีความสนใจในรูปแบบการ
เรียนโดยการใช้โครงงานเป็นฐาน และการบูร
ณาการเนื้อหาใน รายวิชาซ่อมบ ารุงระบบ
ควบคุม ซึ่งจพเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
ให้ทันสมัยและต้องสามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆ
ไปประยุกต์ใช้งานได้หลังจากการจบการศึกษา 
สอดคล้องกับ (ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ ,  2558)  
สรุปไว้ ว่ า  การจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผล คือ เกิดการ
เรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
และผู้เรียนกับผู้สอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการ
ฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างานอย่าง
เป็นระบบจนเกิดเป็นชิ้นงาน เกิดการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยการร่วมกันท ากิจกรรุม มีการ
เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้มีนิสัยใฝรู้ใฝ่เรียน 
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสาร 
สามารถคิด วิ เคราะห์  แก้ปัญหา คิดริ เริ่ม
สร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

สามารถก้าวทันโลก และส่งเสริมให้ผู้เรียนกิด
ทักษะที่พึงประสงค์ ได้แก่ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม  
 

 ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยจะเห็นได้ว่า รูปแบบการบูรณาการเรื่อง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผ่านการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน ที่ได้พัฒาขึ้นนั้นมีข้อดีหลาย
ประการดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า 

1. ค ว ร มี ก า ร น า ห ลั ก ก า ร ดั ง ก ล่ า ว  ไ ป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืนๆ ได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ เรียนจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจที่ต้องการน ารูปแบบ
นี้ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืนๆ  

2. การน าเนื้อหาบทเรียน มาบูรณาการควรมี
การคัดเลือกและปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเ พ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  

3. การประยุกต์  หรือ บูรณาการเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ควรจะต้อง
หาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับรูปแบบของ
โครงงานและเนื้อหารายวิชาต่างๆ  

 
กิตติกรรมประกาศ  

 ขอขอบคุณผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัย
การอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก  สถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และหัวหน้าสาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้าที่เปิดโอกาสให้พัฒนารูปแบบการ
สอน และการพัฒนาเทคโนโลยี ส าหรับระบบเกษตร
อัจฉริยะ ซึ่งจะเกิดผลดีและเป็นประโยชน์กับชุมชน
รอบข้างเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณผู้อ านวยการ
ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ส าหรับ
ค าปรึกษาและเป็นคนกระตุ้นให้เกิดพลังของการ
เรียนรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา  
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การออกแบบสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลไวด์แบนด์ 
ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
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Receiver 
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บทคัดย่อ 
 

  การออกแบบสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลไวด์แบนด์ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจิทัล วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) ออกแบบและศึกษาสมบัติของสายอากาศโฟลเด็ด     
ไดโพลไวด์แบนด์ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยออกแบบสายอากาศให้
ครอบคลุมย่านความถี่ 500-800 MHz และผลิตสายอากาศจากแผ่นอลูมิเนียม 2) ศึกษาพารามิเตอร์
ที่ส าคัญของสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลไวด์แบนด์ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล       
3) เปรียบเทียบอัตราส่วนคลื่นนิ่งของสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลไวด์แบนด์กับสายอากาศไดโพลทั่วไป 
  ผลการศึกษาค่าอัตราส่วนคลื่นนิ่งตลอดย่านความถี่ พบว่า ค่าอัตราส่วนคลื่นนิ่งมีค่าสูง
ที่สุดที่ความถี่ 743.75 MHz. รองลงมาคือที่ความถี่ 781.25 MHz. และมีค่าอัตราส่วนคลื่นนิ่งต่ าสุดที่
ความถี่ 590.00 MHz. แบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบโฟลเด็ดไดโพลไวด์แบนด์ เป็น
การแผ่รังสีแบบสองทิศทาง ค่าอิมพีแดนซ์เปลี่ยนแปลงตามย่านความถี่ ค่าอิมพีแดนซ์สูงสุดเท่ากับ            
75.85 โอห์มที่ย่านความถ่ี 511.25 MHz. และค่าต่ าสุดเท่ากับ 13.62 โอห์มที่ย่านความถ่ี 781.25 MHz. 
อัตราส่วนคลื่นนิ่งของสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลช่วงค่าสูงและต่ ามีค่าใกล้เคียงกัน ส่วนสายอากาศ     
ไดโพลทั่วไปตอบสนองได้ดีในย่านความถี่ 650.00 MHz.  

 

ค าส าคัญ : สายอากาศโฟลเด็ดไดโพลไวด์แบนด์, เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
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Abstract 
 Design of Folded Dipole Wideband Antenna for Digital Television Receiver. 
The purposes of this research were : 1) design the Folded Dipole Wideband Antenna 
for Digital Television Receiver can be operated in the frequency of 500-800 MHz. 
using Aluminum Sheet. 2) study the important parameter of Folded Dipole Wideband 
Antenna for Digital Television Receiver. 3) compare the Folded Dipole Wideband 
Antenna with general dipole Antenna. 
 The result indicated that The highest Standing Wave Ratio at 743.75 MHz. and 
Lowest at 590.00 MHz. Wave Radiation Pattern were two-way radiation. An impedance 
was changed depend on wave radiation. The highest impedance is equal 75.85 Ohm 
at 511.25 MHz and the lowest is equal 13.62 Ohm at 781.25 MHz and The highest 
and lowest for  standing wave ratio of Folded Dipole is as same as. For the general 
dipole antenna is good satisfy at 650.00 Mhz. 
 

Keywords : Folded Dipole Wideband Antenna, Digital Television Receiver 
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1. บทน า  
 กิจการโทรทัศน์เป็นกิจการที่มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งใน
ระดับชาติและท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน มีอิทธิพลต่อ
ความคิดและพฤติกรรมของประชาชน  ในด้าน
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและสังคมมาโดย
ตลอด เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการ
ริเริ่มแพร่สัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพ้ืนดิน ทั้งนี้เพ่ือ
การพัฒนาด้านคุณภาพ การรับชมทั้งภาพและเสียงที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีจ านวนช่องส าหรับการเลือกรับชม
ได้มากขึ้น สามารถจัดสรรคลื่ นความถี่ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถขยายพ้ืนที่ในการ
รับสัญญาณให้ครอบคลุมทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ [1] อีกทั้งรองรับการรับส่งสัญญาณเสียง
และสัญญาณข้อมูล เช่น ข้อความ ภาพและสามารถ
น าไปประยุกต์ในบริการรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 
ระบบสัญ ญ าณ เตือนภั ยพิบั ติ  ระบบแสดงผล
การจราจร การแสดงภาพเพ่ือประชาสัมพันธ์หรือ
โฆษณา การศึกษาและด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นต้น 
[2] ทั้งนี้การแพร่สัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพ้ืนดิน
ก าหนดให้ใช้ช่วงสัญญาณความถี่ที่ 510-790 MHz. 
ตามข้อก าหนดของประเทศไทย [3] ทั้งนี้การรับ
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลให้ครบทุกช่องรายการ
สิ่งส าคัญคือ สายอากาศที่น ามาใช้งานต้องสามารถ
รับสัญญาณที่ความถี่ UHF และมีความกว้างของ
แถบความถี่ (Frequency Bandwidth) ตั้งแต่ 510 
MHz-790 MHz ได้อย่างครบถ้วน โดยมีค่าอัตราการ
ขยายในทิศทางด้าน (Directive Gain) สูงเพียงพอ
และมีค่าใกล้เคียงกันทุกช่องความถี่ที่ ใช้งาน  [1] 
สายอากาศบางรุ่นบางยี่ห้อสามารถรับสัญญาณ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลได้ครบทุกช่องเฉพาะบาง
พ้ืนที่ หรืออาจรับสัญญาณได้ไม่ครบทุกช่องในพ้ืนที่
เดียวกัน [4] ทั้งนี้พบว่าสายอาศที่นิยมใช้และมีการ

ผลิตจ าหน่ ายอยู่ ในท้ องตลาดปั จจุบั น มัก เป็ น
ส ายอากาศที่ มี อ งค์ ป ระกอบแบ บพ าราสิ ติ ก 
(Parasitic Element Antenna) มีสมบัติเด่นคือ มี
อัตราการขยายในทิศทางด้านหน้าที่สูงและมีสภาพ
เจาะจงทิศทางได้ดี แต่มีข้อด้อย คือความกว้างแถบ
ความถี่ในการรับสัญญาณแคบ เนื่องจากมีข้อจ ากัด
ที่อิลิเมนต์ตัวขับ (Driven Element) [1] โดยทั่วไปมี
ความกว้างของแถบความถี่ประมาณ 8-10% ซึ่งมี
ความกว้างไม่ เพียงพอส าหรับการรับสัญญาณ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดิน หรือมีความกว้าง
ประมาณ 43% นอกจากนี้ยังพบปัญหาว่าเมื่อติดตั้ง
สายอากาศบางพ้ืนที่แล้วไม่สามารถรับสัญญาณได้
ครบทุกช่องความถี่  หรือรับไม่ได้ทุกมัลติเพล็กซ์ 
(MUX) ส่วนสายอากาศยากิยังเป็นที่นิยมใช้ในการ
รับสัญญาณโทรทัศน์อนาล็อกเดิมมาตั้งแต่ในอดีต 
และในปัจจุบันก็ยังคงนิยมใช้กันอยู่เนื่องมาจากมี
อัตราการขยายสูงและมีช่วงความถี่ที่กว้าง [5] จึงได้
มีการปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ของตัวสายอากาศให้
เกิดการเรโซแนนซ์ที่ความถี่ของโทรทัศน์ดิจิทัล [6] 
แต่มีข้อเสียคือขนาดค่อนข้างใหญ่และยากต่อการ
ติดตั้งใช้งานโดยเฉพาะภายในอาคารหรือในห้องพัก
ส่วนบุคคลในตัวอาคารสูง  
 พารามิเตอร์พ้ืนฐานของสายอากาศ ที่ส าคัญ
พิจารณาจากการสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับเป็น
ค่าแสดงก าลังที่สูญเสียที่โหลดเมื่ออิมพลีแดนซ์ของ
สายส่งและสายอากาศไม่แมตซ์ชิ่งกัน อัตราขยาย
ของสายอากาศเป็นความสัมพันธ์ที่ ได้จากสภาพ
เจาะจงทิศทางแสดงคุณสมบัติในการชี้ทิศทางของ
สายอากาศ แบบรูปการแผ่กระจายคลื่ นของ
สายอากาศ เป็ น สมบั ติ ก ารแผ่ ก าลั งงาน ขอ ง
สายอากาศในรูป ฟังชันก์ทางคณิ ตศาสตร์ข อง
สายอากาศตามพิกัดต าแหน่ง อิมพีแดนซ์ขาเข้า เป็น
ค่ า ค ว าม ต้ าน ท าน เชิ งช้ อ น ที่ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ต่ อ
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แหล่ งก า เนิ ดสัญ ญ าณ เพ่ือป้ องพลั งงาน ให้ กับ
สายอากาศ และแบนด์วิดซ์ของสายอากาศเป็นช่วง
ของความถ่ีที่สามารถน าไปใช้งานได้ดี [7] 
 ปัจจุบันนักวิจัยได้น าเสนอสายอากาศแบบแถบ
กว้าง (Wideband Antenna) หรือ สายอากาศแบบ
หลายแถบความถี่ (Multiband Antenna) เพ่ือให้
สามารถครอบคลุมหลายระบบ สื่อสารได้ โดย
สายอากาศเพียงตัวเดียว กรณีสายอากาศแบบ    
แถบกว้างจะต้องออกแบบให้มี เปอร์เซ็นต์ความถี่
กว้างมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับสายอากาศแพตช์
ทั่วไป (Patch Antenna) ซึ่งให้เปอร์เซ็นต์ ความถี่
เพียง 2-4% ทั้งนีร้ายงานการวิจัยในปี ค.ศ. 2007 ได้
พัฒนาสายอากาศไดโพลแบบวางตัวอยู่บนแผ่นพิมพ์ 
ชนิด FR4 และมีลักษณะการป้อนสัญญาณแบบ
ช่องว่างรูปทรงขั้นก้าว (Step-Shape Feed Gap) 
ผลจากการออกแบบสายอากาศสามารถท างานได้ที่
ช่วงความถี่ 470-806 MHz และมีความกว้างเท่ากับ 
20 mm ความยาวเท่ ากับ 227 mm ความหนา
เท่ากับ 0.4 mm ซ่ึงถือได้ว่ามีขนาดเล็กกะทัดรัด 
เหมาะที่จะติดตั้งในอาคารและติดตั้งภายในอุปกรณ์
ไฟฟ้า [8] นอกจากนี้ยังพบว่าสายอากาศแบบโมโน
โพลหรือไดโพลจะให้เปอร์เซ็นต์ความถี่ประมาณ 
10% สายอากาศที่ให้เปอร์เซ็นต์ความถี่ที่กว้างมาก 
ส่วนสายอากาศโมโนโพลแผ่นบางที่ความถี่สูงนั้น
รูปแบบการแผ่คลื่นจะแผ่ออกรอบทิศทางแบบไม่
สม่ าเสมอ คลื่นที่แผ่มีความบิดเบี้ยวและมีอัตราการ
ขยายตัวลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผลการศึกษา
ยังพบว่าสายอากาศแบบความถ่ีกว้างและสายอากาศ
แบบหลายความถี่ยังมีความจ าเป็นในระบบการ
สื่อสารยุคใหม่ที่มีความถี่ในการสื่อสารกว้างขึ้น เพ่ือ
ส่ งข้อมูลที่ มากขึ้น  เช่น  ระบบโทรทัศน์ ดิจิทั ล 
นอกจากนี้รายงานการวิจัยสายอากาศไดโพลแผ่น
บางเหนือกราวนด์รูปตัวยู [7] ที่สร้างจากโลหะตัวน า

แผ่นบางบนแผ่นวัสดุ FR4 เพ่ือให้ได้สายอากาศมี
แถบความถี่กว้างขึ้นและแมตช์ดีขึ้น ผลการศึกษา
พบว่าสายอากาศนี้สามารถแผ่คลื่นแบบทิศทางเดียว 
แถบความถี่กว้าง 77.7% โพลาไรซ์เชิงเส้นชัดเจน 
โครงสร้างไม่ซับซ้อนและสร้างได้ด้วยวัสดุราคาถูกท า
ให้เป็นสายอากาศต้นทุนต่ า [6] ทั้งนี้พารามิเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับสายอากาศแบบไดโพลที่จะพัฒนาให้
ตอบสนองที่ ช่วงความถี่ที่ ต้องการนั้นขึ้นอยู่กับ 
ความถี่เรโซแนนซ์ ค่า Scaling Factor ค่า Spacing 
Factor รวมถึงชนิดและขนาดของวัสดุ  [9] บาง
รายงานการวิจัยพบว่าวัสดุที่มีความแข็งแรงและมี
คุ ณ ส ม บั ติ ที่ เห ม า ะ ส ม จ ะ ส า ม า ร ถ ช่ ว ย ให้
ค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการมีค่าเพ่ิมขึ้นและส่งผลให้
ประสิทธิภาพของสายอากาศเพ่ิมข้ึนได้ [10] 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ท าการออกแบบและศึกษา
สมบัติของสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลไวด์แบนด์
ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ภาคพ้ืนดิน ในย่านความถี่ที่  510-790 MHz จาก
แผ่นอลูมิ เนียม โดยออกแบบสายอากาศที่ย่าน
ความถี่  500-800 MHz จากแผ่นอลูมิ เนียมให้มี
ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ าหนักเบา สามารถติดตั้งใน
อาคารได้อย่างสะดวกติดตั้งง่ายไม่ว่าจะติดตั้งบนโต๊ะ 
หรือติดฝาผนัง และพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือออกแบบและศึกษาสมบัติของสายอากาศ 
โฟลเด็ดไดโพลไวด์แบนด์ส าหรับเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยออกแบบสายอากาศให้
ครอบคลุมย่านความถี่  500-800 MHz และผลิต
สายอากาศจากแผ่นอลูมิเนียม 
 2.2 เพ่ือศึกษาพารามิเตอร์ที่ส าคัญของสายอากาศ 
โฟลเด็ดไดโพลไวด์แบนด์ส าหรับเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
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 2.3 เป รียบ เที ยบค่ า SWR ของสายอากาศ   
โฟลเด็ดไดโพลไวด์แบนด์กับสายอากาศไดโพลทั่วไป 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ออกแบบสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลไวด์แบนด์
ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จาก
แผ่นอลูมิ เนียม ย่านความถี่  500-800 MHz โดย
ศึกษาพารามิเตอร์ ดังนี้  
 3.1 วัดค่าอัตราส่วนคลื่นนิ่ง (Standing Wave 
Ratio : SWR)  
 3.2 ศึกษาแบบรูปการแผ่กระจายคลื่น (Wave 
Radiation Pattern)  
 3.3 ศึกษาอิมพีแดนซ์ขาเข้า (Input Impedance : 
 )  
 3.4 วัดค่าการตอบสนองของสายอากาศ 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 ออกแบบโครงสร้างสายอากาศโฟลเด็ด    
ไดโพลไวด์แบนด์ เพ่ือรับสัญญาณในย่านความถี่ 
500-800 MHz ซึ่งการแพร่กระจายคลื่นสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล ที่ย่านความถี่ 510-790 MHz 
โดยโครงสร้างสายอากาศผลิตจากแผ่นอลูมิเนียม
หนา 1 มิลลิเมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 22.30 x 
5 .56 เซนติ เมตร  การค าน วณ ความยาวของ
สายอากาศความถี่ เรโซแนนท์ที่ เกิดจากไดโพล 
สามารถประมาณได้จากความยาวของ ไดโพล
พารามิเตอร์ l ซึ่งจะสัมพันธ์กับความยาวคลื่น ( ) 
และเนื่องจากการแผ่กระจายคลื่นสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจิทัล มีการกระจายในแนวนอน 80% และ 
แนวตั้ง 20 %  
 ดังนั้นจึงออกแบบโฟลเด็ดไดโพลให้มีสัดส่วนการ
รับสัญญาณตามรูปแบบการแผ่กระจายคลื่น ก าหนด
สภาพความน าของอลูมิเนียม เท่ากับ 0.93 ดังนั้น

การค านวณสายอากาศเพ่ือรับสัญญาณย่านความถี่
ต่ า จึงประมาณค่าได้จากสมการ 

  c= f    -------------------------------(1)  

    แทน ระยะห่างระหว่างยอดคลื่น (m)  

     f   แทน จ านวนคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุดที่ก าหนด         
                ในเวลา 1 วินาที (Hz) 
    c   แทน ความเร็วแสง (m/s) 

            m/s29980= 500 1/s
 

 = 59.96 cm×0.93  
 = 55.76 cm  

 จะได้ความยาวของสายอากาศที่รับความถี่ต่ า 
เท่ากับ 0.5576 เมตร หรือเท่ากับ 55.76 เซนติเมตร 
 การค านวณ สัญญาณ ย่านความความถี่ สู ง 
ค านวณตามสมการ 

 
 c= f

m/s29980= 800 1/s

 

 = 37.47 cm×0.93  
 = 34.85 cm  

 จะได้ความยาวของสายอากาศที่รับความถี่สูง 
เท่ากับ 0.3485 เมตร หรือเท่ากับ 34.85 เซนติเมตร 
 4.2 ตัดแผ่นอลูมิ เนี ยมให้มี ลักษณะเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 22.30 x 5.56 เซนติเมตร เจาะ
รูขอบด้านกว้าง 3.48 เซนติเมตร ด้านยาว 13.94 
เซ น ติ เม ต ร  แ ล ะช่ อ งแผ่ น ตั วน าห่ า งกั น  2.0 
เซนติเมตร ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แบบและขนาดการตัดแผ่นอลูมิเนียม 
 

 4.3 เจาะรูขอบแผ่นอลูมิ เนี ยม เพ่ือต่อสาย      
น าสัญญาณ โดยมีฉนวนเชื่อมระหว่างรูทั้งสองข้าง    
ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 เจาะรูแผ่นอลูมิเนียมเพ่ือยึดด้วยฉนวน 
  

 4.4 สร้างวงจรลงบนแผ่นปริ้นทองแดงขนาด    
3 x 3 เซนติ เมตร ส าหรับต่อ อุปกรณ์ แปลงค่ า   
ค วามต้ าน ท าน  (Matching Transformer) จาก
สายอากาศท่ีมีค่าความต้านทาน 300 โอห์ม ให้ลดลง
เป็น 75 โอห์ม ดังภาพที่ 3 
 

      
 

ภาพที่ 3 อุปกรณ์แปลงค่าความต้านทาน 
 

 4.5 ตัดท่ออลูมิเนียมขนาด 18 x 18 มิลลิเมตร 
ยาว 19 เซนติ เมตร จ านวน 1 เส้น จากนั้นติดตั้ ง
อุปกรณ์แปลงค่าความต้านทานบนท่ออลูมิเนียม   
ดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 ติดตั้งอุปกรณ์แปลงค่าความต้านทาน  
 

 4.6 ใช้สายน าสัญญาณ รุ่น RG 6 ที่มีสมบัติเป็น
สายน าสัญญาณแบบโคแอกเชียล มีค่าอิมพิแดนซ์ของ
สายเท่ากับ 75 โอห์ม ปลายทั้งสองข้างเชื่อมหัวต่อ 
(Connecter) จากนั้นต่อปลายอีกด้านผ่านตัวแปลง
สัญญาณ จะได้ต้นแบบสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลไวด์
แบนด์ ดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 สายอากาศโฟลเด็ดไดโพลไวด์แบนด์ 
 

 4.8 ศึกษาสมบัติของสายอากาศ โดยการวัดค่า
อัตราส่วนคลื่นนิ่ง การสูญเสียเนื่องจากการสะท้อน
กลับ แบบรูปการแผ่กระจายคลื่นโดยใช้เครื่องมือวัด
ความแรงของสัญญาณจากแหล่งก าเนิดคลื่นความถี่ 
650 MHz. โดยก าหนดให้ สายอากาศภาคส่ งมี      
โพลาไลซ์แบบแนวนอน (Co-Polarization) และ
หมุนสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลไวด์แบนด์ ซึ่งเป็น
ภาครับสัญญาณ 360 องศา ดังภาพที่ 5 a-c 
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ภาพที่ 5 (a) แหล่งก าเนิดสัญญาณ 
 

 
 

ภาพที่ 5 (b) สายอากาศภาคส่ง 
 

 
 

ภาพที่ 5 (c) สายอากาศภาครับ 
  การวัดอิมพีแดนซ์ขาเข้าและแบนด์วิดท์ ด้วย
เครื่องมือวัด Antenna Analyzer รุ่น AA-1000  
ดังภาพที่ 6 ส่วนวัดอัตราการขยายของสายอากาศ  
ใช้การเทียบเกณฑม์าตรฐานของสายอากาศ  

 

 
 

ภาพที่ 6 เครื่องมือวัด Antenna Analyzer  
รุ่น AA-1000 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 ผลการศึกษาสมบัติของสายอากาศโฟลเด็ด
ไดโพลไวด์แบนด์ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจิทัล ย่านความถี่ 510-790 MHz จากแผ่น
อลูมิเนียม ด้วยการวัดอัตราส่วนคลื่นนิ่ง (Standing 
Wave Ratio : SWR) ที่วัดได้ตามความถี่ที่ เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงตามค่า SWR สูง และค่า SWR ต่ า 
ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 อัตราส่วนคลื่นนิ่ง (SWR) ของ
สายอากาศ 
 

ย่านความถี่ 
500-800 MHz 

ค่า SWR ที่วัดได้ 
SWR สูง SWR ต่ า 

507.50 - 1.37 
530.00 3.13 - 
548.75 - 1.20 
567.50 2.75 - 
590.00 - 1.01 
612.50 2.33 - 
635.00 - 1.11 
653.75 2.30 - 
680.00 - 1.10 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ย่านความถี่ 
500-800 MHz 

ค่า SWR ที่วัดได้ 
SWR สูง SWR ต่ า 

698.75 2.67 - 
621.25 - 1.10 
734.75 3.42 - 
762.50 - 1.33 
781.25 3.67 - 

 

 จากตารางพบว่า ค่า SWR มีค่าสูงที่สุด ที่ความถี่ 
781.25 MHz. มีค่ า เท่ ากับ  3.67 รองลงมาคือที่
ความถี่ 743.75 MHz. มีค่าเท่ากับ 3.42 และมีค่า 
SWR ต่ า สุ ด ที่ ค ว าม ถี่  590.00 MHz. ค่ า  SWR 
เท่ากับ 1.01 ค่า SWR โดยรวมแสดงดังภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 7 อัตราส่วนคลื่นนิ่งของสายอากาศ 
 

 5.2 แบบรูปการแผ่กระจายคลื่น ผลการศึกษา
แบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบโฟล
เด็ดไดโพลไวด์แบนด์ส าหรับเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล ซึ่งท าการวัดในรูปแบบสองมิติ 
(XY) โดยใช้แหล่งก าเนิดคลื่นความถี่  650 MHz. 
พบว่าเป็นการแผ่รังสีแบบสองทิศทาง ดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 แบบรูปการแผ่กระจายคลื่น 
 

 5.3 อิมพีแดนซ์ขาเข้าของสายอากาศโฟลเด็ด  
ไดโพลไวด์แบนด์ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจิทัล ผลการศึกษาพบว่าค่าอิมพีแดนซ์จะ
เปลี่ยนแปลงตามย่านความถี่  โดยค่าอิมพีแดนซ์
สูงสุดเท่ากับ 75.85 โอห์ม ที่ความถี่ 511.25 MHz. 
และมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 13.62 โอห์มที่ย่านความถี่ 
781.25 MHz ดังภาพที่ 9 ผลการวัดค่าอิมพีแดนซ์
ของสายอากาศในรูปกราฟสมิธชาร์ด (Smith Chart) 
ดังภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที่ 9 ค่าอิมพีแดนซเ์ปลี่ยนแปลงตามย่านความถี่ 
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ภาพที่ 10 ค่าอิมพีแดนซ์ของสายอากาศ 
ในรูปกราฟสมิธชาร์ด 

 

5.5 การวัดค่าการตอบสนองของสายอากาศ 
 ผลการวัดค่าการตอบสนองของสายอากาศ 
พบว่า สายอากาศโฟลเด็ดไดโพลไวด์แบนด์มีการ
ตอบสนองที่ดีตลอดย่านความถี่ และมีการเปลี่ยนแปลง
ระดับความแรงของสัญญาณตลอดย่านความถี่ 5 dB 
ดังกราฟเส้นสีน้ าเงิน (B) ขณะที่สายอากาศไดโพลมี
เปลี่ยนแปลง ระดับความแรงของสัญญาณตลอดย่าน
ความถี่ 17 dB กราฟเส้นสีแดง (C) ดังภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11 ค่าการตอบสนองของสายอากาศ 
 

 5.5 ผลการเปรียบเทียบกับสายอากาศโฟลเด็ด
ไดโพลไวด์แบนด์กับสายอากาศไดโพลทั่วไป พบว่า 
ค่า SWR ของสายอากาศที่พัฒนาขึ้น ช่วงค่าสูงและ

ต่ ามีค่าใกล้ เคียงกัน ส่วนสายอากาศไดโพลทั่ วไป 
ตอบสนองได้ดี ในย่านความถี่  650.00 MHz. ซึ่ ง
เรียกว่าความถี่กลางแบนด์และค่า SWR จะเพ่ิมขึ้น
เมื่อความถี่ต่ าลงจากความถี่กลางแบนด์ และจะ
สูงขึ้นเมื่อความถี่เพ่ิมขึ้นจากความถี่กลางแบนด์ ดัง
ภาพที่ 12 
 

 
  
  

ภาพที่ 12 ค่า SWR ของสายอากาศไดโพลทั่วไป 
 

 เมื่อเปรียบเทียบค่า SWR ของสายอากาศของ
สายอากาศโฟลเด็ดไดโพลไวด์แบนด์กับสายอากาศ
ไดโพลทั่วไปที่ย่านความถี่ต่าง ๆ ดังภาพที ่13 
 

สายอากาศไดโพลท่ัวไป

สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล

 
ภาพที่ 13 เปรียบเทียบค่า SWR ของสายอากาศ  

โฟลเด็ดไดโพลไวด์แบนด์กับสายอากาศไดโพลทั่วไป 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสมบัติของสายอากาศโฟลเด็ด    
ไดโพลไวด์แบนด์ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจิทัล ย่านความถี่ 510-790 MHz จากแผ่น
อลูมิเนียม ค่า SWR ตลอดย่านความถี่ไม่คงที่ โดยมี
ค่าสูงสุดเท่ากับที่ความถี่ 781.25 MHz. มีค่าเท่ากับ 
3.67 ต่ าสุดที่ความถ่ี 590.00 MHz. เท่ากับ 1.01 ค่า 
SWR โดยรวมถือเป็นค่าที่ยอมรับได้ ผลการศึกษา
แบบรูปการแผ่กระจายคลื่น ของสายอากาศที่
พัฒนาขึ้นมีเป็นทิศทางการแผ่กระจายสองทิศทางถือ
ว่าเป็นไปตามทฤษฎี 
 การตอบสนองตลอดย่านความถี่ไม่แตกต่างกัน 
ตอบสนองที่ดีตลอดย่านความถี่ และมีการเปลี่ยนแปลง
ระดับความแรงของสัญญาณตลอดย่านความถี่ 5 dB 
ส่วนสายอากาศไดโพลมีเปลี่ยนแปลง ระดับความแรง
ของสัญญาณตลอดย่านความถี่ 17 dB ดังนั้นจึงกล่าวได้
ว่าสายอากาศที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้
เป็นสายอากาศส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจิทัล และจากการศึกษายังพบว่า ย่านความถี่
เริ่มต้นและความถี่สิ้นสุดที่ออกแบบไว้ คือ 500-800 
MHz มีค่า SWR ต่ ามาก ดังนั้นสายอากาศดังกล่าว
จึงเหมาะส าหรับการน าไปออกแบบสายอากาศที่มี
การรับส่งสัญญาณ 2 ย่านความถ่ี 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ในการวิจัยครั้งนี้ขณะวัดรูปแบบการรับ
สัญญาณของสายอากาศ อาจเกิดความคลาดเคลื่อน
เนื่องจากสถานที่ที่ใช้ในการทดสอบมีการสะท้อน
ของคลื่นมารบกวน และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ
อาจวัดค่าไม่ละเอียดพอ มีความแม่นย าไม่เพียงพอ 
หรืออาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนจากการอ่านค่า
ของตัวผู้วัด  
 7.2 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาพารามิเตอร์
ของสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลไวด์แบนด์ส าหรับ

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ท าจากวัสดุ
ชนิดต่าง ๆ เช่น แผ่นทองแดง แผ่นปริ้นทองแดง 
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สายอากาศวงแหวนโพลาไรซ์ย่านความถี่วิทยุกระจายเสียง FM 
Ring Circular Polarized Antenna for FM Broadcast  
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2,3,4นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 

บทคัดย่อ 
 

 สายอากาศต้นแบบวงแหวนโพลาไรซ์ ด้วยท่อโลหะเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.90 เซนติเมตร ดัดโค้งมี

รัศมี 113.50 เซนติเมตร ส าหรับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง FM วัตถุประสงค์มีดังนี้ 1) เพ่ือสร้างและศึกษา
สมบัติของสายอากาศวงแหวนโพลาไรซ์ย่านความถี่วิทยุกระจายเสียง FM ความถี่ 99.00 MHz 2) เพ่ือศึกษา
พารามิเตอร์สายอากาศวงแหวนโพลาไรซ์ย่านความถี่วิทยุกระจายเสียง FM ความถี่ 99.00 MHz โดยศึกษา
พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัตราส่วนคลื่นนิ่ง อิมพีแดนซ์ขาเข้า แบบรูปการแผ่กระจายคลื่น อัตราการขยาย 
และความกว้างของแถบ 3) เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการขยายของสายอากาศวงแหวนโพลาไรซ์ กับสายอากาศ 
ไดโพลมาตรฐาน ผลการทดสอบ ได้ผลดังนี้ 
 ผลการศึกษาสมบัติสายอากาศที่พัฒนาขึ้น ที่ความถ่ี 99.00 MHz มีค่า SWR เท่ากับ 1 : 1.17 ค่า 
SWR จะเพ่ิมขึ้นเมื่อความถี่เพ่ิมขึ้นและความถี่ลดลง ค่าอิมพีแดนซ์ขาเข้ามีค่าใกล้เคียง 50 โอห์ม รูปแบบการ
แผ่กระจายคลื่นออกรอบทิศทาง อัตราการขยายสูงถึง 5.3 dBd ความกว้างของสัญญาณมีค่า 3 MHz ซึ่งถือว่า
เป็นค่าที่เหมาะสมของสายอากาศ จากผลการทดสอบวัดพารามิเตอร์พบว่าสายอากาศที่พัฒนาขึ้นเมื่อเทียบกับ
สายอากาศไดโพลมาตรฐานถือว่ามีสมบัติที่ดีตามทฤษฎีสายอากาศและสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
 

ค าส าคัญ : สายอากาศวงแหวนโพลาไรซ์, ความถี่วทิยุกระจายเสียง FM 
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Abstract  
 

 Ring Circular Polarized Antenna for FM Broadcast.  The purposes of this research were :     
1)  design the Ring Circular Polarized Antenna for FM Broadcast for frequency of 99. 00 MHz 
using metal.  2)  study the important parameter of Ring Circular Polarized Antenna for FM 
Broadcast :  Standing Wave Radio, Input Impedance ,Wave Radiation Pattern, Gain and 
Bandwidth. 3) compare the Ring Circular Polarized Antenna with general dipole Antenna. 
 

The result indicated that  
 The Standing Wave Ratio at 99.00 MHz : covering the frequency FM range were 1 : 1.17 
An impedance is approaching 50.00 Ohm at 99.00 MHz . Wave Radiation Pattern of the Antenna 
were all directions.  The Antenna gain more than 5.3 dBd. And Bandwidth of Antenna were 3 
MHz that the Antenna has good efficiency . 
  
Keywords :  Ring Circular Polarized Antenna, FM Broadcast 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กิ จการกระจาย เสี ย ง เป็ น กิ จก า ร ที่ มี

ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศทั้ ง ในระดับชาติและท้องถิ่นมาอย่ าง
ยาวนาน และมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรม
ของ ประชาชนทั้งในด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด ประเทศไทยมี
การให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อกเอเอ็ม 
(AM) และ เอฟเอ็ม (FM) [1] 

การส่งสัญญาณคลื่นวิทยุกระจายเสียง FM จะ
ใช้แบนด์วิดท์ (Bandwidth) 200 kHz แบนด์วิดท์ 
ที่ใช้ในการส่งสัญญาณจริง คือ 150 kHz แต่จะมี
ช่องว่างภายในแบนด์วิดท์ในช่วงที่เหลือคือที่ความถี่ 
+25 kHz. และ -25 kHz. เช่น ถ้าส่งที่ความถี่ 100 
MHz จะใช้คลื่นความถี่ในช่วง 99.925-100.075 
MHz ในการส่งข้อมูลสัญญาณและเว้นเป็นช่องว่าง
กันชนในช่วง 99.900-99.925 kHz. และ 100.075-
100.100 kHz. รวมเป็น 200 kHz. เพ่ือให้การส่ง
สัญญาณออกอากาศท าได้พร้อม ๆ กันหลายสถานีแม้
จะมีสถานีอยู่ใกล้ ๆ กัน ในคลื่นวิทยุภายในหนึ่งช่วง 
เวลาจึงน าพาข้อมูล (carry information) แต่ละ
สถานีที่ออกอากาศได้ในการส่งวิทยุ FM ก าหนดให้
ส่งสัญญาณอยู่ในความถี่ช่วง 87.50-107.75 MHz 
ดังนั้นจะมีสถานีวิทยุที่ส่งได้โดยไม่กวนกัน [1] 

ปัจจุบันการรับ-ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุกระจายเสียง 
ประสบปัญหาการรับฟังวิทยุกระจายเสียงไม่ชัดเจน 
กล่าวคือบางท้องที่มีปัญหาการรบกวนกันของคลื่น
ความถี่เนื่องมาจากการมีผู้ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก (วิทยุชุมชน
เดิม) เป็นจ านวนมากกว่า 5,000 ราย ท าให้มกีารใช้
งานคลื่นความถี่ในย่าน FM คับคั่ง นอกจากนี้ยัง
พบว่าปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งคือเกิดคลื่น
ความถี่วิทยุ 108.00-118.00 MHz ส่งผลกระทบต่อ
ย่านความถี่ที่ใช้ส าหรับเครื่องช่วยการเดินอากาศใน

การบอกทิศทางและแนวกึ่งกลาง  ทางวิ่งเพ่ือให้
อากาศยานลงสู่สนามบิน สาเหตุหลักของการเกิด
ปัญหาเกิดจากเครื่องส่งวิทยุ การเชื่อมต่ออุปกรณ์
สายส่งก าลัง สายอากาศ ของสถานีวิทยุชุมชนส่วน
ใหญ่ไม่ได้ มาตรฐาน และไม่มีการควบคุมให้ได้ตาม
มาตรฐาน [2] 

อุปกรณ์ส าคัญส าหรับระบบส่งสัญญาณ FM คือ 
สายอากาศซึ่งท าหน้าที่ เปลี่ยนสัญญาณที่มีการ     
มอดูเลตในระบบ FM และอยู่ในรูปของกระแสไฟฟ้า
สลับให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นวิทยุแล้ว
ส่งออกอากาศไปในทิศทางที่ต้องการ แต่ส่วนใหญ่
ผู้ออกแบบมักเลือกชนิดของสายอากาศที่มีการแผ่
ก าลังของคลื่นวิทยุที่มีลักษณะเป็นแบบแผ่รอบตัวใน
ระนาบเดี่ยวเพ่ือที่จะได้ส่งสัญญาณ ออกไปเป็นวง
กว้างในทิศทางรัศมีของวงกลม สายอากาศที่นิยมใช้
ในปัจจุบันมักเป็นแบบไดโพล (Dipole) ส่วนใหญ่
มักจะติดตั้งไว้ด้านข้างของเสาส่งสัญญาณ ท าให้
ลักษณะการแผ่คลื่นมีลักษณะไม่เป็นวงกลม ซึ่งเกิด
จากการที่คลื่นแผ่กระจายออกไปด้านหลังของ
สายอากาศไปชนกับเสาส่งสัญญาณ จึงท าให้ไม่
สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ การแผ่กระจายคลื่นไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนล้อมรอบ ทั้งนี้สายอากาศท่ีท า
หน้าที่แผ่กระจายคลื่นที่ดีจะต้องเป็นสายอากาศที่
ท าให้สายอากาศภาครับสามารถรับสัญญาณได้ดีไม่
ว่าสายอากาศภาครับจะอยู่ทิศทางใดของสายอากาศ
ภาคส่งและมีการโพลาไรซ์เป็นแบบใด [3]  
 พารามิเตอร์ของสายอากาศที่ส าคัญพิจารณา
จากแบบรูปการแผ่กระจายคลื่น (Radiation Pattern) 
เป็นสมบัติการแผ่ก าลังงานของสายอากาศในรูป
ฟังชันก์ทางคณิตศาสตร์ของสายอากาศตามพิกัด
ต าแหน่ง การโพลาไรซ์ (Polarization) เป็นการ
บอกความเข้มของสัญญาณที่สูงและมีทิศทางของ
เครื่องส่งให้เครื่องรับสัญญาณได้รับสัญญาณที่
ชัดเจน อัตราการขยาย (Gain) เป็นอัตราส่วนของ
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ความเข้มของการแผ่กระจายก าลังงานในทิศทางที่
ก าหนดให้ต่อความเข้มของการแผ่กระจายก าลังงาน
ที่ได้รับเข้ามา การสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับ 
เป็นค่าแสดงก าลังที่สูญเสียที่โหลดเมื่ออิมพีแดนซ์
ของสายส่งและสายอากาศไม่แมตซ์ชิ่ งกัน [4] 
อิ ม พี แดนซ์ ข า เ ข้ า  ( Input Impedance)  เ ป็ น
อัตราส่วนของแรงดันกับกระแสที่ขั้วของสายอากาศ
และความกว้างของแถบ (Bandwidth) เป็นค่าที่
แสดงให้ทราบว่าสภาวะของสายอากาศยังสามารถ
ท างานได้ กล่าวคือสามารถท างานได้ตลอดย่าน
ความถี่ FM ที่ก าหนด อัตราส่วนคลื่นนิ่ง (Standing 
Wave Ratio : SWR) เป็นสมบัติที่แสดงให้ทราบว่า
ถ้าคลื่นที่มีแอมพลิจูดและความถี่เท่ากันสองคลื่น
เคลื่อนที่ไปในสายส่งในทิศทางตรงข้ามกัน คลื่นทั้ง
สองจะรวมตัวกันและจะหักล้างกันไป ทั้งนี้ การ
ทดสอบสายอากาศที่ดีควรเป็นที่โล่งเพ่ือลดปัญหา
การบังหรือสะท้อนของคลื่นระหว่างภาครับและ
ภาคส่ง [2] นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยพบว่า 
ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสายอากาศยัง
ขึ้นอยู่กับค่าการสูญเสียในสายส่ง รวมถึงการจัดวาง
ต าแหน่งสายอากาศภาคส่งและภาครับอีกด้วย [5]  

การพัฒนาสายอากาศในปัจจุบันต้องการอัตรา
การขยายที่สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแผ่
กระจายคลื่นของสายอากาศให้ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ไกลมากขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้คิดค้น สายอากาศ
วงแหวนโพลาไรซ์ย่านความถี่วิทยุกระจายเสียง FM 
ซึ่งเป็นสายอากาศต้นแบบ และพัฒนาสู่ท้องตลาด
ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือสร้างและศึกษาสมบัติของสายอากาศ   

วงแหวนโพลาไรซ์ย่านความถี่วิทยุกระจายเสียง FM 
ความถี่ 99.00 MHz 

2. เพื่อศึกษาพารามิเตอร์สายอากาศวงแหวน
โพลาไรซ์ย่านความถ่ีวิทยุกระจายเสียง FM ความถี่ 
99.00 MHz 

3.  เ พ่ือ เปรี ยบเทียบ อัตราการขยายของ
สายอากาศวงแหวนโพลาไรซ์  กับสายอากาศ        
ไดโพลมาตรฐาน ย่านความถี่วิทยุกระจายเสียง FM 
ความถี่ 99.00 MHz 
 

3. ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาและออกแบบสายอากาศแบบวงแหวน
โพลาไรซ์ ส าหรับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง FM 
ย่านความถี่ 99.00 MHz ด้วยโลหะตัวน าโดยศึกษา
พารามิเตอร์ที่เกีย่วข้องกับสายอากาศ ดังนี้ 
 1) อัตราส่วนคลื่นนิ่ง (Standing Wave Radio 
; SWR)  
 2) อิมพีแดนซ์ขาเข้า (Input Impedance) 
 3) แบบรูปการแผ่กระจายคลื่น (Wave 
Radiation Pattern)  
 4) อัตราการขยาย (Gain) 
 5) ความกว้างของแถบ (Bandwidth) 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 ออกแบบโครงสร้างสายอากาศวงแหวน
โพลาไรซ์ย่านความถี่วิทยุกระจายเสียง FM โดยการ
ค านวณความยาวของคลื่นย่านความถี่ท่ีจะออกแบบ 
ค านวณตามสมการ 
 

               c= f -------------------------------(1) 

 แทน ระยะห่างระหว่างยอดคลื่น (m)  

  f   แทน จ านวนคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุดที่ก าหนด         
             ในระยะเวลา 1 วินาที (Hz) 
  c   แทน  ความเร็วแสง (m/s) 
จะได้ ระยะห่างระหว่างยอดคลื่น ดังนี้ 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 104



  
 c= f

m/s29980= 99 1/s

 

    = 3.028 m  

หรือ       = 302.82 cm  
 

เนื่องจากชิ้นส่วนของสายอากาศวงแหวน
โพลาไรซ์ มีค่าเป็น 3 / 4  ดังนั้นจะได้ความยาว
เท่ากับ 227.11 เซนติ เมตร เ พ่ือให้ ได้ รูปแบบ
สายอากาศ ดังภาพที ่1 

 

 
 

ภาพที่ 1 สายอากาศต้นแบบ 
 

  4.2 น าท่อโลหะเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.90 
เซนติเมตร ความยาว 6 เมตร มาดัดโค้งใหม้ีรัศมี 
113.50 เซนติเมตร ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 การดัดโค้งท่อโลหะตัวน า 
 

 4.3 ตัดโลหะเส้นที่ตัดโค้งให้มีความยาว 110 
เซนติเมตร จ านวน 8 เส้น ดังภาพที่ 3 
 

 
  

 ภาพที่ 3 โลหะโค้งความยาว 110 เซนติเมตร 
 

 4.4 ตัดท่อโลหะเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร 
ยาว 3 เมตร จ านวน 1 เส้น และความยาว 113.50 
เซนติเมตร จ านวน 2 เส้น เชื่อมต่อชิ้นส่วนโลหะเพ่ือ
ใช้เป็นแกนของสายอากาศดังภาพที ่4 

185.50 cm

113.50 cm

113.50 cm 113.50 cm

 
 

ภาพที่ 4 แกนของสายอากาศ 
 

 4.5 เชื่อมโลหะที่ดัดโค้งให้ติดกับแกนเพ่ือท า
เป็นไดโพล ให้เบนออกจากแกน -X ท ามุม 25 องศา 
และ เบนออกจากแกน +X ท ามุม 25 องศา ดังภาพ
ที่ 5 (a) เพ่ือให้ได้สายอากาศ 1 ตัวที่ประกอบด้วย
ไดโพล 4 แขน ดังภาพที่ 5 (b)  
 

 
 

(a)  
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(b) 

ภาพที่ 5 สายอากาศ 1 ตัว  
 

 4.6 ตัดสายไฟ THW. ขนาด 6 SQ.mm. ยาว 
115 เซนติเมตร จ านวน 4 เส้น เพ่ือป้อนพลังงานให้
แขนไดโพลทั้ง 4 ตัว ปลายอีกข้างต่อรวมกันเข้ากับ
หัวต่อ N-Type เพ่ือป้อนพลังงาน  
 4.7 ศึกษาสมบัติของสายอากาศต้นแบบวง
แหวนโพลาไรซ์ย่านความถี่วิทยุกระจายเสียง FM 
ความถี่ 99.00 MHz โดยการวัดอัตราส่วนคลื่นนิ่ง 
และอิมพีแดนซ์ขาเข้า ด้วยเครื่องมือวัด Antenna 
Analyzer รุ่น AA-1000  
 4.8 ศึกษาแบบรูปการแผ่กระจายคลื่น ใช้
เครื่องวัดความเข้มคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (RF Field 
Strength Meter) ด้วยวิธีส่งสัญญาณคลื่นวิทยุผ่าน
สายอากาศแบบเซอร์คูล่า (Circular Antenna) ที่
ย่านความถ่ี 99.00 MHz ดังภาพที่ 6  
 

 
 

ภาพที่ 6 สัญญาณคลื่นวิทยุผ่านสายอากาศ 
แบบเซอร์คูล่า 

 4.9 สายอากาศภาครับจะท าการหมุนเพ่ือรับ
คลื่นวิทยุที่ความถ่ีเดียวกันโดยเริ่มจาก 0 องศาจนถึง 
360 องศา ทั้งนี้สายอากาศทั้งภาคส่งและภาครับ
ต้องมีโพลาไรซ์ที่เหมือนกัน ความสูงของสายอากาศ
ทั้ง 3 แบบต้องสูงเท่ากัน โดยก าหนดความสูง 2.5 
เมตร ดังภาพที่ 7 
 

สายอากาศต้นแบบ

สายอากาศไดโพล
มาตรฐาน

                
          

 
 

ภาพที่ 7 ต าแหน่งสายอากาศต้นแบบเทียบกับ
สายอากาศไดโพลมาตรฐาน 

 

 4.10 วัดอัตราการขยายของสายอากาศด้วยวิธี
วัดเทียบกับสายอากาศชนิดไดโพลมาตรฐานที่
ต าแหน่งและระยะห่างท่ีเท่ากัน ดังภาพที่ 8  
 

 
 

ภาพที่ 8 วัดอัตราการขยายของสายอากาศ 
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5. ผลการวิจัย 
 การออกแบบและศึกษาสมบัติของสายอากาศ    
วงแหวนโพลาไรซ์ย่านความถี่วิทยุกระจายเสียง FM 
ต้นแบบ ส าหรับเครื่องส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ กระจาย
เสียง FM ย่านความถ่ี 99.00 MHz ผลมีดังนี ้
 5.1 ผลการศึกษาค่าอัตราส่วนคลื่นนิ่ง (SWR) 
พบว่าที่ความถี่  99.00 MHz มีค่า SWR เท่ากับ 1 : 
1.17 ซึ่ ง มี ค่ าต่ ามาก  ดั งภาพ 9 (a)  กล่ า วคื อ
สายอากาศที่พัฒนาขึ้นสามารถแปลงพลังงานไฟฟ้า
เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมด ทั้งนี้การ
สะท้อนกลับของคลื่นในทางปฏิบัตินั้นจะต้องไม่เกิน 1 
: 1.5 และค่า SWR จะเพ่ิมขึ้นเมื่อความถี่เพ่ิมขึ้นและ
ความถี่ลดลง ผลการวัดค่าอัตราส่วนคลื่นนิ่ง ดังภาพ
ที่ 9 (b)  
 

 
 

(a) 
 

 
 

(b) 
 

ภาพที่ 9 (a-b) ค่าอัตราส่วนคลื่นนิ่ง 
ย่านความถ่ี 99.00 MHz 

 

 5.2 อิมพีแดนซ์ขาเข้ า  ผลการวัดทดสอบ
สายอากาศที่ย่านความถี่ 99.00 MHz โดยอ่านค่าที่
ท าการวัดได้จากกราฟสมิตชาร์ด (Smith Chart) มี
ค่าใกล้เคียง 50 โอห์ม ในทางปฏิบัติถือค่าที่ยอมรับได้ 
ผลการทดลองดังภาพที่ 10 (a-b) 
 

 
 

    (a) 
 

 
 

(b) 
 

ภาพที่ 10 (a-b) กราฟสมิตชาร์ด 
 

 5.3 แบบรูปการแผ่กระจายคลื่น ผลการศึกษา
แบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศวงแหวน
โพลาไรซ์ย่านความถ่ีวิทยุ กระจายเสียง FM ซึ่งท า
การวัดในระนาบสนามแม่เหล็กสองมิติ (XY) โดยใช้
แหล่งก าเนิดคลื่นวิทยุความถี่ 99.00 MHz ห่างจาก
ภาครับเป็นระยะ 12 เมตร สายอากาศภาครับหมุน

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 107



เพ่ือรับคลื่นจาก 0 องศาถึง 360 องศา จะได้แบบรูป 
การแผ่พลังงานออกรอบทิศทาง ดังภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11 แบบรูปการแผ่พลังงานของสายอากาศ 
 

 5.4 อัตราการขยาย ผลการทดสอบวัดก าลังของ
สายอากาศที่พัฒนาขึ้นที่แหล่งก าเนิดคลื่นความถี่ 
99.00 MHz โดยให้สายอากาศห่างจากภาครับเป็น
ระยะ 12 เมตร พบว่าสายอากาศวงแหวนโพลาไรซ์
ที่ พัฒนาขึ้นวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กได้  
107.30 dB ดังภาพที่ 12 (a) เมื่อเทียบกับสายอากาศ
ไดโพลมาตรฐาน ผลการทดสอบอ่านค่าความเข้ม
ของสนามแม่เหล็กได้ 102.00 dB ดังภาพที่ 12 (b) 
ในทางปฏิบัติถือได้ว่าสายอากาศที่พัฒนาขึ้นมีอัตรา
การขยายสูง 5.3 dBd  
 

 
 

    (a) 

 
 

(b) 
ภาพที่ 12 อัตราการขยายของสายอากาศ 

 5.5 ผลการวัดทดสอบความกว้างของแถบของ
สายอากาศวงแหวนโพลาไรซ์ที่พัฒนาขึ้น พบว่าผล
การตอบสนอง ความกว้างของสัญญาณมีค่า 3 MHz 
SWR มีค่า ประมาณ 1:1.5 จะอยู่ระหว่างความถี่ 
97.50–100.50 MHz ดังภาพที่ 13 (a-c) 
 

 
 

(a) 
 

 

    (b) 
 

 
    (c) 
 

ภาพที่ 13 (a-c) แบนด์วิดท์ของสายอากาศ 
วงแหวนโพลาไรซ์ 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสมบัติ สายอากาศวงแหวน 
โพลาไรซส์ าหรับเครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
FM ความถี่  99.00 MHz พบว่าที่ความถี่  99.00 
MHz มีค่า SWR เท่ากับ 1 : 1.17 ซึ่งมีค่าต่ ามาก จึง
กล่าวได้ว่าสายอากาศที่พัฒนาขึ้นสามารถแปลง
พลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าได้ เกือบ
ทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากค่าการสะท้อนกลับของคลื่น
ในทางปฏิบัตินั้นจะต้องไม่เกิน 1 : 1.5 และผลการ
ทดสอบพบว่าค่า SWR จะเพ่ิมข้ึนเมื่อความถี่เพ่ิมขึ้น
และความถี่ลดลง ผลการทดสอบอิมพีแดนซ์ขาเข้า 
อ่านค่าจากกราฟสมิตชาร์ด มีค่าใกล้เคียง 50 โอห์ม 
แบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศวงแหวน
โพลาไรซ์ย่านความถี่วิทยุกระจายเสียง FM มีแบบ
รูปการแผ่พลังงานออกรอบทิศทางในแนวระนาบ 
อัตราการขยายของสายอากาศที่แหล่งก าเนิดคลื่น
ความถี่ 99.00 MHz มีค่าเท่ากับ 107.3 dB ในขณะ
ทีส่ายอากาศไดโพลมาตรฐาน มีค่า 102.0 dB ถือว่ามี
มีอัตราการขยายสูงถึง 5.3 dBd ผลการวัดทดสอบ
ความกว้างของแถบสายอากาศพบว่าผลการ
ตอบสนองความกว้างของสัญญาณมีค่า 3 MHz ถือว่า
มีความกว้างของสัญญาณแคบซึ่งจะช่วยป้องกันการ
รวมกันของคลื่นวิทยุที่มีความถี่ต่างกันมากกว่ากว่า 1 
คลื่นความถี่ในวงจรไม่เชิงเส้นของเครื่องส่งสัญญาณ
คลื่นวิทยุ (Inter Modulation) จากผลการทดสอบวัด
พารามิเตอร์พบว่าสายอากาศท่ีพัฒนาขึ้นมีสมบัติที่ดี
ตามทฤษฎีสายอากาศของรังสรรค์ วงศ์สรรค์ [4] จึง
เห็นว่าสายอากาศที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้งาน
ได้จริง 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 สายอากาศท่ีสร้างในครั้งนี้ วัสดุที่ใช้คือ
โลหะ จึงท าให้สายอากาศมีน้ าหนักมากดังนั้นเสาที่

ใช้ติดตั้งสายอากาศจึงต้องมีความแข็งแรง และได้
มาตรฐาน 
 7.2 การปรับแต่ง SWR เพ่ือให้ได้ค่าต่ าท าได้
โดยการปรับต าแหน่งจุดป้อนพลังงานให้แขนไดโพล  
 7.3 เนื่องจากวัสดุที่น ามาทดลองเป็นท่อเหล็กท่ี
อาจมีสมบัติไม่เป็นโลหะที่บริสุทธิ์ซึ่งจะส่งผลค่อค่า
ความน าไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง ดังนั้นในทางปฏิบัติจึง
จ า เป็นต้องตัดให้มีขนาดยาวกว่าที่ค านวณได้
เล็กน้อย และจึงปรับขนาดความยาวของไดโพลให้
เหมาะสมกับความถ่ี 
 7.4 การทดสอบวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่น 
ของสายอากาศอาจเกิดความคลาดเคลื่ อน ได้  
เนื่องจากสถานที่ที่ใช้ในการทดสอบมีการสะท้อน
ของคลื่นมารบกวน และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ
อาจวัดค่าไม่ละเอียดพอ ความแม่นย าไม่เพียงพอหรือ
อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนจากการอ่านค่าของ
ตัวผู้วัด  
 7.5 ขณะท าการทดสอบวัดพารามิ เตอร์ ที่
เกี่ยวกับสายอากาศควรระมัดระวังการรบกวนจาก
สถานีที่ก าลังออกอากาศและสถานีใกล้เคียง 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดีจากความช่วยเหลือ 
อย่างดียิ่ งของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผู้ วิจัยขอขอบคุณ    
นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ให้การสนับสนุนการ
ท าวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณ นางสาวทิพยดา สาระชาติ
ครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ
ในการตรวจทานบทคัดย่อของการวิจัย 
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ชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC 
The Demonstration Set of the Pneumatic Robot Arm Controlled by PLC 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC  2) ประเมิน
คุณภาพชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดสาธิตแขน
กลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ จ านวน 5 คน 
และนักศึกษา ชั้น ปวส.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จ านวน 20 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพ 2) แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean: X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้ชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC  มีโครงสร้างขนาด 600x900x615 
มิลลิเมตร ใช้โซลินอยด์วาวล์ควบคุมลม ควบคุมระบบแขนกลด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) สาธิต
การท างานได้ 2 โหมด คือโหมด Manual และโหมด Auto ผลการทดสอบจับชิ้นงานที่เป็นนัท  มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 
มิลลิเมตร น้ าหนัก 16.78 กรัม พบว่าการจับชิ้นงานและการวางต าแหน่งไม่ผิดพลาด  2) ผลการประเมินคุณภาพชุด
สาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( X =4.54, S.D.=0.19)  3) ผลการ 
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดสาธิตอยู่ในระดับดี ( X =4.39, S.D.=0.13) 
ค าส าคัญ: ชุดสาธิต, แขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 111

mailto:mullika_3411@hotmail.com
mailto:saruncctv@gmail.com
mailto:saruncctv@gmail.com


 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to: 1) Create The Demonstration Set of the Pneumatic 
Robot Arm Controlled by PLC. 2) Assess the quality of The Demonstration Set of the Pneumatic 
Robot Arm Controlled by PLC. 3) To study the student’s satisfaction with The Demonstration Set 
of the Pneumatic Robot Arm Controlled by PLC. The samples were 5 experts who have experience 
in Pneumatic Systems and Programmable Logic Controller. The samples were 20 students, 
Department of Electronics, Sisaket Technical College. The scores were computed for its quality 
with the formula mean (   ) and standard deviation (S.D.).  

The study concluded that: 1) The Demonstration Set of the Pneumatic Robot Arm Controlled 
by PLC. The result is the mechanical design of the pneumatic system. The structure has 
600x900x615 millimeters. Using a solenoid valve. Robot Arm Controlled by PLC. From the test, the 
work piece with a diameter 16 millimeters, 16.78 grams the work piece is not dropped and the 
positioning is not wrong. 2) Assess the quality of The Demonstration Set of the Pneumatic Robot 
Arm Controlled by PLC in the very good level ( X =4.54, S.D.=0.19). 3) To study the student’s 
satisfaction with The Demonstration Set of the Pneumatic Robot Arm Controlled by PLC in the 
good level ( X =4.39, S.D.=0.13).  
Keywords : Demonstration Set, The Pneumatic Robot Arm Controlled by PLC 
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1. บทน า 

 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 ได
ก าหนดวิสัยทัศนที่เปนความคาดหวังตามเจตนารมณ
ของการจัดการอาชีวศึกษา ไว ดังนี้  “ผู ส าเร็จการ
อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ 
สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ” 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-
2579 ยุทธศาสตรที่ 3 ข้อที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ
ก าลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลอง
กับความตองการในการพัฒนาประเทศ มีวัตถุประสงค
เ พ่ื อ พัฒนาก า ลั ง คนด านการอาชี วศึ กษา ให มี
คุณลั กษณะที่ พึ งประสงค สมรรถนะหลั กและ
สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล องกับ
ความตองการในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
 เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒนาประเทศ  ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีภาวะการ
แข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับ
ภาวะการขาดแคลนแรงงาน จึงได้มีการพัฒนาน าเอา
หุ่นยนต์มาใช้งาน ซึ่งเป็นงานที่ไม่ซับซ้อนมากนัก โดย
ใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถท างานได้
เองผ่านการเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์ประเภทแขนกลก็
มีความจ าเป็นมากในงานอุตสาหกรรม เพราะสามารถ
จับชิ้นงานได้หลายรูปแบบทั้งในที่กว้างและที่แคบ 
สามารถท างานวนซ้ าได้และมีความแม่นย าสูง  ระบบ
ควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมมีการพัฒนาโดย
น าเอาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) มา
ใช้เป็นระบบควบคุม เพ่ือท าให้ขบวนการผลิตนั้นมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและให้ได้งานที่มีคุณภาพเป็นการ
ประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการไปนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการคือ
บริษัท พีเอสซี อินเตอร์ซัพพลาย จ ากัด บริษัทได้ผลิต
เครื่องจักรและหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม โดย
ระบบควบคุมนั้นบริษัทได้ใช้โปรแกรม PLC เป็นหลัก 
ซึ่งบริษัทผู้ผลิตต้องการบุคลากรด้านนี้มาก ในการ
จั ดการ เ รี ยนการสอนระดั บ  ปวส .  ส าขาวิ ช า
อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีรายวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรล รหัสวิชา 3105-2105 ยังขาดสื่อการเรียน
การสอนที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ
หรือสร้างแรงบันดาลใจที่จะน า PLC ไปประยุกต์ใช้

งานในการควบคุมระบบต่างๆ ท าให้ผู้ เรียนขาด
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วย   
 จากความเป็นมาของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลจากสถานประกอบการ และครูผู้สอนวิชา
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล จากหลายสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง  เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีสื่อการสอนที่
เป็นรูปธรรม  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเทคนิคการสอน
แบบสาธิต [5] ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีสอนโดยใช้การ
สาธิต [3] จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยได้สร้างชุด
สาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC ชุด
สาธิตนี้สามารถจ าลองการท างานของเครื่องจักรที่
ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
(PLC) และสาธิตการท างานของระบบได้ทั้งแบบ 
Manual และ Auto ชุดสาธิตนี้เหมาะส าหรับนักศึกษา
หรือผู้ที่สนใจสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์
และพัฒนางานในอนาคตต่อไปได ้

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือสร้างชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์
ควบคุมด้วย PLC 

2.2 เพ่ือหาคุณภาพชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์ 
ควบคุมด้วย PLC 

2.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อชุด 
สาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC 
 
3. สมมุติฐานของการจัย 
 3.1 ชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย 
PLC สาธิตการท างานได้ 2 โหมด คือโหมด Manual 
และโหมด Auto โดยแขนกลจับชิ้นงานที่เป็นนัทมี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร น้ าหนัก 16.78 กรัม 
โดยชิ้นงานไม่หลุดตกหล่นและการวางต าแหน่งไม่
ผิดพลาด ร้อยละ 80 
 3.2 คุณภาพของชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์
ควบคุมด้วย PLC อยู่ในระดับดี 
 3.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดสาธิตแขน
กลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC อยู่ในระดับดี 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1.1 ประชากรเป็นนักศึกษา ระดับ ปวส.  

ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค 
ศรีสะเกษ จ านวน 70 คน 
      4.1.2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา ระดับ ปวส. 
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เลือกโดยวิธีการสุ่มอย่าง 
ง่าย จ านวน 20 คน  

4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 4.2.1 ตัวแปรต้น ชุดสาธิตแขนกลระบบ    
นิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC 

 4.2.2 ตัวแปรตาม  
        4.2.2.1 คุณภาพชุดสาธิตแขนกลระบบ

นิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC 
        4.2.2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC 
 
5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การสร้างชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุม
ด้วย PLC ได้ออกแบบและทดลองการท างานของชุด
สาธิต เพ่ือให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับการน าไปใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ
ดังนี้  
 5.1 ออกแบบและสร้างชุดสาธิตแขนกลระบบ 
นิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แบบร่างชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์
ควบคุมด้วย PLC 
 

 การสร้างได้ด าเนินการตามที่ได้ออกแบบไว้และ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน า โดยให้
แยกชุดควบคุมออกจากแผงสาธิต ติดตั้งล้อเพ่ือสะดวก
ในการเคลื่อนย้าย  ชุดสาธิตที่สร้างขึ้นแยกเป็น 2  
ส่วนดังนี้  1) โครงสร้างชุดแขนกลระบบนิวแมติกส์ 
ประกอบด้วยกระบอกสูบทั้งหมด 3 ตัว ตัวแรกควบคุม
การเลื่อนซ้าย–ขวา  ตัวที่สองควบคุมการเลื่อนขึ้น–ลง 
และตัวที่สามควบคุมการจับชิ้นงาน  2) ชุดควบคุมมี
หลักการท างานดังภาพที่ 2 เมื่อต่อไฟ 220 VAC เข้า
ไปที่ Power Control จากนั้นส่งไปที่ Power Supply 
เพ่ือแปลงไฟ 220 VAC ให้เป็นไฟ 24 VDC แล้วส่งไปที่ 
Switch Control เพ่ือส่งสัญญาณ Input ไป PLC 
Control จากนั้น PLC ท าการประมวลผลตาม
โปรแกรมที่ได้เขียนไว้ แล้วส่งสัญญาณ Output ไปให้ 
Solenoid Valve 5/2 เพ่ือควบคุมกระบอกสูบแกน X 
แกน Y และแกน Z ให้ท างานตาม Step ที่ได้ก าหนด
ไว้ โดยกระบอกสูบแกน X ควบคุมการจับชิ้นงาน 
กระบอกสูบแกน Y ควบคุมการเคลื่อนที่ตามแนว  
ซ้าย-ขวา กระบอกสูบแกน Z ควบคุมการเคลื่อนที่ 
ขึ้น-ลง 
 

Power 
Control

Power Supply 
24VDC

Switch 
Control

PLC
 Control

Solenoid Valve 5/2 (3 
Valve)

Cylinder
(X,Y,Z)  

ภาพที่ 2 บล็อกไดอะแกรมชุดควบคุมแขนกลระบบ 
นิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC 
 5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ ประกอบด้วย 
   5.2.1 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แต่ละคนมีวุฒิการศึกษาไม่
ต่ ากว่าปริญญาตรี และเป็นผู้มีประสบการณ์สอนและ
การท างานไม่ต่ ากว่า 5 ปี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ครูจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 1 คน สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 1 คน 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 1 คน สาขาวิชา
เทคนิคการผลิต 1 คน และจากสถานประกอบการ 
บริษัท พีเอสซี อินเตอร์ซัพพลาย จ ากัด (สาขาแมคคา
ทรอนิกส์) 1 คน 
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  5.2 .2  นักศึกษา ชั้ น  ปวส .2  สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ที่เรียนราย 
วิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล รหัสวิชา 3105-
2105 เลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 20 คน  
 5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน 
คุณภาพและแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามมาตรา 
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่สร้างขึ้นตามแบบของ      
ลิเคิร์ท (Likert) [2] 

5.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากผู้วิจัยสร้างชุด 
สาธิตเสร็จสมบูรณ์แล้ว  ได้ด าเนินการดังนี้  
 5.4.1 สาธิตให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดูตามขั้นตอน 
แล้วแจกแบบประเมินจนครบ 5 คน เพ่ือหาคุณภาพ
ชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC 
 การท างานของชุดสาธิตเริ่มต้นด้วยผู้สาธิตน าชิ้น 
งานวางบนแท่นหมายเลข 1  หลังจากนั้นกดปุ่ม Start 
ระบบจะท างานอัตโนมัติ  โดย Gripper จะเลื่อนลงมา
ที่แท่นหมายเลข 1 จับชิ้นงานแล้วเลื่อนขึ้น กระบอก
สูบจะเลื่อนไปทางขวามือแล้วหยุด Gripper จะเลื่อน
ลงมาที่แท่นหมายเลข 2 เพ่ือวางชิ้นงานลงบนแท่น 
หลังจากนั้นกระบอกสูบจะเลื่อนขึ้นแล้วหยุด เพ่ือเลื่อน
ไปทางซ้ายมือกลับสู่ต าแหน่งเดิม กดปุ่ม Stop เพ่ือ
หยุดการท างาน ขั้นตอนการสาธิตแขนกลระบบ      
นิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC มี 2 โหมดดังนี้ 
   5.4.1.1 สาธิตโหมด Manual ควบคุมด้วย 
Switch จับชิ้นงานเป็นนัท มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 
มิลลิเมตร น้ าหนัก 16.78 กรัม มีข้ันตอนดังนี้ 

1) เปิด Breaker (ON) 
2) เปิดสวิตช์ ON OFF ไปที่โหมด ON 
3) ปรับสวิทต์ไปที่ต าแหน่ง Manual 
4) เลือกสวิตช์  CY2-Z ไปที่ต าแหน่ง

“Right”เพ่ือเลื่อน Gripper ลงมาที่แท่นหมายเลข 1  
5) เลือกสวิตช์ Gripper ไปที่ต าแหน่ง “Right” 

เพ่ือจับชิ้นงาน 
6) เลือกสวิตช์ CY2-Z ไปที่ต าแหน่ง “Left” 

เพ่ือเลื่อน Gripper ขึ้น 
7) เลือกสวิตช์ CY1-Y ไปที่ต าแหน่ง “Right” 

เพ่ือเลื่อน Gripper ไปที่ต าแหน่งแท่นหมายเลข 1  

8) เลือกสวิตช์ CY2-Z ไปที่ต าแหน่ง “Right” 
เพ่ือเลื่อน Gripper ลงมาที่ต าแหน่งแท่นหมายเลข 1 
(จับชิ้นงาน) 

9) เลือกสวิตช์ Gripper ไปที่ต าแหน่ง “Left” 
เพ่ือวางชิ้นงาน 

10) เลือกสวิตช์ CY2-Z ไปที่ต าแหน่ง “Left” 
เพ่ือเลื่อน Gripper ขึ้น 

11) เลือกสวิตช์ CY1-Y ไปที่ต าแหน่ง “Left” 
เพ่ือเลื่อน Gripper กลับมาที่ต าแหน่งเดิม 

12) เลือกสวิตช์ CY1-Y, CY2-Z, Gripper ไปที่
ต าแหน่ง “Left” เพ่ือหยุดการท างาน 

5.4.1.2  สาธิตโหมด Auto ควบคุมด้วย PLC 
จับชิ้นงานเป็นนัท เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร 
น้ าหนัก 16.78 กรัม มีข้ันตอนดังนี้ 

1) เปิด Breaker (ON) 
2) เปิดสวิตช์ ON-OFF ไปที่โหมด ON 
3) ปรับสวิทต์ไปที่ต าแหน่ง Auto 
4) วางชิ้นงานลงแท่นหมายเลข 1 
5) กดปุ่ม Start ระบบจะท างานอัตโนมัติ   
 5.4.2  สาธิตตามขั้นตอนทั้ ง  2 โหมดให้

นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน ระหว่างการ
สาธิตผู้เรียนได้มีส่วนร่วม และมีการซักถามข้อสงสัย
หลังจากนั้นให้นักศึกษาท าแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์
ควบคุมด้วย PLC 

 5.4.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากด าเนินการทดลองมีการเก็บรวบรวมข้อมูล

แล้ววิเคราะห์หาคุณภาพและแบบสอบถามความ    
พึงพอใจของชุดสาธิต จะกระท าหลังจากรวบรวมแบบ
ประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญและนักศึกษามาจัดเรียง
คะแนน วิ เคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติค่าเฉลี่ ย  
(Mean: X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) มีสูตรดังนี้ [1] 

   
  

 
 

 

เมื่อ    แทนคะแนนเฉลี่ย 
    แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N แทนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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เมื่อ      แทนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   แทนคะแนนดิบ 
    แทนจ านวนข้อมูล 
   แทนความถี่ 
      แทนค่าผลรวมทั้งหมดของความถี่คูณคะแนน 

 การวิเคราะห์แบบประเมิน ใช้วิธีการประเมินค่า 
ของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งการแปลความหมายคะแนน    
5 ระดับ ดังนี้ [2] 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50-4.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่
ในระดับด ี

ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50-3.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่
ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่
ในระดับน้อยที่สุด 

 
6. ผลการวิจัย 

6.1 ผลการสร้างชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์
ควบคุมด้วย PLC ได้ชุดสาธิตมีโครงสร้างขนาด 
600x900x615 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 ชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย 
PLC ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ 

 

 ผลการทดสอบชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์
ควบคุมด้วย PLC สามารถสาธิตการจับชิ้นงานที่
เป็นนัท มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร น้ าหนัก 

16.78 กรัม พบว่าชิ้นงานไม่หลุดตกหล่นและการวาง
ต าแหน่งไม่ผิดพลาดทั้งโหมด Manual และโหมด 
Auto  
     6.2  ผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตแขนกล
ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
5 คน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X =4.54) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ในระดับดีมาก คือด้านคุณภาพ ( X =4.80) รองลงมา
ในระดับดี คือด้านวิชาการ ( X =4.48) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดในระดับดี คือ ด้านโครงสร้าง ( X =4.47) 
 6.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC 
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.39) ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อชุดสาธิต 

ที่ รายการประเมิน X  S.D แปลผล 

1 
ขนาด,รูปร่างของชุด
สาธิตเหมาะสมกับ
การใช้งาน 

4.35 0.51 ดี 

2 
เคลื่อนย้ายได้
สะดวก 

4.40 0.62 ดี 

3 
ความสะดวกในการ
สาธิตโหมด 
Manual 

4.30 0.46 ดี 

4 
ความสะดวกในการ
สาธิตโหมด Auto 

4.25 0.49 ดี 

5 
ความสะดวกในการ
สาธิตการเขียน
โปรแกรมควบคุม 

3.95 0.80 ดี 

6 
การมีส่วนร่วมใน
การใช้ชุดสาธิตของ
ผู้เรียน 

4.50 0.74 ดีมาก 

7 
ความปลอดภัย
ในขณะท าการสาธิต 

4.25 0.46 ดี 

8 
ความแม่นย าในการ
ท างานของแขนกล 

4.65 0.46 ดีมาก 

9 
แขนกลท างาน
แบบต่อเนื่องได้ 

4.75 0.41 ดีมาก 

10 
มีประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน 

4.45 0.52 ดี 

 รวมค่าเฉลี่ย 4.39 0.13 ดี 

 
7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
  7.1  ผลการสร้างชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์
ควบคุมด้วย PLC ได้ชุดสาธิตที่สามารถสาธิตการใช้
แขนกลระบบนิวแมติกส์จับชิ้นงานที่เป็นนัท มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร น้ าหนัก 16.78 กรัม ท างาน
ได้ 2 โหมด คือ โหมด Manual และโหมด Auto 
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ผลทดสอบโหมด Manual  สามารถจับชิ้นงานและ
การวางชิ้นงาน จ านวน 20 ครั้ง โดยท างานไม่ผิดพลาด 
คิดเป็นร้อยละ 100  และโหมด Auto ก็สามารถจับ
ชิ้นงานและวางชิ้นงาน จ านวน 20 ครั้ง โดยท างานไม่
ผิดพลาด คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งสูงกว่าสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าชุดสาธิตนี้มีความเหมาะสมที่จะ
น าไปใช้ เป็นสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบ
อัตโนมัติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษากระบวนการท างาน
ของแขนกลนิวแมติกส์และการเขียนโปรแกรมควบคุม
ด้วย PLC 
 7.2  ผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตแขนกลระบบ
นิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน 
พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X =4.54) ซึ่งสูง
กว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถจ าแนกเป็นด้านต่างๆ 
ได้ดังนี้ 
  7.2.1 ด้านโครงสร้าง โดยภาพรวมมีคิดเห็น
อยู่ในระดับดี ( X =4.47) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อ 1.3 และข้อ 1.6 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก และข้อ 1.1,1.2,1.4,1.6 มีความคิดเห็นอยู่ ใน
ระดับด ี
  7.2.2 ด้านวิชาการ โดยภาพรวมมี ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดี ( X =4.48) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าข้อ 2.2 และข้อ 2.5 มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดีมาก และข้อ 2.1,2.3,2.4 มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับด ี
  7.2.3 ด้านคุณภาพโดยภาพรวมมีคิดเห็นอยู่
ในระดับดีมาก ( X =4.80) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าทุกข้อ มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับดีมาก
 7.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อชุดสาธิตแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี ( X =4.39) เท่ากับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุวิทย์ 
มูลค า [4] ได้ให้ความหมายของการสอนแบบสาธิตไว้
ว่ากระบวนการที่ผู้สอนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ใน
การช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
โดยการแสดงหรือกระท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อมๆ กับ
การบอกหรืออธิบายให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  ผู้เรียน
จะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการ ขั้นตอน
การสาธิตนั้นๆ แล้ว เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนซักถาม

อภิปรายและสรุป การเรียนรู้ที่ได้จากการสาธิต การ
จัดการเรียนรู้แบบ นี้จึงเหมาะส าหรับการเรียนการ
สอนที่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนของการปฏิบัติ 
เช่น การเรียนวิชาพละ นาฏศิลป์ ศิลปศึกษาและวิชา
ในกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
8. ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุดสาธิตแขนกลระบบ
นิวแมติกส์ ควบคุมด้วย PLC นั้นสามารถน าไปพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังต่อไปนี้ 
 8.1 ควรพัฒนาใช้โปรแกรมรุ่นใหม่ เพ่ือรองรับจอ
แบบสัมผัส (Touch Screen) 
 8.2 ควรปรับปรุงในส่วนของตัวจับชิ้นงาน เพ่ือให้
สามารถจับชิ้นงานได้หลายรูปแบบ 
 8.3 ควรปรับปรุงให้มีสายพานล าเลียงชิ้นงาน
เพ่ือให้สามารถท างานได้ต่อเนื่อง เป็นการจ าลองการ
ท างานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการรับแรงดัดของไฟเบอร์ซีเมนต์เยื่อกระดาษผสมฟางข้าว 
Efficiency incensement the bending of fiber cement, pulp mixed with rice straw 

 
วิชาญ  ยอดน ้าค้า  สัญญา บุรา  ธนกฤต ทับเลิก  เอกชัย รัตนโน และจักรพงศ์ ศิริชัยราวรรณ์ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  
 

บทคัดย่อ 
 ประชากรในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ หลังฤดูการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าวแต่ละครั ง จะเหลือฟางข้าวทิ งเป็นจ้านวนมาก ดังนั นจึงมีความพยายามที่จะน้าฟาง
ข้าวซึ่งเป็นของเหลือทิ งจากการเกษตรกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั งนี เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับฟางข้าวและ
ลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผา งานวิจัยนี ได้ค้นคว้าหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของไฟเบอร์
ซีเมนต์เยื่อกระดาษผสมฟางข้าว เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกลโดยการทดสอบการรับแรงดัด และทดสอบอัตรา
การดูดซึมน ้า ตัวแปรที่ใช้ ได้แก่ อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อเยื่อกระดาษต่อฟางข้าว ในอัตราส่วน
ผสม 1:1:1%, 1:1:2%, และ 1:1:3% ทดสอบก้าลังดัดได้ค่าก้าลังดัด 15.78 ksc, 15.04 ksc, และ 13.87 ksc 
ตามล้าดับ และท้าสอบการดูดซึมน ้าได้ค่าการดูดซึมน ้า 13.77%, 15.47%, และ16.75% ตามล้าดับ  สรุปผล
จากการทดสอบได้ว่าเมื่อเพ่ิมอัตราส่วนผสมของฟางข้าวมากขึ น ความสามารถในการรับแรงดัดจะน้อยลงซึ่ง
แปรผกผันกับค่าการดูดซึมน ้า คือหากปริมาณวัสดุธรรมชาติมากขึ นจะท้าให้มีค่าการดูดซึมน ้ามากขึ น 
 ควรศึกษาถึงวิธีการอื่นๆ ประกอบเพ่ิมเติมที่จะช่วยให้เพ่ิมคุณสมบัติต้านทานแรงดัดเช่น การผสมวัสดุ
อ่ืนหรือการใช้สารเคมีเพ่ือเพ่ิมก้าลัง ฯลฯ และศึกษาคุณสมบัติอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น การทดสอบคุณสมบัติ
ต้านทานแรงอัดของคอนกรีต 
 

ค าส าคัญ : เส้นใยธรรมชาติ/ฟางข้าว/ ฝาผนังไม้เทียม/ก้าลังดัด/ดูดซึมน ้า 
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Abstract 

 The population in 60 percent more than agriculture. After the harvest yield in paddy 
field each time. Will have left a lot of rice straw Therefore, efforts to bring the rice straw, 
which belongs to the waste from agriculture used to benefit. In order to create more value 
for rice straw and reduce the environmental impact from burning. This research sought to 
mix ratio optimization of fiber cement mixed paper pulp of rice straw To test the 
mechanical properties by testing the bending strength. Test rate and water absorption. The 
parameters used were mixture of Portland cement on PHEs paper on rice straw in the mix 
ratio 1: 1: 1%,, 1: 1: 2%, and 1: 1: 3% bending test for flexural strength, 15.78 KSC 15.04 KSC, 
and 13.87 KSC respectively, and take the test, water absorption, water absorption 13.77% 
history than 15.47%, and 16.75%. Respectively. Results from tests that the increase ratio of 
rice straw. The ability to bending strength is less, which increased with the water absorption. 
If the quantity of the material is more natural to have higher water absorption. 
                 Should study methods, etc. The more to help add properties such as resistance 
to bending Mixing other materials or chemicals used to increase, etc., and other properties. 
Further, such as testing the compressive strength of concrete resistance properties 
 
Keyword: Natural Fiber / rice Straw / Fiber cement / Bending / Water absorption  
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1. บทน า :   
 การก่อสร้ างที่ อยู่ อาศัยมี การใช้ วัสดุ
ประเภทไม้ที่ เป็ นทรัพยากรธรรมชาติ อย่ าง
สิ นเปลือง ดังนั นเพ่ือเป็นการชะลอการสูญเสีย
ทรัพยากรทางธรรมชาติจึงมีความพยายามที่จะน้า
เศษวัสดุ เหลือใช้จากเกษตรกรรมมาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ ทั งนี เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้วัสดุเหลือใช้ 
ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและลดปัญหาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งด้วยเหตุผลนี ท้าให้ผู้จัดท้าเกิด
แนวคิดที่จะช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ช่วยลด
อัตราการเผาฟางข้ าวให้ น้ อยลงโดยการน้ า
คุณสมบัติของเส้นใยธรรมชาติจากฟางข้าวที่เหลือ
ทิ งมาดัดแปลงเพ่ือใช้แทนเส้นใยสังเคราะห์ลงใน
ส่วนผสมของการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์เยื่อกระดาษ
เพ่ือเป็นการชะลอการสูญ เสียทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ และเป็นการน้าเศษวัสดุเหลือใช้จากภาค
เกษตรกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถ
ส ร้ า งมู ล ค่ า เ พ่ิ ม ให้ วั ส ดุ เห ลื อ ใช้ จ า ก ภ า ค
เกษตรกรรมซึ่งมีอยู่มากในปัจจุบัน และยังเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตอีกด้วย 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
       2.1 เพ่ือหาอัตราส่วนที่เหมาะสมส้าหรับไฟ
เบอร์ซีเมนต์เยื่อกระดาษผสมฟางข้าว   
       2.2 เพ่ือทดสอบคุณสมบัติการรับแรงดัดของ
ไฟเบอร์ซีเมนต์เยื่อกระดาษผสมฟางข้าว 
       2.3 เพ่ือทดสอบหาค่าการดูดซึมน ้าของไฟ
เบอร์ซีเมนต์เยื่อกระดาษผสมฟางข้าว 

2.4  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับฟางข้าว 
3. ขอบเขตการวิจัย  
        3.1 วัสดุประสานที่ใช้ในการศึกษาเป็น
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1  
        3.2 เยื่อกระดาษท่ีใช้ในการศึกษาเป็น 
กระดาษเหลือใช้จากส้านักงาน   

           3.3ฟางข้าว  ใยกล้วย และชานอ้อยหาได้
ในท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี   
           3.4ทดสอบก้าลังดัด และการดูดซึมน ้า 

 3.5อัตราส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตไฟเบอร์
ซีเมนเยื่อกระดาษผสมฟางข้าว  ปูนซีเมนต์ : 
เยื่อกระดาษ : ฟางข้าว อัตราส่วนผสม 1:1:1%, 
1:1:2%  และ 1:1:3% โดยน ้าหนัก  ปูนซีเมนต์ : 
เยื่อกระดาษ : ใยกล้วย อัตราส่วนผสม 1:1:1%, 
1:1:2%  และ 1:1:3% โดยน ้าหนัก     
ปูนซีเมนต์ : เยื่อกระดาษ : ชานอ้อย อัตรา
ส่วนผสม 1:1:1%, 1:1:2%  และ1:1:3% โดย
น ้าหนัก 

4.สมมุติฐานของการวิจัย 
(ไม่มี) 
5.กรอบแนวคิดการวิจัย 
(ไม่มี) 
6. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย  
 6.1การสร้างและพัฒนาแผ่นไฟเบอร์
ซีเมนต์เยื่อกระดาษผสมฟางข้าวท้าจากเส้นใย
ธรรมชาติโดยน้าเส้นใยธรรมชาติมาผสมกับ
ปูนซีเมนต์อัดขึ นรูปตัวอย่างให้มีขนาด 
15X40X2.5 เซนติเมตร  
               6.2 ประชากรมีส่วนผสมดังนี  
      6.2.1ปูนซี เมนต์  : เยื่อกระดาษ : 
ฟางข้าว อัตราส่วนผสม 1:1:1%, 1:1:2% และ
1:1:3% 
     6.2.2ปูนซีเมนต์ : เยื่อกระดาษ : ใย
กล้วย อัตราส่วนผสม 1:1:1%, 1:1:2% และ
1:1:3% 
      6.2.3ปูนซี เมนต์  : เยื่อกระดาษ : 
ชานอ้อย อัตราส่วนผสม 1:1:1%, 1:1:2% และ
1:1:3% 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 120



0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20

Lo
ad

(k
g.)

Deflection (mm.)

       

       

       

   6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ เครื่องอัดขึ นรูปด้วยระบบไฮดรอลิกส์, 
เครื่องทดสอบแรงดัดขนาด 10 kN และเครื่องควบ
คุณอุณหภูมิ 
                6.4 การทดสอบก าลังดัด 
 ค่ าก้ าลั งดั ด เที ย บ เท่ า  (Equivalent 
bending strength) หรือค่าโมดูลัสการแตกร้าว 
(Modulus of Rupture) เป็ น ค่ าความ เค้ น ดั ด
เทียบเท่าสูงสุดในขณะที่เกิดการแตกร้าวในแผ่น
ทดสอบของการทดสอบแรงดัดแบบ 4 จุด (ASTM 
C78) 
          6.5 การดูดซึมน ้า 
 การค้านวณหาค่าการดูดซึมของน ้า ของ
ตัวอย่างทดสอบ ในการเปรียบเทียบน ้าหนักของ
ก้อนตัวอย่างที่แช่ในน ้า 24 ชัว่โมง กับน ้าหนักก้อน
ตัวอย่างที่อบในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ระยะเวลา
เท่ากัน  
           6.6 วิธีการเก็บข้อมูล  
 ผลการทดสอบก้าลังต้านทานแรงดัดของ
ตัวอย่างที่ใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นส่วนผสมโดยใช้
อัตราส่วนผสม ปูนซีเมนต์:เยื่อกระดาษ:เส้นใย
ธรรมชาติ ในอัตราส่วนผสม 1:1:1%, 1:1:2% และ
1:1:3% โดยน ้าหนัก จากนั นน้ามาทดสอบการรับแรง
ดัด และการดูดซึมน ้า 
           6.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 

รูปภาพแสดงค่าก้าลังดัดของแผ่นซีเมนต์เหยื่อ

กระดาษผสมฟางข้าว 
 
รูปภาพแสดงแผนภูมิค่าก้าลังดัดเทียบเท่าของไฟ
เบอร์ซีเมนต์เยื่อกระดาษผสมเส้นใยธรรมชาติ 
1:1:1% 
7. ผลการวิจัย 
 จากตาราง และแผนภูมิที่ อิทธิพลของ
วัสดุประเภทเส้นใยให้ก้าลังดัดของแผ่นตัวอย่าง
แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่า อัตราส่วนผสม 
ปูนซีเมนต์ : เยื่อกระดาษ : ฟางข้าว ในอัตราส่วน
ผสม (1:1:1% 1:1:2% และ1:1:3%) มีค่าก้าลังดัด 
15.78 ksc ,15.32 ksc และ 14.89 ksc 
ตามล้าดับ 

 
                 รูปภาพแสดงค่าการดูดซึมน ้าของ
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เหยื่อกระดาษผสมใยธรรมชาติ 
8. สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาคุณสมบัติการดูดซึมน ้าของ
แผ่นตัวอย่าง ที่ใช้อัตราส่วนผสม ปูนซีเมนต์:เยื่อ
กระดาษ:ฟางข้าว เท่ากับ 1:1:1%, 1:1:2% และ 
1:1:3% มีค่าการดูดซึมน ้า 13.77 ksc, 15.47 ksc 
และ 16.75 ksc ตามล้าดับ และเปรียบเทียบแผ่น
ตัวอย่างที่ผสมใยกล้วย ที่ใช้อัตราส่วนผสม 
ปูนซีเมนต์:เยื่อกระดาษ:ใยกล้วย เท่ากับ 1:1:1%, 
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1:1:2% และ 1:1:3% มีค่าการดูดซึมน ้า 13.39 
ksc, 15.56 ksc และ 18.05 ksc และแผ่นตัวอย่าง
ที่ผสมชานอ้อย ที่ใช้อัตราส่วนผสม ปูนซีเมนต์:เยื่อ
กระดาษ:ใยกล้วย เท่ากับ 1:1:1%, 1:1:2% และ 
1:1:3% มีค่าการดูดซึมน ้า 14.05 ksc, 15.53 ksc 
และ 18.74 ksc 
9. อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการศึกษาคุณสมบัติต้านทานแรงดัด
ของแผ่ นตั วอย่ างที่ ใช้ เส้ น ใยธรรมชาติ  โดย
เปรียบเทียบจากแผ่นตัวอย่างที่ใช้อัตราส่วนผสม 
ปูนซีเมนต์:เยื่อกระดาษ:ฟางข้าว เท่ากับ 1:1:1%, 
1:1:2% และ 1:1:3% ได้ถึง 16.22 ksc มีค่าก้าลัง
ดั ด  1 5 .7 8  ksc ,15.32 ksc แ ล ะ  14.89 ksc 
ตามล้ าดับ  พบว่าอัตราส่ วนผสมที่ ใช้ เส้ น ใย
ธรรมชาติมากขึ นจะท้าให้ก้าลังลดลง 

ผลการศึกษาคุณสมบัติการดูดซึมน ้าของ
แผ่นตัวอย่าง ที่ใช้อัตราส่วนผสม ปูนซีเมนต์:เยื่อ
กระดาษ:ฟางข้าว เท่ากับ 1:1:1%, 1:1:2% และ 
1:1:3% มีค่าการดูดซึมน ้า 13.77 ksc, 15.47 ksc 
และ 16.75 ksc ตามล้าดับ พบว่าในอัตราส่วนที่มี
ปริมาณวัสดุธรรมชาติมากขึ นจะท้าให้ค่าการดูดซึม
น ้าเพ่ิมมากขึ นไปด้วย  
10. ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะส้าหรับงานวิจัยในครั งต่อไป 
      1 ควรศึกษาถึงวิธีการอ่ืนๆ ประกอบ
เพ่ิมเติมที่จะช่วยให้เพ่ิมคุณสมบัติต้านทานแรงดัด
ของตัวอย่าง เช่น การผสมวัสดุ อ่ืนหรือการใช้
สารเคมีเพ่ือเพ่ิมก้าลัง ฯลฯ 

     2 ควรศึกษาคุณสมบัติอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
เช่น การทดสอบคุณสมบัติต้านทานแรงอัดของ
คอนกรีต 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
  1 น้าไปพัฒนาไห้เกิด รวดลายใหม่ๆ 

  2  น้ า ไป พั ฒ น าไห้ มี ค ว าม ห น า
หลากหลาย ใช้งานได้หลายแบบ 
11. เอกสารอ้างอิง  
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อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบไร้สายส้าหรับกระบวนการให้น ้าเกลือ 
WIRELESS  ALERTING  DEVICE  FOR INTRAVENOUS  FLUID  PROCESS 
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บทคัดย่อ 
 

กำรวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรสร้ำงอุปกรณ์แจ้งเตือนแบบไร้สำยส ำหรับกระบวนกำรให้น้ ำเกลือเพ่ือลดภำระงำน
ในกำรดูแลผู้ป่วยกับพยำบำล ด้วยระบบกำรแจ้งเตือนแบบไร้สำย และทดสอบระบบกำรท ำงำนของอุปกรณ์ในด้ำน
ระยะทำงกำรรับส่งสัญญำณ  เพ่ือควำมแม่นย ำในกำรแจ้งต ำแหน่งเตียงผู้ป่วย และชุดตรวจจับหยดน้ ำเกลือนั้นจะใช้
เซนเซอร์แบบ Photoelectric sensor รุ่น CX-421 ตรวจจับหยดน้ ำเกลือ  ส่วนประกอบของอุปกรณ์แจ้งเตือนแบบ
ไร้สำยมี 2 ส่วน คือ ชุดเครื่องส่ง จะติดตั้งที่อุปกรณ์แขวนขวดน้ ำเกลือ โครงสร้ำงภำยในกล่องจะมีโหลดเซลล์ และ 
ESP8266 คือ โมดูล WiFi เซนเซอร์แบบ Photoelectric sensor รุ่น CX-421 เชื่อมต่อเข้ำกับ Arduino UNO R3 
เมื่อปริมำณน้ ำเกลือลดลงจนถึงระดับที่ตั้งไว้ 10 เปอร์เซ็นต์ หรือเมื่อเกิดควำมผิดปกติในกำรนับหยดน้ ำเกลือหรือ
สำยให้น้ ำเกลือหลุด ไม่ไหลภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนดชุดเครื่องส่งจะส่งสัญญำณ ไปยังชุดเครื่องรับที่จะติดตั้งในห้องพัก
พยำบำล ชุดเครื่องรับจะใช้ ESP8266  โมดูล WiFi เชื่อมต่อเข้ำกับ Arduino UNO R3 แล้วแจ้งแสดงต ำแหน่งเตียง
ผู้ป่วยที่หลอด LED พร้อมกับส่งเสียงเตือนแจ้งให้พยำบำลทรำบ 

ผลกำรทดสอบระบบกำรท ำงำนของอุปกรณ์แจ้งเตือนแบบไร้สำยส ำหรับกระบวนกำรให้น้ ำเกลือ จำกกำร
ทดลองซ้ ำ 10 ครั้ง พบว่ำกำรส่งและรับสัญญำณแจ้งต ำแหน่งเตียงผู้ป่วยที่ระดับน้ ำ เกลือใกล้หมดที่ก ำหนดไว้ 10 
เปอร์เซ็นต์ มีควำมถูกต้องแม่นย ำ ที่ระยะทำงสูงสุด ประมำณ 80 เมตร โดยแจ้งเตือนด้วยเสียง และแสดงต ำแหน่ง
เตียงผู้ป่วยที่น้ ำเกลือ เหลือ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยหลอด LED และชุดตรวจนับหยดของน้ ำเกลือ เมื่อเกิดควำมผิดปกติ
ในกำรนับหยดน้ ำเกลือหรือสำยให้น้ ำเกลือหลุด ไม่ไหลภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนด จะแจ้งเตือนด้วยเสียง และแสดงผล
โดยหลอด LED 
 

ค้าส้าคัญ : อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบไร้สำยส ำหรับกระบวนกำรให้น้ ำเกลือ 
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Abstract 

 
This project is to produce wireless alarm equipment for saline processing in order to 

decrease task of taking care of patients and test the processing of transmitter to be accurate to 
alarm at patient’s bed location and check saline drops by photoelectric sensor version CX-421. 
There are two parts of wireless alarm for instant transmission that set at saline bottle hanger. 
There are load cell and ESP8266 such as Wi-Fi module and photoelectric sensor version CX-421 
to connect to Arduino UNO R3 until saline reach to 10 percent or it has a mistake for saline drops 
counting or slipping out of saline line that it does not flow following transmitter in the nurse 
room. The another one is receiver use ESP8266 Wi-Fi module that connect to Arduino UNO R3 
and it shows LED light at patient’s bed location include transmit alarm to group of nurses.  

The result of testing of wireless alarm processing for saline is to retry 10 times and found 
that transmitting to patient’s bed location almost finished from 10 percent following. It alarmed 
and showed about 10 percent left of saline by LED light. It was accurate highest 80 meters 
distance. It helped to decreased task of nurse and was easy to hang saline bottle. In conclusion, 
it was easier to use, and more convenient. 
 

Keywords : Wireless  Alerting  Device  for Intravenous   Fluid  Process  
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1. ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบันสถำนพยำบำลมีควำมต้องกำร

บุคลำกรทำงกำรแพทย์เป็นจ ำนวนมำกตำมจ ำนวน
ประชำกรที่ เ พ่ิมขึ้น ในประเทศ แต่บุ คลำกรทำง
กำรแพทย์ เช่น พยำบำลไม่สำมำรถผลิตออกมำได้
เพียงพอต่อควำมต้องกำร ผู้ป่วยมีจ ำนวนมำก บำงครั้ง
ผู้ป่วยไม่มีญำติมำเฝ้ำ ท ำให้กำรดูแลผู้ป่วยซึ่งเป็นหน้ำที่
ของพยำบำล อำจดูแลได้ไม่ทั่วถึงเพรำะกรณีที่น้ ำเกลือ
หมดและยังไม่ได้รับกำรเปลี่ยนขวด อำจท ำให้เกิดก้อน
เลือดแข็งตัวบริเวณเข็มที่ให้น้ ำเกลือหรือเกิดเลือดไหล
ย้อนกลับไปยังบริเวณสำยน้ ำเกลือ หรือเกิดลิ่มเลือดอุด
ตันบริเวณที่แทงเข็ม และเมื่อต้องให้น้ ำเกลือขวดต่อไป 
อำจท ำให้เกิดอันตรำยจำกกำรที่ลิ่มเลือดหรือก้อนเลือด
ที่แข็งตัวแล้วหลุดเข้ำไปในกระแสเลือด ซึ่งอำจหลุดไป
อุดตันอวัยวะที่ส ำคัญของร่ำงกำย เช่น หัวใจและสมอง 
ท ำให้อวัยวะนั้นๆขำดเลือดไปเลี้ยง และอำจท ำให้เกิด
อันตรำยที่รุนแรงจนเสียชีวิตได้  

เพ่ือช่วยลดภำระในกำรดูแลผู้ป่วยของบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ จึงมีกำรน ำเครื่องแจ้งเตือนกำรใช้
น้ ำเกลือจำกต่ำงประเทศ เช่น เครื่อง Infusion Pump 
ยี่ห้อ Terumo TE-171  เครื่อง Infusion Pump ยี่ห้อ 
Infusomat  Space P ซึ่งมีรำคำแพง ในขณะที่ 
สถำนพยำบำลหลำยแห่งมีควำมต้องกำรใช้เครื่องแจ้ง
เตือนกำรให้น้ ำเกลือเป็นจ ำนวนมำกจึงมีกำรพัฒนำ
อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบไร้สำยส ำหรับกระบวนกำรให้
น้ ำเกลือท่ีมีรำคำไม่แพงมำใช้ในประเทศ 

 จำกควำมส ำคัญข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงสร้ำงอุปกรณ์
แจ้งเตือนแบบไร้สำยส ำหรับกระบวนกำรให้น้ ำเกลือ  
เพ่ือใช้ในกำรแจ้งเตือนพยำบำลเกี่ยวกับกำรไหลของ
น้ ำเกลือท่ีผิดปกติและแจ้งเตือนน้ ำเกลือหมด  
 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 2.1 เพ่ือสร้ำงอุปกรณ์แจ้งเตือนแบบไร้สำย
ส ำหรับกระบวนกำรให้น้ ำเกลือ 
 2.2 เพ่ือแจ้งเตือนกำรไหลของน้ ำเกลือที่
ผิดปกติและปริมำณน้ ำเกลือที่หมด 

  
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1. สามารถส่งสัญญาณ Wi-Fi ไปยงัห้องควบคุม

หรือพยาบาลท่ีรับผิดชอบผูป่้วย 
3.2. การทดสอบจะใช้กับถุงน ้ าเกลือขนาด 1,000 

มิลลิลิตร 
3.3. การทดสอบจะใชร้ะบบการท างานของ อุปกรณ์

แจ้งเตือนแบบไร้สายส าหรับกระบวนการให้น ้ าเกลือ ด้วย

ระยะทางการ รับ-ส่ง สัญญาณ และความแม่นย  าในการแจง้

ต าแหน่งเตียงผูป่้วยจ านวน 5 เตียง 
4. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 4.1 ศึกษำข้อมูลและหลักกำร 
 จำกกำรศึกษำข้อมูลและหลักกำรในกำรให้
น้ ำเกลือทำงหลอดเลือดด ำ ปริมำณและชนิดกำรให้สำร
เหลวต่อผู้ป่วย อัตรำกำรไหลของน้ ำเกลือหรือสำรเหลว
ต่อผู้ป่วยตำมที่ผู้ป่วยที่ต้องกำร ศึกษำระบบกำรส่ง
สัญญำณไปที่ภำครับ กำรท ำงำนของโหลดเซลล์ กำรนับ
จ ำนวนหยดของน้ ำเกลือโดยใช้ Photoelectric sensor 
โดยกำรเชื่อมต่ออินพุตและเอำต์พุตกับ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์  ArduinoUNO R3 
 4.2 ออกแบบชุดฮำร์ดแวร์ 

4.2.1 กำรเชื่อมต่อ Wireless nRF24L01 เข้ำ
กับ Arduino UNO R3 
 nRF24L01 คือ โมดูล WiFi  ที่มีขนำดเล็ก ใช้
พลังงำนน้อย และ รองรับกำรใช้งำน ได้หลำกหลำย
รูปแบบทั้ง Client, Access Point ใช้กำรเชื่อมต่อด้วย 
Serial (UART 3.3V) น ำไปใช้งำนร่วมกับ 
Microcontroller ท ำให้เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

ภำพที่ 1  กำรเชื่อมต่อ Wireless nRF24L01 เข้ำกับ 
Arduino UNO R3 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 126



 

   
 

4.3 โหลดเซลล ์
น ำโหลดเซลล์ต่อเข้ำกับ  บอร์ดขยาย Load 

Cell เพ่ือขยำยสัญญำณ Analog โดยมีสวิตซ์ให้เลือก
ส ำหรับอัตรำกำรขยำย Gain คือแบบ 32 เท่ำของ 
INPUT และแบบ 1085 เท่ำของ INPUTบอร์ดตัวนี้ดัง
แสดงในรูป 

.  

ภำพที่ 2  กำรเชื่อมต่อโหลดเซลล์  
เข้ำกับArduino UNO R3 

 

4.4  ออกแบบชุดภำครับ 
ท ำกำรออกแบบลำยวงจรของชุดภำครับของ

อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบไร้สำยส ำหรับกระบวนกำรให้
น้ ำเกลือดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 3  วงจรภำครับ 
 

4.5 ออกแบบชุดภำคส่ง 
ท ำกำรออกแบบลำยวงจรของชุดภำคส่ง ของ

อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบไร้สำยส ำหรับกระบวนกำรให้
น้ ำเกลือดังรูป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภำพที่ 4 วงจรภำคส่ง 

 
4.6 การออกแบบซอร์ฟแวร์  (Software) 
ซอฟแวร์เป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญ ที่ท ำให้

ส่วนประกอบทำงด้ำนฮำร์ดแวร์สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิ์ภำพ และท ำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถที่จะใช้งำนได้
ง่ ำ ยและสะดวกมำกขึ้ น  ซึ่ ง โ ดร งสร้ ำ งหลั กของ
โปรแกรมหลักที่เขียนขึ้นดังรูป 
 

เร่ิมตน้

ส่งสัญญาณแจง้เตือนแบบไร้สาย

เ  คอตัราการไหล เ  คระดบัน ้ าเกลือ

แสดงผลทาง
จอ LCD

รับค่าเง่ือนไข

ส้ินสุด
 

 
ภำพที่ 5 แสดงแผนผังขั้นตอนกำรท ำงำนระบบ 
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5. ผลการวิจัย 
5.1 กำรทดสอบปริมำตรน้ ำเกลือกับค่ำระดับ

แรงดันจำกโหลดเซลล์ 
กำรทดสอบปริมำตรน้ ำ เกลือกับค่ำระดับ

แรงดันจำกโหลดเซลล์  โดยทดสอบปริมำตรน้ ำเกลือ
ตั้งแต่ 100 มิลลิลิตร ถึง 1000 มิลลิลิตร ดังตำรำงที่ 1 
และตำรำงท่ี 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 6  กรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับแรงดัน
โหลดเซลล์กับปริมำตรน้ ำเกลือ 

 

5.2 กำรทดสอบอัตรำกำรไหลของน้ ำเกลือ 
ต่อนำที 

กำรทดสอบแบบอัตรำกำรไหลของน้ ำเกลือต่อ
นำที โดยท ำกำรทดสอบอัตรำกำรไหลที่ 70 หยดต่อ
นำที , 80 หยดต่อนำที และ 90 หยดต่อนำที โดยเทียบ
กับปริมำตรน้ ำเกลือที่วัดได้จำกโหลดเซลล์ และกำร
ทดสอบอัตรำกำรไหลของน้ ำเกลือได้ด ำเนินกำรทดสอบ
จ ำนวน 10 ครั้ง แล้วน ำมำหำค่ำเฉลี่ย แสดงไว้ดังตำรำง 

 

Time 
(min) 

The volume of 
water is measured  
by the load cell. 

The number of 
saline drops / 

minute 

The flow of 
brine (cc/min) 

1 996.5 70 4.67 

2 994.5 70 4.67 

3 983.4 69.7 4.65 

4 981.1 69.8 4.65 

5 977.8 69.7 4.65 

6 975.6 70 4.67 

7 966.6 69.8 4.65 

8 964.5 70.2 4.68 

9 956.2 69.9 4.66 

10 942.9 69.8 4.65 

11 936.7 70.2 4.68 

12 934.3 70.1 4.67 

13 931.3 70.3 4.69 

14 927.8 70 4.67 

15 925.7 70.1 4.67 

จำกตำรำง ค ำนวณค่ำ เฉลี่ ยจ ำ นวนหยด
น้ ำเกลือต่อนำที จะอยู่ที่ 69.98 ค่ำเฉลี่ยอัตรำกำรไหล 
(cc/min) จะอยู่ที่ 4.67 (cc/min) จำกที่ set 15 drop 
/ cc และเปรียบเทียบสัดส่วนน้ ำหนัก คือ 15 หยด จะ
ได้ 1 cc ถ้ำอัตรำกำรหยดที่ 70 หยด/นำที  จะได้ 4.66 
(cc/min) ซึ่งจำกค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักที่ได้จำกกำรทดลอง 
สำมำรถยอมรับได้ และได้แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
อัตรำกำรไหลน้ ำเกลือกับเวลำ (นำท)ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 7  กรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำกำร
ไหนน้ ำเกลือที่วัดได้เทียบกับอัตรำกำรไหลของ น้ ำเกลือ 
4.66  มล./นำที 

 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการทดสอบ 

กำรทดสอบแบบที่   1  กำรทดสอบปริมำตร
น้ ำเกลือกับค่ำระดับแรงดันจำกโหลดเซลล์ โดยท ำกำร
วัดแรงดันที่โหลดเซลล์เปรียบเทียบปริมำตรจำกสเกล
ระดับข้ำงขวดน้ ำเกลือ บอกเป็นขีดละ 100 มิลลิลิตร 
โดยจะมีทั้งหมด 10 ขีด รวมเป็น 1,000 มิลลิลิตร จำก
กำรทดสอบปริมำตรน้ ำเกลือกับค่ำระดับแรงดันจำก
โหลดเซลล์ พบว่ำเมื่อปริมำตรน้ ำเกลือเพ่ิมขึ้นท ำให้ค่ำ
ระดับแรงดันจำกโหลดเซลล์เพ่ิมขึ้นด้วย ค่ำที่ได้จึงมี
ควำมสัมพันธ์ไปในทิศทำงเดียวกัน 

 

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4

  
   
  

    
   

   

                    (          )

4.50

4.55

4.60

4.65

4.70

4.75

4.80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1

   
  
  
  
  

    
   

   (
  

   
  
 )

     (    )

                                                      

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 128



 

   
 

กำรทดสอบแบบที่  2  กำรทดสอบอัตรำกำรไหล
ของน้ ำเกลือต่อนำที  

ทดสอบอัตรำกำรไหลที่ 70 หยดต่อนำที ค่ำจริง
ของอัตรำกำรไหลที่ 70 หยด จะได้ 4.66 (cc/min) จำก
กำรทดสอบอัตรำกำรไหลที่ 70 หยดต่อนำที จะอยู่ที่ 
4.67 (cc/min)  ค่ำที่ได้แตกต่ำงจำกค่ำจริงที่ 0.01 
(cc/min)  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 กำรติดตั้งชุดตรวจจับหยดน้ ำเกลือ ที่จับอยู่ที่
กระเปำะน้ ำเกลือบริเวณช่องว่ำงระหว่ำงอำกำศและ
น้ ำเกลือ ควรมีกำรติดตั้งง่ำยและสะดวกต่องำนใช้งำน 
ไม่ซับซ้อน 

5.2.2 กล่องภำคส่งสัญญำณ ยังมีขนำดของกล่องที่
ใหญ่ จึงควรพัฒนำให้มีขนำดเล็ก สะดวกในกำรใช้งำน
และกำรเก็บรักษำ 
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รถจักรยานยนต์ 2) เพ่ือศึกษาและทดลองอุปกรณ์ตัดสัญญาณสตาร์ทรถจักรยานยนต์ 3) เพ่ือลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนที่เกิดขึ้นจากรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ตัดสัญญาณรถจักรยานยนต์นี้ ได้ถูกคิดค้นต่อยอดมาจากสิ่งประดิษฐ์ 
อุปกรณ์เตือนการสวมหมวกนิรภัยและหมวกกันน็อคเมาไม่ขับ ซึ่งหลักการท างานของสิ่งประดิษฐ์ทั้ งสองนี้นี้คือจะมี
เซนเซอร์คอยตรวจจับการสวมหมวกนิภัยของผู้ขับขี่ ถ้าผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย ตัวสัญญาณเซนเซอร์ตัวส่งที่ถูกติด
อยู่กับหมวกจะส่งสัญญาณไปยังตัวรับที่ติดยู่กับวงจรสตาร์ทของรถ ท าให้เกิดสัญญาณเสียงเตือนดังขึ้นมา และ
สัญญาณเสียงจะหายไปเมื่อผู้ขับขี่สวมหมวก และนอกจากนี้ตัวหมวกกันน็อคยังสามารถตรวจจับวัดระดับปริมาณแอ
ลกอฮอลลล์โดยใช้เซนเซอร์ในการตรวจวัดเพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ขับขี่  ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมี
อาการเมาสุรา ทางผู้จัดท าได้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดสัญญาณการสตาร์ทรถจักรยานยนต์และจอแสดงผล LCD เพ่ิมเข้าไป
เพ่ือง่ายต่อการอ่านค่าระดับปริมาณแอลกอฮอลล์ ถ้าระดับแอลกอฮอลล์เกินค่าที่ก าหนดไว้ อุปกรณ์ตัดสัญญาณนี้จะ
ท าให้สตาร์ทรถจักรยานยนต์ไม่ติด เพ่ือลดปัญหาและอุบัติเหตุต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 
 
ค าส าคัญ : การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ตัดสัญญาณสตาร์ทรถจักรยานยนต์ 
             : สัญญาณเซนเซอร์ 
             : LCD 
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Abstract 
 The purposes of this research were to : 1) To study and design the device signals 
start the motorcycle. 2) to study and test equipment, motorcycle starting signal 3) to reduce 
road accidents caused by motorcycles. This motorcycle cutting device has been invented by 
the invention. Wear-on helmet and helmet helmets do not drive, the principle of these two 
artifacts is that there is a sensor to detect the helmet of the driver. If the driver does not 
wear a helmet, the transmitter sensor signal that is attached to the CAP sends the signal to 
the receiver attached to the Charot start of the car. A loud and audible alarm is lost when 
the driver is wearing a hat, and the helmet is also able to detect the dose level Holon by 
using a measurement sensor to help reduce accidents. This is due to the riders of a 
motorcycle riding with a hangover. Equipped with a upgradeable motorcycle and LCD 
display, add-in for easy reading. L-Level value If alcohol level exceeds the specified value. 
This slitting device makes the star upgradeable motorcycle to minimize any problems and 
accidents mentioned above. 
 
Keywords: Prototyping of device start signal motorcycles 
             : Sensor signal 
    : Liquid crystal display 
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1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   ในปัจจุบันการขับขี่รถบนท้องถนนมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ ง  ซึ่ งอาจจะเกิดจากความ
ประมาทของผู้ขับขี่และจากอีกหลายปัจจัย ซึ่ง
พาหนะที่ เกิด อุบัติ เหตุทางถนนมากที่ สุ ดคือ
รถจักรยานยนต์ และจากข้อมูลในเว็บไซต์ของ
กรมการขนส่งทางบก พบว่าร้อยละ 70 ของผู้
ประสบอุบัติ เหตุบนท้องถนนเป็นคนในชุมชน 
หมู่บ้าน ตามถนนสายรองต่างๆ ซึ่งเกิดมาจากการ
ที่ประชาชนไม่เคารพกฎการจราจรและอีกหนึ่ง
สาเหตุหลักเกิดมาจากผู้ขับขี่มีอาการเมาสุรา 
    ทางคณะผู้วิจัยท าจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์หมวก
กันน็อคเมาไม่ขับขึ้น เพ่ือป้องกันและสร้างความ
ปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนใน
ชุมชนหมู่บ้านต่างๆและเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนที่ซึ่งสาเหตุหลักเกิดมาจากการที่ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์นั้นมีอาการเมาสุรา และทาง
คณะผู้วิจัยได้ติดอุปกรณ์หน้าจอแสดงผล เพ่ือให้
ง่ายต่อการตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลล์ 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   2.1 เพ่ือการศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ตัด
สัญญาณสตาร์ทรถจักรยานยนต์ 
   2.2 เพ่ือศึกษาและทดลองอุปกรณ์ตัดสัญญาณ
สตาร์ทรถจักรยานยนต์ 
   2.3 เพ่ือลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นจาก
รถจักรยานยนต์ 
3.สมมติฐานของการวิจัย 
   3.1เมื่อผู้ขับขี่มีระดับแอลกอฮอลล์ต่ ากว่า 50% 

รถสตาร์ทติด แต่ถ้ามีระดับแอลกอฮอลล์ตั้งแต่ 

50% ขึ้นไป รถจะสตาร์ทไม่ติด 

 

 

4.ขอบเขตของการวิจัย 

   4.1 ใช้กับรถจักรยานยนต์ 
   4.2 ใช้ตรวจจับปริมาณแอลกอฮอลล์ตั้งแต่ 
35% ขึ้นไป 
5.วิธีการด าเนินการวิจัย 
       ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ออกแบบอุปกรณ์
ต่างๆที่จะใช้ในการสร้างอุปกรณ์ตัดสัญญาณ
สตาร์ท จึงเริ่มสร้างชิ้นงานขึ้น ประกอบระบบ
ต่างๆเข้าด้วยกันเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการใช้
งานของชิ้นงาน ถ้าไม่ผ่านต้องน ากลับไปปรับปรุง
แก้ไขให้ชิ้นงานมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน ดังแสดงใน
รูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 1 การออกแบบชิ้นงาน 

5.1 บล็อกไดอะแกรมแสดงการส่งสัญญาณของ
เซนเซอร์หมวกกันน็อค 
       ประกอบด้วยกัน 2 ส่วน  ส่วนแรกคือ ภาคส่ง 
ซึ่งจะอยู่กับหมวกกันน็อค และภาครับ ซึ่งจะอยู่กับ
รถจักรยานยนต์ ที่อยู่กล่องควบคุมในภาคส่ง
ประกอบด้วย สวิตช์ที่ติดอยู่ด้านในหมวก ถูก
ประมวลผลด้วย Arduino Board จากนั้นก็จะส่ง
สัญญาณ แบบไร้สายไปยังภาครับที่รถจักรยานยนต์ 
เพ่ือประมวลและแจ้งเตือนผ่านเสียง ดังแสดงในรูป
ที ่2 
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     รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมแสดงการส่งสัญญาณ
ของเซนเซอร์หมวกกันน็อค 
 

 รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมแสดงเซนเซอร์
ตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลล์ ประกอบด้วย
กัน 2 ส่วน  ส่วนแรกคือ ภาคส่ง ซึ่งจะอยู่กับหมวก
กันน็อค และภาครับ ซึ่งจะอยู่กับรถจักรยานยนต์ ที่
อยู่กล่องควบคุมในภาคส่งประกอบด้วย เซนเซอร์
ตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลล์ ถูกประมวลผล
ด้วย Arduino Board จากนั้นก็จะส่งสัญญาณ 
แบบไร้สายไปยังภาครับที่รถจักรยานยนต์ เพ่ือ
ประมวลผลและแสดงผลผ่านทางจอ LCD ดังแสดง
ในรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมแสดงการส่งสัญญาณของ

เซนเซอร์ตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลล์ 
 
 
 
 
 
 

5.2 ออกแบบชุดฮาร์ดแวร์ 
ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ   NRF24L01  เ ข้ า กั บ 

Arduino UNO R3 เพ่ือที่จะน ามาออกแบบระบบ
รวมทั้งศึกษาถึงโครงสร้างการเขียนโปรแกรมในการ
ใช้ควบคุมระบบการท างานของอุปกรณ์แจ้งเตือน
แบบไร้สายส าหรับกระบวนการเตือนให้สวมหมวก
กันน็อค แสดงดังภาพที่ 5 

จากรูปที่ 4  NRF24L01 คือ โมดูล WiFi  
ที่มีขนาดเล็ก ใช้พลังงานน้อย และ รองรับการใช้
งาน ได้หลากหลายรูปแบบทั้ง Client, Access 
Point ใช้การเชื่อมต่อด้วย Serial (UART 3.3V) 
น าไปใช้งานร่วมกับ Microcontroller ท าให้เขียน
โปรแกรมเชื่อมต่อได้สะดวกยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

      รูปที่ 4 การเชื่อมต่อ Wireless nRF24L01 
เข้ากับ Arduino UNO R3 

6.ผลการวิจัย 
   6.1การทดสอบชิ้นงาน 
การทดลอบโดยใช้ผู้ขับข่ี 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. ผู้ขับขี่ที่มีระดับปริมาณแอลกอฮอลล์ 
ต่ ากว่า 50% 

2. ผู้ขับขี่มีระดับปริมาณ แอลกอฮอลล์ 
50% 

3. ผู้ขับขี่ที่มีระดับปริมาณแอลกอฮอลล์ 
สูงกว่า 50%  
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6.2 ผลจากการทดลอง 
     ผลการทดลองใช้อุปกรณ์ตัดสัญญาณสตาร์ท
รถจักรยานยนต์เป็นไปดังแสดงตามตารางที่ 1  

 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์
ตัดสัญญาณสตาร์ทรถจักรยานยนต์ดังแสดงตาม
ตารางที่ 2 ดังนี้ 

ล าดับ รายการประเมิน 
จ านวน (n=14) แปล

ผล x S.D 
1 การออกแบบ

โครงสร้าง 
4.03 .78 มาก 

2 การเลือกวัสดุที่
น ามาใช้อย่าง
เหมาะสม 

4.07 .75 มาก 

3 การท างานของ
ชิ้นงาน 

4.10 .67 มาก 

4 สามารถอ านวย
ความสะดวกต่อ
ผู้ใช้งาน 

4.17 .60 มาก 

5 น าไปใช้งานได้
จริง 

4.00 .65 มาก 

รวม  4.07 0.69 มาก 

 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้อุปกรณ์ตัดสัญญาณสตาร์ทรถจักรยานยนต์ 
พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.69  
7.สรุปผลและอภิปรายผล 

   จากการทดลองสิ่งประดิษฐ์หมวกกันน็อคเมาไม่
ขับ ทั้ง 3 แบบได้ผลการทดลองออกมาว่า การ
ทดลองแบบที่ 1 คือทดลองสตาร์ทรถจักรยานยนต์
โดยผู้ขับข่ีมีระดับแอลกอฮอลล์ต่ ากว่า 50% ทั้ง 
 3 รอบ พบว่ารถสตาร์ทติดทุกรอบ แบบที่ 2 คือ
ทดลองสตาร์ทรถจักรยานยนต์โดยผู้ขับข่ีมีระดับ
แอลกอฮอลล์ 50% ทั้ง 3 รอบ พบว่า
รถจักรยานยนต์สตาร์ทไม่ติด และแบบสุดท้ายคือ 
ทดลองสตาร์ทรถจักรยานยนต์โดยผู้ขับข่ีมีระดับ 
แอลกอฮอลล์สูงกว่า 50% ทั้ง 3 รอบพบว่ารถ
สตาร์ทไม่ติด  
    จากการทดลองทั้ง 3 แบบนั้นแสดงให้เห็นว่า
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อผู้ขับขี่มีระดับแอลกอ
ฮอลล์ต่ ากว่า 50% รถสตาร์ทติด แต่ถ้ามีระดับแอ
ลกอฮอลล์ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป รถจะสตาร์ทไม่ติด 
8.ข้อเสนอแนะ 
   8.1 พัฒนาและปรับปรุงด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์
ตัดสัญญาณสตาร์ทรถจักรยานยนต์ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
   8.2 น าอุปกรณ์ตัดสัญญาณสตาร์ทรถจักรยานยนต์ 
มาติดตั้งท่ีรถจักรยานยนต์จริง 
9.กิตติกรรมประกาศ 
   ขอขอบพระคุณส านักงานกรรมการการ
อาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ที่ให้ทุน
งบประมาณในการจัดท าผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
 
 
 

            ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 

ระดับแอลกอ
ฮอลล์ต่ ากว่า

50% 

รถ
สตาร์ท

ติด 

รถ
สตาร์ท

ติด 

รถสตาร์ท
ติด 

ระดับแอลกอ
ฮอลล์ 50% 

รถ
สตาร์ท
ไม่ติด 

รถ
สตาร์ท
ไม่ติด 

รถสตาร์ท
ไม่ติด 

ระดับแอลกอ
ฮอลล์ 

สูงกว่า 50% 

รถ
สตาร์ท
ไม่ติด 

รถ
สตาร์ท
ไม่ติด 

รถสตาร์ท
ไม่ติด 
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6 
 

10.เอกสารอ้างอิง 
[1] โปรแกรม arduino [ออนไลน์] : ( สืบค้นเมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561) เข้าถึงได้จาก 

http://www.praphas.com/index.php/2008-
11-03-14-25-25/51-arduino/87-arduino-2- 
 

[2] Arduino mega 2560 [ออนไลน์]:( สืบค้น
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561) 
เข้าถึงได้จาก : 
http://mbeddedweekly.blogspot.com 
 

[3] Micro Mega [ออนไลน์] : ( สืบค้นเมื่อวันที่ 
20 กรกฎาคม 2561) เข้าถึงได้จาก : 
http://www.ett.co.th/prod2018/PRO-  
 

[4] สายไฟฝอย [ออนไลน์] : ( สืบค้นเมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2561)  เข้าถึงได้จาก : 
http://www.enscigroup.com/phelps- 
 

[4] Arduino NRF24L01 [ออนไลน์] : ( สืบค้น
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561) 
เข้าถึงได้จาก : https://www.arduinoall.com/a 
 

[5] จอแสดงผล LCD [ออนไลน์] : ( สืบค้นเมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561)เข้าถึงได้จาก : 
https://www.ioxhop.com/article/30 
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Comparison of edges detection from with MASK FILLTER images using MATLAB 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการของ Prewitt, Robert และ Sobel ที่มีวิธีการหา

ขอบภาพจาก MASK FILLTER โดยใช้โปรแกรม MATLAB  โดยการหาขอบภาพจากภาพสี RGB จะถูกแปลงเป็นภาพสเีทา 
256 ระดับ จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นขอบภาพ ขาว ด า โดยจุดขอบภาพเป็น สีขาว และพื้นหลังภาพสีด า จากนั้นน าจ านวนจดุ
ขอบภาพที่ได้จากทั้ง 3วิธี มาเปรียบเทียบกันโดยการพิจารณาจ านวนจุดขอบภาพที่เกิดขึ้น ตามจ านวนจุด เพื่อหาความ
ต่อเนื่องของภาพและพิจารณาเวลาของการประมวลผลแต่ละวิธี การทดสอบโดยให้แต่ละวิธีการท าการตั้งค่า    เทรสโฮลด์
อัตโนมัติเป็นขอบภาพที่ดีที่สุดที่เครื่องก าหนด จากนั้นท าการก าหนดค่าเทรสโฮลด์คงที่ของแต่ละวิธีจนได้ภาพที่ชัดเจน
ที่สุดการให้มีค่าเท่ากัน ภาพทดสอบใช้ภาพของ ลีน่า ซึ่งเป็นภาพที่นักทดลองด้านขอบภาพใช้กันอย่างแพร่หลาย จากการ
ทดลองพบว่า วิธีการหาขอบภาพ แบบอัตโนมัติ วิธีการของ Sobel มีจ านวนจุดขอบภาพเด่นชัด  มีจ านวนจุดขอบภาพ
มากที่สุด จุดขอบภาพต่อเนื่องที่สุดแต่ใช้เวลาในการประมวลผลมากมากที่สุด วิธีการของ Robert ได้จ านวนจุดขอบภาพ
น้อยที่สุดใช้เวลาในการประมวลผลน้อยที่สุด จากนั้นปรับค่าเทรสโฮลด์ที่ 0.08 เท่ากัน  พบว่าวิธีการของ Robert ได้
ขอบภาพมีจ านวนมากที่สุดแต่ขอบภาพยังไม่ต่อเนื่องเวลาประมวลผลน้อยที่สุด ขณะที่วิธีการของ Prewitt มีการสร้าง
ขอบภาพที่มีจุดภาพเพิ่มขึ้นเล็กน้อย วิธีการของ Sobel มีจ านวนขอบภาพที่เพิ่มขึ้นไม่มากแต่มีความต่อเนื่องของเส้น
ขอบภาพเพิ่มข้ึน การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพพบว่า วิธีการของ Sobel มีขอบภาพที่ต่อเนื่องและความแปรปรวนของ
ขอบภาพน้อยที่สุด  

 
ค าส าคัญ : การหาขอบภาพ  กาประมวลผลภาพ  ภาพสี  ภาพขาวด า 
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Abstract 

This paper presents performances comparing of edges detection methods, Prewitt, Robert and 
Sobel, of the RGB images.  That has a way to find Edge image from MASK FILLTER by using MATLAB 
program.  By finding the edge of the image from RGB Color image.  The RGB images were converted to 
grey scale image, 256 levels, before edge detection process. The edge images were in the form of black 
and white image. The edges are white points and the background is black. After that bring the number 
of image edge points from all 3 methods, According to the number of points to find the continuity of 
the image, to find the differences and consider the processing time of each method.  Testing, each 
method performs by adjusting threshold values automatically to obtain the best result and assigning 
the same threshold value.  The Lena image was used for testing image, which is the standard image 
widely used in image processing field. From testing, adjusting threshold values automatically found that 
the Sobel method has clear edges, the most of edge points and took the most processing time.  The 
Robert method had the least edge point and minimal processing time.  With the same threshold value 
at 0.08, the Robert method had remarkable edges and the most edge points but took minimal processing 
times But the picture edge is still not continuous. The Prewitt method has created some additional 
borders.The Sobel method has a small amount of border, but there is more edge continuity. 

 
Keywords : Edge Detection, Image Processing, Colour Image, Grey Scale Image 
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1. บทน า 
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพได้เข้ามามี

บ ท บ า ท อ ย่ า ง ม า ก ใ น ภ า ค อุ ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์  การประมวลผลภาพเป็น
ขั้นตอนเบื้องต้นที่จะน าไปสู่  กระบวนการ (Machine 
Vision) ปัจจุบันนี้  ในภาค อุตสาหกรรม  การหา
ต าแหน่งวัตถุ การแยกวัตถุต่างๆ สิ่งเหล่านี้ ได้น า
ระบบการรับรู้ของเครื่องจักรกล มาใช้อย่างแพร่หลาย
อย่างไรก็ตามถ้าปราศจากการประมวลผลภาพแล้ว 
ระบบการรับรู้ของเครื่องจักรกลจะไม่มีความสมบูรณ์  
และประสิทธิภาพลดลง  

การรับรู้จะมีประสิทธิภาพเพียงใดจ าเป็นต้อง
ขึ้นอยู่กับการประมวลผลภาพที่ต้องมีการรับรู้ที่
ร วด เ ร็ ว และแม่นย า เ พ่ื อการน า ไป ใช้ ง าน ให้มี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการที่ท า
ให้เกิดการรับรู้ที่ เรียกว่า การหาขอบภาพ (Edge 
Detection) เพ่ือช่วยกระบวนการการรับรู้ที่รวดเร็ว 
ซึ่งในปัจจุบันมีกระบวนการหาขอบภาพในแบบต่างๆ 
มากมายหลายวิธี  

บทความนี้เป็นการน าเสนอการเปรียบเทียบ
การประสิทธิภาพหาขอบภาพ จากการใช้ งาน
โปรแกรมทางวิศวกรรม Matlab โดยเพื่อเปรียบเทียบ
การหาขอบภาพในวิธีทั้ง 3 วิธี คือ Prewitt ,Robert 
และ Sobel 

2. ทฤษฎี 
 การหาขอบภาพ (Edge Detection) เป็นการ
ประมวลผลภาพที่ มีจุ ดประสงค์ เ พ่ือท าการหา
ขอบภาพให้มีความเด่นชัดขึ้นมาให้เกิดความแตกต่าง
ของแสงแต่ละจุด ในวิธีการหาขอบภาพนั้นมีการ
ท างานในลักษณะการของท างานเดียวกับคือ การ
แปลงภาพสีให้กลายเป็นภาพสี เท่า (Gray Scale)  
ต่อจากนั้นเปลี่ยนภาพสีเทาให้กลายเป็นภาพขาวด า 
(Binary) ซึ่งวิธีการหาค่านั้นจะต่างกัน  
 

2.1 ภาพสี 
 โครงสร้างสี  RGB  ในแต่ละค่าสีจะมีค่าสีตั่ง
แต่ 0 – 255 รวมเป็น 256 ค่าสี แสดงความแตกต่าง
ของค่าสีเป็น 16,777,216 สี หรือ 256 x 256 x 256 
ดังแสดงในภาพที ่(1) 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ความแตกต่างของค่าสีเป็น 16,777,216 ส ี

2.2 การเปลี่ยนภาพสี RGB เป็นภาพระดับสีเทา  
 เพื่อให้ภาพที่ได้สามารถน ามาประมวลผลได้ง่าย
และรวดเร็วขึ้นนั้น ขั้นตอนที่จะน ามาวิเคราะห์ตรวจจับ
การน าเข้ากระบวนการตามขั้นตอน ซึ่งการน าภาพสีมา
เข้ากระบวนการของการท างานจะท าให้เกิดความล่าช้า 
เพราะภาพสีแต่ละภาพประกอบไปด้วยภาพโทนสี 3 ด้าน 
ด้วยกันคือ ด้านโทนสีแดง (R) ด้านโทนสีเขียว (G) และ
ด้านโทนสีน้ าเงิน (B) นั่นคือมีองค์ประกอบค่าสีรวมถึง 
16,777,216 ค่าสี ดังนั้น สามารถแปลงภาพสี RGB เป็น
ภาพระดับสีเทา (Gray) ดังสมการที่ (1)  

GrayScale =  (0.3xR)+(0.59xG)+(0.11xB)         (1) 

2.3 วิธีการการหาขอบภาพ (Edge Detection Methods) 
 การหาขอบภาพเพื่อตรวจสอบขอบภาพ ให้มี
ความ เด่นชัดมากยิ่งขึ้นจากความแตกต่างของความเข็มแสง
ในต าแหน่งที่ติดกันจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง โดยความ
เด่นชัดนั้นขึ้นอยู่กับ แสง ความสูง ต่ า รอยต่อและลักษณะ
สีของภาพ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถหา
ขอบภาพ อนุพันธ์อันดับหนึ่ง  (Differential Method)  
เป็นการหาขอบภาพโดยหาจุดต่ าสุดและสูงสุด โดยจุดที่
เป็นขอบจะอยู่ในส่วนที่เหนือค่าที่เป็นเงาจึงท าให้เส้นที่ได้
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มีลักษณะชัดเจน จะอยู่ในกลุ่มการแปลงภาพของ Robert 
,Prewitt และ Sobel จากนั้นท าการแปลงภาพเป็นภาพ 
สีเทา (Gray Scale) 0-255 ระดับ จากนั้น น าค่าที่ได้
เทียบ ค่าเทสโฮ จึงได้ขอบภาพของภาพ (Edge) จากวิธี
ต่างๆดังนี้ 

2.3.1 Robert Cross Operator 

𝐺(𝐺(𝐺, 𝐺)) = {|𝐺(𝐺 + 1, 𝐺 + 1) − 𝐺(𝐺, 𝐺)|} + 

                  {|𝐺(𝐺 + 1, 𝐺) − 𝐺(𝐺, 𝐺 + 1)|}    (2) 

𝐺 = 𝐺𝐺 + 𝐺𝐺                     (3) 

จากสมการที่ (2) และ (3) จึงไดล้ักษณะของ Mask ของ 
Robert Cross Operator ดังรปูที่ 2 และ Mash การหา
ขอบภาพในแนวแกน x ดังแสดงในรูปที่ 3 (ก) และMash 
การหาขอบภาพในแนวแกน y ดังแสดงในรูปที่ 3 (ข) 

 

    

 

ภาพที่2 ภาพตารางการหาอนพุนัธ์ระหว่างดา้นตรงกนั

ข้าม 

 

 

(ก)              (ข) 
รูปที่3 MASK การกรอง (ก) แนวแกน x และ (ข) 

แนวแกน y ของ Robert Cross Operator  

2.3.2 Prewitt Operator 

𝐺 = 𝐺(𝐺 − 1) − 𝐺(𝐺)                  (4) 

M = √𝐺𝐺2 + 𝐺𝐺2                    (5) 

จากสมการที่ (4) และ (5) จึงได้ Mask ในการหาขอบภาพวิธี
ของ Prewitt แนวแกน x ดังแสดงในรูปที่ 4 (ก) และMash 
การหาขอบภาพในแนวแกน y ดังแสดงในรูปที่ 4 (ข) 

 

 

 

                (ก)                            (ข) 
ภาพที่ 4 MASK การกรอง (ก) แนวแกน x และ (ข)                           
            แนวแกน y ของ Prewitt Operator 
2.3.3 Sobel Operator 

S =
f(x+1)+2f(x)+f(x)

4
                    (6) 

M = √𝐺𝐺2 + 𝐺𝐺2                        (7) 

จากสมการที่ (6) และ (7) จึงได้ Mask ในการหาขอบภาพวิธี
ของ Sobel แนวแกน x ดังแสดงในรูปที่ 5 (ก) และMash 
การหาขอบภาพในแนวแกน y ดังแสดงในรูปที่ 5 (ข) 

 

            

    (ก)                           (ข) 
ภาพที่ 5  MASK การกรอง (ก) แนวแกน x และ (ข)  
            แนวแกน y ของ Sobel Operator 

3. ขั้นตอนการทดลอง 
3.1 ภาพที่ใช้ในการทดลอง 

 ภาพที่ใช้ในการทดลองปน็ภาพของ Lenna [5] 
เป็นภาพที่มีความนิยมใช้กันอยา่งแพรหลาย ในนักวิจัยใน
สาขางานประมวลผลภาพ มีขนาดของภาพอยู่ที่ 512x512 
ฟิกเซล ดังรูปที่ 6  

  

 

 
 
 

ภาพที่ 6 ภาพของ Lenna ระดับภาพสี RGB 
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3.2 แปลงภาพสีเป็นภาพระดับสีเทา 
 จากการลดขนาดของข้อมูลภาพสีให้เหลือ 8 บิต 
หรือ 0 - 255 ค่าสี ดังรูปที่ 7 จากนั้นจึงท าการหาขอบภาพ 
เพราะการหาขอบภาพใช้การตรวจสอบว่าเสน้ขอบที่ลาก
ผ่านหรือใกล้เคียงกับจุด โดยวดัจากการเปลี่ยนแปลงของ 
ความเข้มแสงของข้อมูลภาพในต าแหน่งที่ใกล้กันจุดต่อจุด 

 

 

 
ภาพที่ 7 ภาพของ Lenna ระดับภาพสีเทา 

                   (Gray Scale) 
3.3 การหาขอบภาพ 

 การหาขอบภาพคือการน าข้อมูลภาพมาแปลงเป็น
ข้อมูล ภาพแบบดับเบิล (double) ก่อนน ามาพิจารณาภาพ
ในลักษณะเมทริกซ์กับมาสก์ (Mask) เพื่อหาขอบภาพใน
กระบวนการหาขอบภาพทั้ง 3 วิธี คือ Prewitt ,Robert 
และ Sobel จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปหาค่าแม็กนิจูท และ
น าไปเปรียบเทียบกับค่าเทสโฮล (threshole) โดยแบ่งค่า
เป็นแบบ เลขฐานสอง (binary) มีค่าภาพเป็น ขาวและด า  
 
4. ผลการทดลอง 

จากการทดลองเพื่อเปรียบเทียบการหาขอบภาพ 
ในวิธีการ ทั้ง 3 วิธี คือ Sobel, Prewitt และ Robert 
จากภาพ Lenna โดยให้เทสโฮลด์เป็นแบบอัตโนมัติและ
จากนั้นท าการปรับค่า เทสโฮลด์เป็นที่ 0.08  

เปรียบเทียบขอบภาพทั้ง 3 วิธี โดยก าหนดเทส
โฮลเป็นแบบอัตโนมัติ แสดงขอบภาพของ Lenna ทั้ง 3 วิธี 
ดังรูปที่ 8 (ก) 8 (ข) และ 8 (ค) 
 

 
 
         (ก)                    (ข)                     (ค) 
ภาพที่ 8 ขอบภาพวิธี (ก) Sobel (ข) Prewitt และ (ค)     
Robert จากการก าหนดเทสโฮอัตโนมัต ิ

ตารางที่ 1 แสดงวิธีการหาขอบภาพทั้ง 3 วิธี ก าหนด 
เทสโฮลด์เป็นแบบอัตโนมัต ิ

 วิธีหาขอบภาพ จ านวนจุดขอบภาพ เวลาท างาน 
1 Sobel 8,300 จุด 0.288 วินาที 
2 Prewitt 8,241 จุด 0.244 วินาที 
3 Robert 7,781 จุด 0.114 วินาที 

 

จากตารางที่ 1 วิธีของ Sobel เป็นวิธีการที่สร้าง
ขอบภาพได้มากที่สุด แต่ต้องใช้เวลานานที่สุด วิธีการของ 
Prewitt สร้างขอบภาพได้ใกล้เคียงกับวิธี Sobel แต่เวลาที่
ใช้น้อยกว่าและวิธีการของ Robert เป็นวิธีการที่สามารถ
สร้างขอบภาพได้น้อยที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุด 

เปรียบเทียบขอบภาพทั้ง 3 วิธี โดยก าหนดเทส
โฮลเป็น 0.08  ดังแสดงขอบภาพของ Lenna ทั้ง 3 วิธี ดัง
รูปที่ 9 (ก) 9 (ข) และ 9 (ค) 
 

 
 
         (ก)                    (ข)                     (ค) 
ภาพที่ 9 ขอบภาพวิธี (ก)Sobel (ข) Prewitt และ (ค) 
Robert  จากการก าหนดเทสโฮเป็น 0.08 

ตารางที่ 2 แสดงวิธีการหาขอบภาพทั้ง 3 วิธี ก าหนด 
เทสโฮลด์เป็นคา่ 0.08 
 

ที่ วิธีหาขอบภาพ จ านวนจุดขอบภาพ เวลาท างาน 
1 Sobel 8,508 จุด 0.557 วินาที 
2 Prewitt 8,137 จุด 0.166 วินาที 
3 Robert 8,961 จุด 0.133 วินาที 

จากตารางที่  2 วิธีของ Sobel สร้างขอบภาพ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ใช้เวลานานขึ้นเป็นเท่าตัว และใช้
เวลานานที่สุด วิธีของ Prewitt สร้างขอบภาพได้ลดลงจาก
เดิมเล็กน้อย แต่ใช้ เวลามากขึ้นเล็กน้อยและ วิธีของ 
Robert สามารถสร้างขอบภาพได้เพิ่มขึ้น และใช้เวลา
เพิ่มขึ้นแต่ยังคงใช้เวลาน้อยที่สุด  

5. สรุปผล 
 ศึกษาการเปรียบเทียบภาพ วิธีการหาขอบภาพ
จาก MASK FILLTER ด้วยวิธีของ Prewitt, Robert และ 
Sobel หาขอบภาพโดยใช้โปรแกรม Matlab ผลที่ได้คือเมื่อ
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ก าหนดเทสโฮลด์เป็นแบบอัตโนมัติ วิธีของ Sobel ได้จุด
ขอบภาพมากที่สุดและจุดขอบภาพมีความต่อเนื่อง แต่เวลา
ที่ใช้มาก จากนั้นเมื่อปรับค่าเทสโฮลด์ลดลงเป็น 0.08 วิธี
ของ Robert ได้จุดขอบภาพมากที่สุดแต่ความต่อเนื่องของ
ขอบภาพน้อย ใช้เวลาน้อยที่สุด ส่วนวิธี Prewitt มีขอบภาพ
และเวลาอยู่ระดับกลางของทั้ง 2 วิธี มีการเปลี่ยนแปลงจุด
ขอบภาพน้อย วิธีของ Sobel มีเพิ่มขึ้นของจุดขอบภาพน้อย
แต่ยังคงใช้เวลามากกว่าทั้ง 2 วิธี จึงสรุปได้ว่าวิธีการ Sobel 
น่าจะเหมาะที่จะน าไปใช้กับการรับรู้ของการประมวลผล
ภาพมากที่สุดเพราะมีความต่อเนื่องของเส้นขอบภาพที่สุด
และมีความผันผวนของจุดขอบภาพน้อยที่สุด  
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เครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมแดง 
Shallot Sorting Machine 
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บทคัดย่อ 

 การประดิษฐ์เครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมแดง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ1) สร้างเครื่องคัดแยกขนาดหัวแดง 2) 
ประเมินคุณภาพเครื่องคัดแยกหัวหอมแดง 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงที่มีต่อการ
ใช้งานของเครื่องคัดแยกหัวหอมแดง  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ จ านวน 3 คน กลุ่มที่ 2 เป็นเกษตรกรจากต าบลยางชุมน้อย อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัด
ศรีสะเกษ จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติพ้ืนฐาน ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        ผลการวิจัยพบว่า 1) การหาประสิทธิภาพการคัดแยกขนาดหัวหอมแดง พบว่า เครื่องคัดแยกขนาดหัว
หอมแดงที่ท าการทดลองทั้งหมด  5 ครั้ง สามารถคัดแยกขนาดหัวหอมแดงได้ทั้ง 3 ขนาด ค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ครั้ง 
ได้ขนาด A ได้จ านวน 574 หัว ขนาด B ได้จ านวน 1,116 หัว ขนาด C ได้จ านวน 981 หัว ใช้เวลาเฉลี่ย 4 
นาที 28 วินาที 2) ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องคัดแยกขนาดหัวหอม โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า 
โดยภาพรวมคุณภาพของเครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมแดง มีค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก 3) ความพึงพอใจ
ของเกษตรกรปลูกหอม จ านวน 9 คน ที่มีต่อการใช้งานของเครื่องคัดแยกขนาดหัวหอม พบว่าโดยภาพรวม
คุณภาพของเครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมแดง มีค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ : เครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมแดง 
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Abstract 
 

The invention of shallots sorting machine, the purpose are 1) Create shallot sorting 
machine. 2) Evaluate shallot sorting machine.3) Study the satisfaction of the shallot farmers 
who by using shallot sorting machine. The sample used in this research, First, 3 inventors 
technology experts. Second,9 farmers who live in Yang Chum Noi district in Srisaket. The 
research instrument are 1) Quality assessment 2) Questionnaire. Statistic in this research 
used the basic statistics, average value and standard Deviation. 
  The study concluded that: 

1) Finding effective separation size of shallot found that: Sorting for 5 times, Sorting 
can be sized shallot in 3 sizes. Size A,B and C are 574,1,116 and 981 in 4.28 minutes. 

2) The quality assessment results of shallot sorting machine by 3 inventors 
technology experts found that the overall level average of 4.38 at high level.The satisfaction 
9 farmers grow shallots with usage shallot sorting machine found that the overall level 
average of shallot sorting machine of 4.31 at high level. 
 

Keywords : Shallot Sorting Machine 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
    ในโลกปัจจุบัน การรักษาพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย 
รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจ าเป็นที่ทุกคนต้องช่วยกัน
พัฒนาเพ่ือสร้างประเทศให้มีความก้าวหน้า  ถ้าหากไม่มี
เครื่องจักรกล หรือเครื่องมือกลทางการเกษตรกรเข้ามา
ช่วยในกระบวนการผลิต การท างานเป็นไปอย่างช้า ไม่
สามารถท างานหลายๆ อย่างพร้อมกันได้ในเวลาเดียว 
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือให้มีการส่งเสริมความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และ
พัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน 
มีผลให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพร้อมส าหรับการ
แข่งขันทางการค้าในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
รวมถึงการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน ไปสู่ การเป็นผู้
ประกอบกิจการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เป็น
แผนพัฒนาประเทศที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา
ความยากจน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วน
ใหญ่ของประเทศให้ดีขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ภายใต้แนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานการพัฒนาที่ส าคัญ
ของประเทศและรัฐบาลได้มี โครงการภูมิปัญญา
สร้างสรรค์เศรษฐกิจซึ่งเป็นนโยบายส าคัญท่ีจะสนับสนุน
ผลิตภัณฑท์ี่มลีักษณะเฉพาะผลิตและจ าหน่ายในท้องถิ่น
แต่ละต าบล ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดย
การผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่นให้
กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ 

  หอมเป็นพืชผักและสมุนไพรที่คนไทยรู้จักและ
คุ้นเคยมานาน มีการปลูกต่อเนื่องกันมาอย่าง
ยาวนานทั้งในแบบเพ่ือเป็นรายได้เสริมหลังฤดูการ
ท านาและเพ่ือการเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นพืช
ที่มีการสงออกมากท่ีสุดในบรรดาสินคาตระกูลหอม
และกระเทียม โดยมีตลาดที่ส าคัญไดแก ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ 
ส าหรับประเทศไทยพ้ืนที่ที่มีการปลูกหอมเป็น
อาชีพส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดล าพูน เขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  ส าหรับใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกมากในจังหวัดศรีสะ
เกษ ในเขตอ าเภอยางชุมน้อย บ้านยางชุมใหญ่  
บ้านยางชุมน้อย บ้านลิ้นฟ้า บ้านหนองแคน บ้าน
เห็นอ้ม ต าบลโพนยาง อ าเภอวังหิน บ้านหนองหมี 
อ าเภอราศีไศล  (ส านักงานเกษตรอ าเภอยางชุม
น้อย, 2559)   
  หอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่ท ารายไดเขาจังหวัดศรีสะ
เกษ ปละประมาณ 500 ลานบาท (ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ, 2559) แต่หอมกลับเป็น
พืชที่มีปัญหามากที่สุดของจังหวัดและเกิดปัญหา
ขึ้นเป็นประจ าทุกปีไมว่าจะเป็นปัญหาด้านการผลิต 
ผลผลิตที่มีมากเกินความต้องการของผู้บริโภค 
คุณภาพผลผลิตต่ ากว่ามาตรฐาน เนื่องจากกลุ่ม
เกษตรกรที่ปลูกหอมขาดนวัตกรรม เทคโนโลยีใน
การคัดเลือกขนาดพันธุ์หอมท าให้ได้พันธุ์หอมที่ไม่มี
คุณภาพมาปลูก การปลูกหอมแดงก็ต้องมีคัดแยก
ขนาดหัวหอมแดงพบปัญหาคือต้องใช้แรงงานคน
ในการคัดแยกขนาดหัวหอมแดงจนเสร็จโดยที่เรา
ยังไม่สามารถไปท างานอ่ืนได้ จากการศึกษาปัญหา
ที่พบของเกษตรกรผู้ที่คัดแยกขนาดหัวหอมแดง ใน
หมู่บ้านยางชุมน้อย อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรี
สะเกษ จึงได้ออกแบบประดิษฐ์  คิดค้นเครื่องคัด
แยกขนาดหัวหอมแดงไว้ส าหรับปลูกหอมแดง 
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ที่สามารถท างานได้รวดเร็วและประหยัดต้นทุนการผลิต 
ช่วยท าให้ผู้เกษตรกรผู้ที่ปลูก 
   หอมแดงได้ ลดก าลังแรงงาน ระยะเวลา ต้นทุนการ
ผลิตเพ่ือสร้างความเข็มแข็งของภาคการผลิตและการ
บริการบนฐานการเพ่ิมคุณค่าสินค้าและบริการจากองค์
ความรู้และนวัตกรรม การบริหารจัดการที่ดีรวมทั้งการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดการปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจช่วยแก้ ไขปัญหาความยากจน และมีการ
กระจายรายได้ท่ีดีขึ้น 
   ปัญหาที่พบมากที่สุดคือเมื่อเกษตรเก็บเกี่ยวหอมแล้ว
นั้นจะต้องมีการคัดขนาดหอม   คัดแยกเมล็ดพันธ์ที่ดี
และเมล็ดลีบออกจากกัน เพ่ือจ าหน่ายและเป็นเมล็ด
พันธุ์ต่อไปซึ่งปัจจุบันการคัดแยกขนาดต้องใช้คนในการ
คัดแยกโดยใช้กระด้งท าให้เสียเวลาและใช้คนคัดแยก
จ านวนมาก ท าให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในระหว่างคัดแยก 
จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการ
เปลี่ ยนแปลงในทุกด้ าน ทั้ งด้ านเศรษฐกิจ สั งคม 
สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยีสนองนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 เกษตรกรปลูกหอมจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยี 
นวัตกรรม มาคัดขนาดหอม   คัดแยกเมล็ดพันธ์ที่ดีและ
เมล็ดลีบออกจากกัน 
    จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะผู้ประดิษฐ์ จึงได้
สนใจและประดิษฐ์คิดค้นเครื่องคัดแยกขนาดหอม  เพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยออกแบบเครื่องคัดแยกขนาด
หัวหอมเพ่ือใช้ช่วยเหลือเกษตรกรในการคัดแยกขนาด
หัวหอมให้สะดวก รวดเร็วขึ้น ลดจ านวนคนในการคัด
แยกและสามารถแบ่งขนาดหัวหอมออกมาอย่างชัดเจน 
ขนาดหัวหอมที่ได้น าไปใช้ทั้งในด้านการจ าหน่ายและ
เป็นหัวพันธุ์เพ่ือการเพาะปลูกต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือสร้างและศึกษาหาประสิทธิภาพการ

ของเครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมแดง 
 2.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพของเครื่องคัดแยก
ขนาดหัวหอมแดง 
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกร
ปลูกหอมแดงที่มีต่อการใช้งานของเครื่องคัดแยก
ขนาดหัวหอมแดง 
  

3.  สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1 เค รื่ อ ง คั ด แ ย ก ข น า ด หั ว ห อ ม มี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้คัดแยกขนาดหัวหอมได้ 3 
ขนาด คือ ขนาด A ขนาด B ขนาด C 
 3.2 เครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี 
 3.3 เกษตรกรปลูกหอมแดงมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้เครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมอยู่ในระดับดี 
 

4.  ขอบเขตของการวิจัย 
    4.1 ขอบเขตของคุณลักษณะของเครื่องคัดแยก
ข น าด หั ว ห อ ม  มี ข น าด ค ว าม ก ว้ า ง  1,000 
เซนติ เมตร ขนาดความยาว 1,500 เซนติเมตร 
ขนาดความสู ง 850 เซนติ เมตร. น้ าหนั ก 50 
กิโลกรัม 
    4.2  ขอบเขตประสิทธิภาพการท างาน สามารถ
คัดแยกขนาดหัวหอม ได้ 3 ขนาด คือ หัวหอมแดง 
ขนาดใหญ่ เกรด A มีขนาดความโต 28 มิลลิเมตร 
มีขนาดความยาว 32 มิลลิเมตร ขนาดกลาง เกรด 
B มีขนาดความโต 20 มิลลิเมตร มีขนาดความยาว 
26 มิลลิเมตร ขนาดเล็ก เกรด C มีขนาดความโต 
13 มิลลิเมตร มีขนาดความยาว 18 มิลลิเมตร 
    4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
  4.3.1 ตัวแปรต้น เครื่องคัดแยกขนาดหัว
หอมแดง 
  4.3.2 ตัวแปรตาม 
         4.3.2.1 ประสิทธิภาพการการคัด 
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ท างานแยกขนาดหัวหอม 
         4.3.2.2 คุณภาพของเครื่องคัดแยกขนาด
หัวหอม 
        4.3.2.3 ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งาน
ของเครื่อง 
    4.4 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการทดลอง 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 
2561 

 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
     วธิีด าเนินการวิจัยสิ่งประดิษฐ์เครื่องคัดแยกขนาด
หัวหอมแดง  ได้ออกแบบและท าการทดลองการท างาน
ของเครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมแดง  เพ่ือให้ได้
ประสิทธิภาพคณะผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามล าดับดังนี้ 
    5 .1 ขั้ นตอนการสร้างเครื่องคั ดแยกขนาดหั ว
หอมแดง   
 5.1.1 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การสร้างเครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมแดง   
        ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
หอมแดง ความเป็นมาของหอมแดงพันธุ์ของหอมแดง 
ความส าคัญของหอมแดง คุณค่าทางโภชนาการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่ เกี่ยวกับวัสดุที่ ใช้ประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ (AC Motors) โซลาร์เซลล์ ชิ้นส่วนที่ใช้ส่ง
ก าลังเครื่องมือกลและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        5.1.2 ขั้นตอนการออกแบบ 

ในการออกแบบและค านวณชิ้นส่วนต่าง ๆ ของ
เครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมแดง  จะต้องค านึง ถึง 
การอาชีพศรีสะเกษ จ านวน 3 คน  สุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง 
        5.1.3  ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ 

เพ่ือให้การด าเนินโครงงานเป็นไปอย่างมีแบบ
แผนจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนและ เตรียมการก่อนลง
มือด าเนินโครงงาน วางแผนจัดล าดับการท างานสร้าง  

ชิ้นส่วนต่างๆว่าชิ้นส่วนใดควรสร้างก่อนชิ้นส่วนใด
ควรสร้างทีหลัง และหาว่าจะต้องใช้เครื่องจักร 
เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ ใดบ้างในการสร้างเครื่อง 
เพ่ือให้มีการรอคอยเวลาในระหว่างการสร้างให้
น้อยที่สุด การเตรียมการนั้น จะเป็นการส ารวจ
ราคาของวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนราคาของชิ้นส่วน
เค รื่ อ งจั ก รก ล ต าม ม าต รฐ าน  ที่ จ ะ ใช้ เป็ น
ส่วนประกอบของเครื่องคัดขนาดหัวหอมแดง  จะ
เป็นการส ารวจราคาของวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจน
ราคาของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลตามมาตรฐาน ที่จะ
ใช้ เป็ นส่ วนประกอบของเครื่ องคั ดขนาดหั ว
หอมแดง   
      5.1.4 ขั้นตอนการออกแบบ ในการออกแบบ
และค านวณชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคัดแยกขนาด
หั วหอมแดง  จะต้ องค านึ ง ถึ งขอบ เขตของ
โครงงาน ประกอบด้วยจุดส าคัญขอบเขตโครงงาน 
คือ ต้องสามารถคัดแยกขนาดหัวหอมแดง  เป็น 3 
ขนาด โดยผ่านชุดแยกขนาด จึงจ าเป็นต้องค านึงถึง
หลักการส่งก าลั งซึ่ งออกแบบส่ งก าลั งด้วยโซ่ 
ค านวณหาขนาดของดุมล้อของโซ่ 
      5.1.5 ขั้นตอนการสร้างเครื่องคัดแยกขนาดหัว
หอมแดงสร้างโครงสร้างให้ได้ขนาดขนาดความ
กว้าง 1,000 เซนติเมตร ขนาดความยาว 1,500 
เซนติเมตร ขนาดความสูง 850 เซนติเมตร  
      5.1.6  สร้างชุดคัดแยกขนาดหัวหอมแดง ดัง
ภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
            ภาพที่ 1 การเช่ือมชุดคัดแยกขนาดหัวหอมแดง 
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     5.1.7 ขั้นตอนการสร้างชุดส่งก าลัง ตัดเหล็กฉาก 
ขนาด 2 นิ้ว X 2 นิ้ว ยาว 200 มิลลิเมตร จ านวน 3 
ท่อน ตามแบบของโครงเครื่องด้วยเครื่องไฟเบอร์ตัด
เหล็ก เจาะรูส าหรับใส่น็อต จ านวน 6 รู ด้วยเครื่องเจาะ
รัศมี เตรียมมอเตอร์ DC เตรียมสเตอร์ 18 ฟัน จ านวน 
1 ตัวเตรียมโซ่ส่งก าลัง จ านวน 1 เส้น น าชุดโซ่ส่งก าลัง
ประกอบเข้ากับมอเตอร์ส่งก าลังดังรูปภาพที่ 2 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสร้างชุดส่งก าลัง 

  5 .1.8 ขั้นตอนการทดลองเครื่องคัดแยกขนาดหัว
หอมแดงเพ่ือหาประสิทธิภาพ 
  1)  น าหอมพันธุ์บางช้าง พันธุ์ที่นิยมปลูกใน
จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 1 กิโลกรัมเทลงในภาชนะ 
  2)  เปิดสวิตช์มอเตอร์ ชุดส่งก าลังจะส่งก าลัง
จากมอเตอร์ ผ่านโซ่ส่งก าลังท าให้สายพานล าเลียงหัว
หอมแดงผ่านชุดคัดแยกขนาดหัวหอมแดง ที่มีทั้งหมด 3 
ขนาดดังภาพท่ี 3 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การทดลองเครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมแดง
เพ่ือหาประสิทธิภาพ   

5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
     5.2.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินคุณภาพของ
เครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมแดง เป็นครูผู้สอนใน
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จากวิทยาลัยจากวิทยาลัย
การอาชีพศรีสะเกษ จ านวน 3 คน  สุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง 
      5.2.2 กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกหอม ที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีความ
ต้องการใช้ เครื่ องคัดแยกขนาดหั วหอมแดง  
จ านวน 9 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
  5.3 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือประกอบด้วย 2 ชุด 
 5.3.1 แบบประเมินคุณภาพ 
 5.3.2 แบบสอบถาม 
   5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ประดิษฐ์ ได้น าเครื่องคัดแยกขนาดหัว
หอมแดง ไปให้กลุ่มเกษตรกร ต าบลยางชุมน้อย 
อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ทดลองใช้แล้ว
สอบถามความพึงพอใจ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง จ านวน 9 ชุด 
   5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
โดยใช้ค่าสถิติค่าร้อยละ ซึ่งใช้เกณฑ์การหาสัดส่วน
ร้อยละอย่างง่ายดังนี้  

           =     n

Fx100

 

 P    คือ  ร้อยละ 
 F  คือ  ความถี่ท่ีต้องการแปลค่าให้
เป็นค่าร้อยละ 
 n    คือ  จ านวนความถี่ทั้งหมด 
      

P 
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5.5.2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม หาค่าเฉลี่ย 
( X) ใช้สูตร ดังนี้  

 X   =     n

x
 

       X   คือ  ค่าเฉลี่ย 
  x  คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 n    คือ  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
6. ผลการวิจัย 
   6.1 ผลการหาประสิทธิภาพการคัดแยกขนาดหัว
หอมแดง 
  ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพการคัดแยกขนาด
หัวหอมแดง 
ที ่ หอมแดง ขนาดA ขนาดB ขนาดC เวลา s 
1 10กก. 4.4 กก.  3.4 กก.  2.2 กก.  4.18 
2 10กก. 4.5 กก.  3.7 กก.  1.8 กก.  4.35 
3 10กก. 4.6 กก.  3.5 กก.  1.9 กก.  4.23 
4 10กก. 4.5 กก.  3.8 กก.  1.7 กก.  4.38 
5 10กก. 4.6 กก.  3.6 กก.  1.8 กก.  4.27 
 ค่าเฉลี่ย 4.5 กก.  3.2 กก.  1.9 กก.  4.28 

จากตารางที่  1  การทดลองหาประสิทธิภาพการ
คัดแยกขนาดหัวหอมแดง พบว่า เครื่องคัดแยกขนาดหัว
หอมแดงที่ท าการทดลองทั้งหมด  5 ครั้ง สามารถคัด
แยกขนาดหัวหอมแดงได้ทั้ง 3 ขนาด ค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ครั้ง 
ได้ขนาด A ได้จ านวน 574 หัว ขนาด B ได้จ านวน 
1,116 หัว ขนาด C ได้จ านวน 981 หัว ใช้เวลาเฉลี่ย 4 
นาที 28 วินาที 
   6.2 การประเมินคุณภาพของเครื่องคัดแยกขนาดหัว
หอม โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า โดยภาพรวม
คุณภาพของเครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมแดง มีค่าเฉลี่ย 
4.38 อยู่ในระดับมาก 
   6.3 ความพึงพอใจของเกษตรกรปลูกหอม จ านวน 9 
คน ที่มีต่อการใช้งานของเครื่องคัดแยกขนาดหัวหอม 
พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.31 อยู่ในระดับมาก 

 7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
     7.1  ผลการหาประสิทธิภาพการคัดแยกขนาด
หั วหอมแดง พบว่า  เครื่อ งคั ดแยกขนาดหั ว
หอมแดงที่ท าการทดลองทั้งหมด  5 ครั้ง สามารถ
คัดแยกขนาดหัวหอมแดงได้ทั้ง 3 ขนาด ค่าเฉลี่ย
ทั้ง 5 ครั้ง ได้ขนาด A ได้จ านวน 574 หัว ขนาด B 
ได้จ านวน 1,116 หัว ขนาด C ได้จ านวน 981 หัว 
ใช้เวลาเฉลี่ย 4 นาที 28 วินาที ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจตุรงค์ ลังกาพินธุ์และคณะ (2556) ได้
ศึกษาเรื่อง ออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาด
กระเทียม  เครื่องคัดขนาดกลีบกระเทียมถูก
ออกแบบและสร้างขึ้นเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
ท างานและลดเวลาในการคัดขนาดกลีบกระเทียม
ส าหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเทศ 
เครื่องต้นแบบประกอบด้วย โครงสร้าง ชุดคัด
ขนาด ช่องป้อนกลีบกระเทียม ระบบส่งก าลัง และ
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นก าลัง การท างานของ
เครื่องเริ่มจากผู้ ท างานป้อนกลีบกระเทียมที่
ต้องการคัดขนาดลงในถังป้อนกลีบกระเทียมทาง
ด้านบนของเครื่อง หลังจากนั้นกลีบกระเทียมจะ
ไหลเข้าสู่ ชุดคัดขนาด ที่ประกอบด้วยตะแกรง
ทรงกระบอกหมุน 3 ชั้น ที่สามารถคัดขนาดได้ 3 
ขนาด และกระเทียมที่ผ่านการคัด ขนาดจะไหลสู่
ช่องทางออกต่างๆ ทางด้านหน้าเครื่อง จากการ
ทดสอบโดยการป้อนแบบต่อเนื่องและใช้ความเร็ว
รอบของ  ชุดคัด  10,15 และ 20 รอบต่อนาที
ตามล าดับ พบว่าเครื่องคัดขนาดกระเทียมต้นแบบ
สามารถท างานได้ดีที่ความเร็วของ ชุดคัดขนาด 20 
รอบต่อนาที มีเปอร์เซ็นต์ความแม่นย าในการคัด
ขนาด 90.8 เปอร์เซ็นต์  ความสามารถในการ
ท างาน 167.8 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง 
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   7.2 ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องคัดแยกขนาด
หัวหอม โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า  โดยภาพรวม
คุณภาพของเครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมแดง มีค่าเฉลี่ย 
4.38 อยู่ ใน ระดั บมาก  รายด้ านแต่ ล ะด้ าน  ด้ าน
คุณสมบัติของเครื่องคัดแยกขนาดหัวหอม มีค่าเฉลี่ย 
4.33  อยู่ ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากที่สุด 2 
อันดับแรก คือ สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ มี
ค่าเฉลี่ย 4.67  รองลงมาคือ สามารถพัฒนาไปสู่เชิง
พาณิชย์หรืออุตสาหกรรมได้ มีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านความ
เหมาะสมของสิ่ งประดิษฐ์ ในด้านการออกแบบ มี
ค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับจากมาก
ที่สุด 2 อันดับแรก คือ การออกแบบมีความเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ มีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 
4.67 ด้านการใช้วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับ
มากที่สุด เรียงล าดับจากมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ 
วัสดุที่ ใช้มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.80 มีค่าเฉลี่ย 4.40 
รองลงมาคือ วัสดุเหมาะสมกับงานซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกฤษณ์ ขัดแสนและคณะ (2549) ได้ศึกษา 
เรื่ องการสร้ างเครื่องคั ดขนาด เมล็ ดถั่ วแดง เพ่ื อ
ตอบสนองความต้องการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ที่ต้องการคดัขนาดเมล็ดถั่วแดง เพ่ือจ าหน่ายและใช้เป็น
เมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกเพ่ือลดปัญหาในเรื่องของ
ความผิดพลาดในการคัดแยกและลดเวลาในการคัดแยก
จากกัน  การใช้ คน ในการคั ดขนาด เมล็ ดถั่ วแด ง  
หลักการท างานเครื่องคัดขนาดเมล็ดถั่วแดง มีลักษณะ
การท างานดังนี้ ระบบต้นก าลังโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับขนาด 746 วัตต์มาส่งก าลังให้ชุดลูกเบี้ยว 
ขับตะแกรงคัดขนาดให้สั่นเพ่ือท าการคัดขนาดเมล็ดถั่ว
แดง  ที่ระดับความเร็วรอบที่ 550 รอบต่อนาที ถือว่า
เป็นความเร็วรอบที่ดีที่สุ ด โดยมี อัตราป้อนที่  3.25 
กิโลกรัมต่อนาที อัตราการคัดขนาดเฉลี่ยประมาณ 
195.44 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพในการคัด
ขนาดของเครื่องอยู่ที่ 97.11 เปอร์เซ็นต์ โดยขนาดของ 

เมล็ดถั่วแดงที่ได้แบ่งออกเป็น 3 เกรดคือ ขนาด
ของเกรด  A มี ขนาด  ความกว้ างเฉลี่ ย  8.31 
มิลลิเมตร ขนาดของเกรด B มีความกว้างเฉลี่ย 
7.67 มิลลิเมตร และ ขนาดของเกรด C มีความ
กว้างเฉลี่ย 6.965 มิลลิเมตร โดยปริมาณของแต่ละ
เกรดจะขึน้อยู่กับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
   7.3 ความพึงพอใจของเกษตรกรปลูกหอม 
จ านวน 9 คน ที่มีต่อการใช้งานของเครื่องคัดแยก
ขนาดหัวหอม พบว่าโดยภาพรวมคุณภาพของ
เครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมแดง มีค่าเฉลี่ย 4.38 
อยู่ในระดับมาก รายด้านแต่ละด้าน ด้านคุณสมบัติ
ของเครื่องคัดแยกขนาดหัวหอม มีค่าเฉลี่ย 4.33  
อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากที่สุด 2 อันดับ
แรก คือ สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์  มี
ค่าเฉลี่ย 4.67  รองลงมาคือ สามารถพัฒนาไปสู่
เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมได้ มีค่าเฉลี่ย 4.33 
ด้านความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้านการ
ออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด 
เรียงล าดับจากมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ การ
ออกแบบมี ความ เหมาะสม  มี ค่ า เฉลี่ ย  5.00 
รองลงมาคือ มีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.67 
ด้านการใช้วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับ
มากที่สุด เรียงล าดับจากมากที่สุด 2 อันดับแรก 
คือ วัสดุที่ใช้มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.80 มีค่าเฉลี่ย 
4.40 รองลงมาคื อ  วัสดุ เหมาะสมกับ งานซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล ลาภสมบูรณ์ชัย 
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง การลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการบรรจุ หอมหัวใหญ่ โดยเทคนิคการ
ผลิตแบบโตโยต้า การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
มุ่ ง เน้ น ใน ก า ร ห า แ น ว ท า ง  ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการบรรจุหอมหัวใหญ่ โดยการลดความ
สูญเปล่าในกระบวนการตามแนวคิด ของระบบการ
ผลิตแบบโตโยต้า จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่  
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โรงงานถาวรการเกษตร ซึ่งเป็นโรงงาน  หลักในธุรกิจ
การบรรจุหอมหัวใหญ่  โดยตั้ งอยู่ ในอ าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นแหล่ง เพาะปลูกหอมหัวใหญ่ที่
ส าคัญของประเทศ เริ่มต้นจากการศึกษากระบวนการ
บรรจุโดยการสังเกต แบบมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มรับซื้อ
หอมหัวใหญ่ การคัดแยกหอมหัวใหญ่ที่เน่าเสียและไม่ได้
ขนาด การคัดแยกขนาดตามค าสั่งซื้อของลูกค้า การ
บรรจุภัณฑ์และการชั่งน้ าหนักมาตรฐาน จนพร้อมที่จะ
จัดส่งบรรจุภัณฑ์หอมหัวใหญ่ออกจากโรงงาน และ
การศึกษาปัญหาและความสูญเปล่าในกระบวนการ 
ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงงาน พบว่าเกิดขึ้นจากปัจจัย 
4 ประการ คือ (1) ขั้นตอนการท างาน (2) พนักงาน (3) 
อุปกรณ์  และ (4) หอมหั วใหญ่ ที่ เป็นวัตถุดิบ  ซึ่ ง
ก่อให้เกิดความสูญเปล่า 4 ประการ คือ (1) การขนส่ง
ที่มากเกินไป (2) การมีขั้นตอนการผลิตที่มากเกินไป (3) 
การรอคอยในการ ปฏิบัติงานและ (4) การมีชิ้นงานที่
บกพร่องและของเสีย โดยสามารถก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุง กระบวนการบรรจุพร้อมแนวทางการควบคุม 
ที่ปรับปรุงแผนผังการผลิต ขั้นตอนและวิธีการท างาน 
ตามเทคนิคการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่องหรือ 
ไคเซ็น  
 

8. ข้อเสนอแนะ 
   8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 การน าผลงานเครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมแดงไป
เผยแพร่ให้กับชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชุมชนที่มีปัญหาเรื่อง
ไฟฟ้า 
    8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  8.2.1  การพัฒนาต่อยอดผลงานประดิษฐ์ 
เครื่องคัดแยกขนาดหัวหอมแดงด้วยพลังงานที่
หลากหลายพลังงาน เช่นพลังงานจากลม  
  8.2.2  การพัฒนาชุดแยกปอกหอม  
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบพระคุณคุณส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุ รักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ ให้ทุน
งบประมาณในการจัดท าผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้ำงและพัฒนำเคร่ืองบดข้ำวคั่ว 2) ประเมินคุณภำพเครื่องบดข้ำวคั่ว 

3) ศึกษำควำมพึงพอใจเจ้ำของร้ำนอำหำรที่มีต่อกำรใช้งำนของเคร่ืองบดข้ำวคั่ว กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้
กลุ่มแรกคือผู้เชี่ยวชำญที่ประเมินคุณภำพของเครื่องบดข้ำวคั่ว จ ำนวน 5 คน กลุ่มที่สองคือเจ้ำของร้ำนอำหำรใน
พื้นที่จังหวัดยโสธร ที่มีต่อควำมต้องกำรใช้เครื่องบดข้ำวคั่ว จ ำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ 1) แบบ
ประเมินคุณภำพ 2) แบบสอบถำม 

ผลกำรวิจัยสรุปว่ำ 1) ผลกำรสร้ำงเครื่องบดข้ำวคั่ว ได้เครื่องบดข้ำวคั่วที่มีขนำดกว้ำง 30 เซนติเมตร ยำว 
30 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร น้ ำหนัก 30 กิโลกรัม สำมำรถบดข้ำวคั่วแดงได้ 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ผลกำร
ทดลองบดข้ำวคั่ว ปริมำณ 100 กิโลกรัม ท ำกำรทดลองบดจ ำนวน 3 ครั้ง 1) สำมำรถบดออกมำได้ขนำดตำม
ต้องกำร ผ่ำนรูเจำะที่ก ำหนด ใช้เวลำในกำรบดข้ำวคั่ว 1 ชั่วโมง ได้ปริมำณข้ำวคั่วที่ผ่ำนกำรบด 100 กิโลกรัม 2)ผล
กำรประเมินคุณภำพของเครื่องบดข้ำวคั่ว โดยผู้เชี่ยวชำญ 5 คน พบว่ำ โดยภำพรวมคุณภำพของเคร่ืองบดข้ำวคั่ว 
มีค่ำเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมำกที่สุด 3) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเจ้ำของร้ำนอำหำรในพื้นที่จังหวัดยโสธร 
จ ำนวน 9 คน ที่มีต่อกำรใช้งำนของเครื่องบดข้ำวคั่ว พบว่ำ โดยภำพรวมคุณภำพของเครื่องบดข้ำวคั่ว มีค่ำเฉลี่ย 
4.47 อยู่ในระดับมำก 

ค ำส ำคัญ : เครื่องบดข้ำวคั่ว 

Abstract 
Creation and Development of Ground Roasted Rice Grinding Machine 

The purposes of this research were to : 1) Create and Develop of ground roasted rice 
grinding machine.2) Evaluate ground roasted rice grinding machine.3) Study the satisfaction of 
owners for usage of ground roasted rice grinding machine. The sample used in this research, First, 
5 experts who evaluated of ground roasted rice grinding machine. Second, the 9 owners who live 
in Yasothorn province that by using ground roasted rice grinding machine. The research 
instruments are 1) Quality assessment 2) Questionnaire. 

The research result founds that 1) The create result of ground roasted rice grinding 
machine are 30 centimeters wide, 30 centimeters long, 40 centimeters tall and 30 kilograms 
weight. It’s can be grind with 100 kilograms per hour. The actual result of ground roasted rice 
grinding machine in 3 times.1) The ground roasted rice can come out to the desired size, through 
holes defined, It takes an hour to get 100 kilograms of ground roasted rice. 2) The quality 
assessment results of ground roasted rice grinding machine for 5 experts found that the overall 
level average of ground roasted rice grinding machine is 4.61 at maximum level. 3) The satisfaction 
rating of 9 owners who live in Yasothorn province that by using ground roasted rice grinding 
machine found that is 4.47 at high level. 

Keyword: Ground Roasted Rice Grinding Machine 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
เรื่องของข้ำวไทยผูกพันกับชีวิตคนไทยมำช้ำนำน

กระนั้น บำงยุคบำงสมัยแทบว่ำจะขำดคนท ำนำ 
เพรำะกำรท ำนำในบำงสมัย ชำวนำจ ำนวนไม่น้อย
ต้องเป็นหนี้เป็นสินเถ้ำแก่โรงสี เพรำะเป็นยุคแห่งกำร
ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีรำคำแพงใส่นำให้ข้ำวเจริญงอกงำม และ
มีปริมำณเพ่ิมขึ้นจำกเดิม บำงปีที่ฝนแล้ง นำดอนล่ม 
ชำวนำก็ต้องเป็นหนี้เถ้ำแก่ ใช้กันทั้งปีไม่หมด หนี้บำง
ปีน้ ำท่วม นำว่ำนนำด ำล่ม ชำวนำก็ต้องเป็นหนี้เขำอีก
นั่นแหละ เป็นอย่ำงนี้ชั่วนำตำปี มำถึงยุคสมัยนี้ สมัย
ที่มีงำนวิจัยทำงวิชำกำรเรื่องข้ำวออกมำมำก ท ำให้
กำรปลูกข้ำวของชำวนำไทยมีผลผลิตออกมำมำกกว่ำ
เดิม ท ำให้พ้ืนที่นำเท่ำเดิม แต่ปลูกข้ำวและได้ผลผลิต
มำกกว่ำเก่ำหลำยเท่ำว่ำกันว่ำ บำงแห่งปลูกข้ำวได้
ผลผลิตเป็นเงินต่อไร่กว่ำแสนบำท (มติชน เส้นทำง
เศรษฐี  ปีที่17 ฉบับที่295 : 15 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 
2555, หน้ำ77) 

เกษตรกรไทยได้มีกำรปลูกข้ำวเพ่ือกำรบริโภค 
และส่งเป็นสินค้ำออกจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศเป็น
จ ำนวนมำก พร้อมกันนี้ยังมีอีกหลำยประเทศเป็นคู่
แข่งขันในกำรส่งออกข้ำว ท ำให้รำคำข้ำวที่ส่งออกมี
ปัญหำตกต่ ำไม่คุ้มต่อกำรลงทุน จึงท ำให้เกิดปัญหำ
กับเกษตรกรในขำยข้ำวได้ในรำคำต่ ำ ท ำให้ขำดทุน
เรื่อยมำ ท ำให้เกิดภำวะหนี้สินและมีคุณภำพชีวิตที่ไม่
ดี ทั้งนี้เนื่องจำกค่ำแรงงำนในประเทศไทยสูงขึ้น อีก
ทั้งยังต้องสูญเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้นเนื่องจำกกำรใช้
ปุ๋ยเคมีในกำรปลูกข้ำว ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรรณรงค์ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์กันมำกขึ้น แต่ก็ยังท ำให้มีรำคำต้นทุนใน
กำรผลิตข้ำวยังสูงอยู่ แม้จะพยำยำมหำวิธีคิดค้นกำร
เพ่ิมปริมำณผลผลิตให้สูงขึ้นต่อกำรผลิตต่อไร่ก็ตำม 
ปัญหำด้ำนรำคำในกำรส่งข้ำวออกจ ำหน่ำยใน
ต่ำงประเทศจะมีทั้งปัญหำรำคำข้ำวเหนียว ปัญหำ
รำคำข้ำวจ้ำว ด้วยเหตุนี้จึงได้มีกำรคิดค้นหำวิธีที่จะ
เพ่ิมคุณค่ำและรำคำให้กับข้ำว ด้วยกำรแปรรูปตำม
กรรมวิธีต่ำงๆ ซึ่งอีกวิธีหนึ่งที่เป็นกำรเพ่ิมรำคำให้
กับข้ำวก็คือกำรท ำข้ำวคั่ว 

ข้ำวคั่ว เป็นกำรน ำเอำข้ำวสำรข้ำวเหนียวไปท ำ
กำรคั่วด้วยกระทะจนข้ำวสำรนั้นสุก โดยจะมีลักษณะ

เป็นสีแดงเข้มและมีกลิ่นหอม จำกนั้นจึงน ำไปบดให้มี
ขนำดละเอียดตำมควำมต้องกำร เพ่ือน ำไปใช้ส ำหรับ
กำรปรุงอำหำร โดยเฉพำะอำหำรอีสำน ส่วนใหญ่จะ
เป็นประเภทย ำ ลำบ แกงอ่อม หรือก้อย เป็นต้น จะ
ท ำให้ได้รสชำติของอำหำรมีควำมอร่อยมำกข้ึน 

นอกจำกนี้ยังน ำไปใช้ในกำรท ำปลำร้ำ โดยกำร
น ำไปผสมกับปลำร้ำ จะให้รสชำติอร่อยและท ำให้
ปลำร้ำมีสีออกแดงน่ำรับประทำนมำกขึ้น และปัญหำ
เรื่องหนอนในปลำร้ำก็จะลดลงด้วย ท ำให้กำรเก็บ
ถนอมอำหำรในกำรท ำปลำร้ำได้นำนมำกขึ้น พร้อม
ทั้งเป็นกำรเพ่ิมคุณค่ำทำงด้ำนรำคำด้วย อีกทั้งยังช่วย
ให้เพ่ิมรำคำของข้ำวเหนียว ในขณะนี้ก ำลังด ำเนิน
กำรศึกษำวิธีกำรเก็บถนอมทำงด้ำนกลิ่นหอมของข้ำว
คั่ว และกำรเพ่ิมสมุนไพร เช่น ใบมะกรูด ตะไคร้ 
ใบเตย ซึ่งเป็นกำรเพิ่มคุณค่ำทำงด้ำนอำหำร 

จำกกลุ่มเครือข่ำยภูมิปัญญำไท จังหวัดยโสธร 
ได้ร่วมกันท ำกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือท ำแผนแม่บท
ชุมชนพ่ึงตนเอง โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
ในกำรด ำเนินงำนจำกองทุนเพ่ือสังคมภำค7 (อีสำน
กลำง) ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรชุมชน โดย
ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำชุมชนพ่ึงตนเองขึ้นมำ
ภำยใต้ระบบกำรจัดกำรใหม่ภำยในชุมชนอันได้แก่ 
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยเฉพำะโครงกำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ขึ้นมำใช้ภำยในชุมชน แนวทำงหรือโครงกำร
กำรด ำเนินกำรใน 27 ต ำบล ในผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมำ
ใช้ และก ำลังเป็นที่นิยมแพร่หลำยกันไปทั่วประเทศ
ไทย จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องสร้ำงเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด
ชีวภำพ เพื่อให้เกิดควำมสะดวกในกำรน ำไปใช้ พร้อม
ทั้งเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิตและเพ่ิมปริมำณกำร
ผลิตข้ำวอินทรีย์ยังรวมไปถึงกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม
ระบบนิเวศน์ในแปลงนำข้ ำว ท ำให้นำข้ำวอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ตำมธรรมชำติ ท ำให้ชำวนำมี
อำหำรที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติได้ใช้เป็นอำหำร ซึ่งจะ
เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออำหำรเพ่ือกำรบริโภค
อีกด้วย จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ท ำให้ได้ผลผลิต
จำกข้ำวที่ปลอดสำรเคมี เมื่อน ำข้ำวที่ปลอดสำรเคมี
มำท ำข้ำวคั่ว ท ำให้มีกลิ่นหอมมำกขึ้นและยังสำมำรถ
เก็บไว้ได้นำนกว่ำข้ำวที่ปลูกโดยใส่ปุ๋ยเคมี จึงเป็นกำร

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 152



เ พ่ิมรำย ได้ ให้ กั บ เกษตรกร  และช่ วยอนุ รั กษ์
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท ำให้มองเห็นช่องทำงในกำรที่
จะใช้เป็นเครื่องปรุงอำหำรในกำรส่งออกจ ำหน่ำยใน
ต่ำงประเทศ และในประเทศเพ่ิมได้มำกขึ้น เพรำะว่ำ
ส่วนหนึ่งแล้วเครื่องปรุงอำหำรข้ำวคั่วนี้ เป็นที่นิยมใน
กำรบริโภคเพ่ิมมำกยิ่งขึ้น ร้ำนท ำอำหำรประจ ำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือแทบทุกร้ำน มีควำมจ ำเป็นที่
จะต้องใช้ข้ำวคั่วมำปรุงแต่งรสชำติของอำหำรให้มี
ควำมอร่อยมำกยิ่งขึ้น อำหำรอีสำนนั้นเป็นที่ชื่นชอบ
ที่จะรับประทำนกันทั่วทุกท้องที่ แม้ต่ำงชำติยังนิยม
รับประทำนอำหำรไทยเ พ่ิมมำกขึ้นเรื่ อยๆ ทั้ ง
เนื่องจำกอำหำรไทยมีรสชำติที่อร่อย จึ งท ำให้
ช่องทำงของตลำดของข้ำวคั่วยังสดใส ยิ่งประเทศไทย
เป็นครัวโลกก็ยิ่งท ำให้กำรบริโภคอำหำรเพ่ิมมำก
ยิ่งขึ้นไปด้วย 

จำกปัญหำดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะ
พัฒนำเครื่องบดข้ำวคั่วเพ่ือให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมมำก
ขึ้น สำมำรถเป็นเครื่องจักรกลที่ช่วยลดต้นทุนกำร
ผลิต เป็นเครื่องต้นแบบในกำรเรียนกำรสอนวิชำ
โครงกำรของนักศึกษำระดับปริญญำตรีเทคโนโลยี
บัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิต เพ่ือจ ำหน่ำยใน
เชิงพำณิชย์ และสนับสนุนโครงกำรแก้ปัญหำควำม
ยำกจนของรัฐบำลอีกด้วย 

ผู้ วิจัยจึ ง ได้ของบประมำณสนับสนุนจำก
วิทยำลัยเทคนิคยโสธร จ ำนวน 3,000 บำท เพ่ือกำร
สร้ำงและพัฒนำเครื่องบดข้ำวคั่ว และได้เข้ำร่วม
ประกวดแข่งขันผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดยโสธร ปีกำรศึกษำ 2560 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพ่ือกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องบดข้ำวคั่ว 
2.2 เพ่ือประเมินคุณภำพเครื่องบดข้ำวคั่ว 
2.3 เ พ่ื อ ศึ ก ษ ำค ว ำ ม พึ ง พ อ ใ จ เ จ้ ำ ข อ ง

ร้ำนอำหำรที่มีต่อกำรใช้งำนของเครื่องบดข้ำวคั่ว 
3. สมมุติฐานของการวิจัย

3.1 เครื่องบดข้ำวคั่วมีประสิทธิภำพบดข้ำวคั่วได้
100 กิโลกรัมต่อ 1 ชั่วโมง 

3.2 คุณภำพเครื่องบดข้ำวคั่ว อยู่ในระดับคุณภำพ
ดี 

3.3 เจ้ำของร้ำนอำหำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
งำนของเครื่องบดข้ำวคั่ว อยู่ในระดับคุณภำพดี 

4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 เครื่องบดข้ำวคั่วสำมำรถบดข้ำวคั่วได้ 100

กิโลกรัมต่อ 1 ชั่วโมง 
4.2 ตัวแปรที่ศึกษำ 

4.2.1 ตัวแปรต้น เครื่องบดข้ำวคั่ว 
4.2.2 ตัวแปรตำม 

4.2.2.1 ประสิทธิภำพกำรบด
ข้ำวคั่วได้เม็ดดีจ ำนวน 100 กิโลกรัมต่อ 1 ชั่วโมง 

4.2.2.2 ควำมพึงพอใจต่อกำร
ใช้งำนของเครื่องบดข้ำวคั่ว 

5. วิธีด าเนินการวิจัย
กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องบดข้ำวคั่ว ผู้วิจัยได้

ออกแบบและท ำกำรทดลองกำรท ำงำนของเครื่องบด
ข้ำวคั่ว เพ่ือให้ได้ประสิทธิภำพที่เหมำะสมกับกำร
ท ำงำนของเครื่อง ผู้วิจัยได้ด ำเนินงำนตำมล ำดับดังนี้ 

5.1 ออกแบบเครื่องบดข้ำวคั่ ว  ผู้ วิจั ยได้ยึด
หลักกำร ขนำด(Dimension) สัดส่วน(Proportion) 
สีสันและควำมสวยงำม(Colour) ค ำนึงถึงประโยชน์
ใช้สอย(Use) ควำมประหยัด(Economize) และมี
คุณค่ำ(Worthy) 

5.2 สร้ำงเครื่องบดข้ำวคั่ว 
5.3 กำรพัฒนำหำคุณภำพของเครื่องบดข้ำวคั่ว 

5.3.1 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ 
5.3.1.1 เป็นครูผู้สอนในสำขำวิชำช่ำง

เทคนิคกำรผลิต ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง ช่ำงเทคนิคโลหะ 
จำกวิทยำลัยเทคนิคยโสธร จ ำนวน 5 คน สุ่มตัวอย่ำง
แบบเจำะจง 

5.3.1.2 เจ้ำของร้ำนอำหำรที่อยู่ ใน
จังหวัดยโสธร ที่มีควำมต้องกำรใช้เครื่องบดข้ำวคั่ว 

5.3.2 เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก ำ ร วิ จั ย แ ล ะ ก ำ ร
ตรวจสอบคุณภำพ ได้แก่ แบบประเมินคุณภำพและ
แบบสอบถำม 
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5.4 กำรทดลองใช้ เครื่ องบดข้ำวคั่ ว  เ พ่ือหำ
สมรรถนะกำรท ำงำนของเครื่องบดข้ำวคั่ว 

5.5 ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนเครื่องบด
ข้ำวคั่ว 

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลกำรสร้ำงเครื่องบดข้ำวคั่ว ได้เครื่องบดข้ำว

คั่วขนำดกว้ำง 30 เซนติเมตร ยำว 30 เซนติเมตร สูง 
40 เซนติเมตร น้ ำหนัก 30 กิโลกรัม ดังภำพที่1 

ภาพที่1 เครื่องอัดเม็ดหัวอำหำรกุ้งก้ำม 

6.2 ผลกำรประเมินคุณภำพของเครื่องบดข้ำวคั่ว 
กำรประเมินคุณภำพของเครื่องบดข้ำวคั่ ว  โดย
ผู้เชี่ยวชำญทั้ง 5 คน พบว่ำ โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 
4.61 อยู่ ในระดับมำกที่สุด ส ำหรับรำยด้ำน ด้ำน
คุณสมบัติของเครื่องบดข้ำวคั่ว โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 
4.31 อยู่ ในระดับมำก ด้ำนควำมเหมำะสมของ
สิ่งประดิษฐ์ในกำรออกแบบ โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 
4.21 อยู่ ในระดับมำก ด้ำนกำรใช้วัสดุผลิต โดย
ภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมำกที่สุด 

6.3 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเจ้ำของ
ร้ำนอำหำรที่มีต่อกำรใช้งำนของเครื่องบดข้ำวคั่ว 
พบว่ำ โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมำก 
ดังตำรำงที่1 

ตารางท่ี1 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้เครื่องบดข้ำวคั่ว 
ล าดับ  รายการประเมิน         �̅�       S.D.       แปลผล 
  1  ขนำดรูปร่ำงของเครื่อง 

บดข้ำวคั่วมีควำม 
เหมำะสม             4.61      .67       มำกที่สุด 

  2  เครื่องบดข้ำวคั่วมีควำม 
แข็งแรง ทนทำน 
มีควำมประณตี    4.81   .40   มำกที่สุด 

3  ขนำดมอเตอร์ไฟฟ้ำ 
มีควำมเหมำะสม      4.32   .80   มำก 

4  ช่วยลดต้นทุนในกำรซื้อ 
ข้ำวคั่วปรุงอำหำร       4.71    .65     มำกที่สุด 

5  ข้ำวคั่วท่ีบดออกมำ 
ไม่ท ำให้เกิดเศษ       4.21   .40    มำก 

6  กำรบ ำรุงรักษำง่ำย 
มีควำมปลอดภัย   4.71    .46   มำกที่สุด 

7  สำมำรถน ำไปใช้งำน 
ได้จริง     4.41   .49   มำก 

8  มีประโยชน์ต่อเจ้ำของ 
ร้ำนอำหำร    4.21   .61   มำก 
รวม  4.49      .56       มาก 
จากตารางที่1 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ

ผู้ใช้เครื่องบดข้ำวคั่ว พบว่ำ โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 
4.49 อยู่ในระดับมำก 

7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลกำรสร้ำงเครื่องบดข้ำวคั่วที่มีขนำดกว้ำง

30 เซนติเมตร ยำว 30 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร 
น้ ำหนัก 30 กิโลกรัม มีส่วนประกอบที่ส ำคัญ ได้แก่ 
โครง กรวยใส่ข้ำวคั่ว หัวบด รำงล ำเลียง มอเตอร์
ไฟฟ้ำ พูลเล่ย์ เพลำขับ สำยพำน 

ทดลองบดข้ำวคั่ว จ ำนวน 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งใช้
เวลำ 1 ชั่วโมง สำมำรถบดข้ำวคั่วได้ปริมำณ 100 
กิโลกรัม 

7.2 ผลกำรประเมินคุณภำพของเครื่องบดข้ำวคั่ว 
ในกำรประเมินผลเครื่องบดข้ำวคั่ว โดยผู้เชี่ยวชำญ 5 
คน พบว่ำ ด้ำนคุณสมบัติของเครื่องบดข้ำวคั่ว โดย
ภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 4.31 ด้ำนควำมเหมำะสมของ
สิ่งประดิษฐ์ในกำรออกแบบ โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 
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4.21 อยู่ ในระดับมำก ด้ำนกำรใช้วัสดุผลิต โดย
ภำพรวมมีค่ ำ เฉลี่ ย  4.61 อยู่ ในระดับมำกที่ สุ ด
สอดคล้องกับงำนวิจัยของบรรจงศรี  จีระวิพูลวรรณ 
และคณะ  (2544 : บทคัดย่อ)  วัตถุประสงค์ของ
โครงกำรงำนวิจัย เพ่ือปรับปรุงข้อบกพร่องของเครื่อง
อัดเม็ดมูลสัตว์เครื่องต้นแบบ ซึ่งเครื่องอัดเม็ดมูลสัตว์
ที่พัฒนำมีควำมสูง 90 เซนติเมตร มีถังผสมแกนนอน
ภำยในเป็นเพลำกวนแบบซี่กวนติดเกลียวล ำเลียงเพ่ือ
เพ่ิมแรงอัดลงช่องออกของมูลสัตว์ที่ผสมมำยังชุด
ป้องกันวัสดุลง 3 ใบ ระยะห่ำงแต่ละใบ 120 องศำ 
เครื่องอัดเม็ดแบบมินเซอร์ จะติดตั้งอุปกรณ์คัดปุ๋ยที่
ผ่ำนกำรอัดให้เป็นเม็ดบริเวณด้ำนหน้ำแว่นต้นก ำลัง
ขนำด 1 แรงม้ำ ถ่ำยทอดก ำลังผ่ำนสำยพำนมูเล่ย์ 
และเฟืองโว่ ที่เพลำผสมวัสดุใช้ควำมเร็วรอบ 40 รอบ
ต่อนำที และใช้ควำมเร็วในกำรอัดเม็ด 100 รอบต่อ
นำที อัตรำส่วนมูลสัตว์ต่อน้ ำ 200 : 1 โดยน้ ำหนัก ใช้
เวลำผสม 7 นำที จะได้อัตรำกำรท ำงำนเฉลี่ย 89.23  
กิโลกรัมต่อชั่วโมงโดยน้ ำหนักเปียก ใช้ควำมชื้นใน
กำรผสม  50.00  เปอร์เซ็นต์  ลักษณะเม็ดปุ๋ยมีควำม
หนำแน่น 1.547 กรัมต่อลูกบำศก์เซนติเมตร ควำม
ยำวเฉลี่ย 1.48 เซนติเมตร เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.720 
เซนติเมตร ชูชาติ  พะยอม และคณะ  (25446 : 
บทคัดย่อ )  ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม  
โดยเฉพำะสินค้ำทำงกำรเกษตรเป็นสินค้ำที่ส่งออก
ส ำคัญอย่ำงยิ่งของประเทศ ดังนั้นจึงต้องมีกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีทำงด้ำนกำรเกษตรและเทคโนโลยีกำรผลิต 
เ พ่ือเ พ่ิมผลผลิตของสินค้ำทำงกำรเกษตร โดย
งำนวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือกำรออกแบบและ
สร้ำงเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภำพขึ้นให้มีประสิทธิภำพใน
กำรผลิตปุ๋ยเม็ดชีวภำพและใช้ในทำงกำรเกษตร ลด
กำรสั่งซื้อปุ๋ยเคมีจำกต่ำงประเทศ พร้อมทั้งได้สนอง
นโยบำยของรั ฐบำล  ดั งนั้ น  คณะผู้ วิ จั ย จึ ง ได้
ด ำเนินกำรวิจัย ท ำกำรออกแบบและสร้ำงเครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยชีวภำพแบบประหยัดขึ้น และท ำกำร
ทดลองในเขตพ้ืนที่ หมู่บ้ำนเมืองลึง ต ำบลเมืองลึง 
อ ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ หลังจำกกำรทดลอง
ผลปรำกฏว่ำเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภำพที่สร้ำงขึ้น 
สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 8 

ชั่วโมง และผลิตเม็ดปุ๋ยชีวภำพที่ใช้ทำงกำรเกษตร 
3,499 กก./วัน จะเห็นได้ว่ำเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยที่สร้ำง
ขึ้น สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพช่วยลด
ต้นทุน ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำเครื่อง จึง
เหมำะสมกับเกษตรกรในท้องถิ่นเพ่ือกำรเพ่ิมผลผลิต
ตำมสภำวะปัจจุบันเป็นอย่ำงดี อนุตร  จ าลองกุล 
และคณะ (2548 : บทคัดย่อ) เครื่องอัดแท่งวัสดุ
เกษตรเป็นเครื่องมือส ำหรับอัดวัสดุเหลือใช้ต่ำงๆ ทำง
กำรเกษตร มีขนำด 450x1,100x1,200 m .m .
ประกอบด้วยชุดอัดมีลักษณะเป็นเกลียวอัดขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 50 m.m. ระยะพิตซ์ 40 m.m. ชุด
ผสมวัสดุเกษตรจะท ำหน้ำที่ผสมคลุกเคล้ำวัสดุต่ำงๆ 
ให้เข้ำกัน ติดตั้งอยู่บนของตัวเครื่อง ทั้งชุดอัดและชุด
ผสมใช้ต้นก ำลังจำกมอเตอร์ขนำด 2 แรงม้ำ 3 เฟส 
ถ่ำยทอดก ำลังจำกมอเตอร์ไปยังเกียร์ทดด้วยล้อและ
สำยพำน(อัตรำทด 60 : 1) และจำกเกียร์ทดไปยังชุด
เกลียวอัดด้วยโว่และเฟือง ชุดตัดแท่งวัสดุเกษตรเป็น
ใบเลื่อยวงเดือนท ำหน้ำที่ตัดแท่งวัสดุที่ได้จำกกำรอัด
ตำมควำมยำวที่ต้องกำร แหล่งต้นก ำลังเป็นมอเตอร์
ขนำด 1 แรงม้ำ 1 เฟส โดยมีควำมเร็วรอบที่เกลียว
อัด ชุดผสม ชุดตัดเท่ำกับ 77, 25 และ  2,900 rpm. 
ตำมล ำดับ กำรท ำงำนเริ่มจำกกำรน ำวัสดุต่ำงๆ มำใส่
ในชุดผสมเมื่อส่วนผสมคลุกเคล้ำกันดีแล้ว จึงเปิดฝำ
บริเวณใต้ถังผสมเพ่ือให้ส่วนผสมไหลลงไปในชุดอัด 
ซึ่งเกลียวอัดท ำหน้ำที่อัดและล ำเลียงแท่งวัสดุเกษตร
ออกไปทำงส่วนท้ำยของกระบอกอัด และจะใช้ใบ
เลื่อยวงเดือนตัดให้เป็นท่อนตำมควำมยำวที่ต้องกำร 
แท่งเชื้อเพลิงที่ถูกตัดจะตกลงไปยังภำชนะรองรับ
ต่ อ ไป  เ ค รื่ อ ง อั ด แท่ ง วั ส ดุ เ ก ษตรจะมี ขน ำ ด 
450x1,100x1,200 m.m. ค่ำโมเมนต์บิดที่เกิดขึ้นใน
แนวแกน 32.87 N และควำมเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นใน
แนวแกนเพลำเกลียวอัด 2,669.72 N ใช้แรงอัดใน
แนวแกนและแรงในแนวรัศมีของเพลำเกลียวอัด
เท่ำกับ 4,109.45 N และ 2,669.72 N ตำมล ำดับ 
ประพันธ์  ศิริพลับพลา และศตพร กันแก้ว. (2551 
: บทคัดย่อ) โครงกำรนี้เป็นกำรออกแบบและสร้ำง
เครื่องอัดเม็ดอำหำรสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน ำเครื่องที่สร้ำงขึ้นมำใช้อัดวัตถุดิบ
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ส่วนผสมอำหำรปลำให้เป็นรูปทรงกระบอกยำว
ประมำณ 10 มม. เส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 5 มม. 
พร้อมอบแห้ง เพ่ือน ำเม็ดอำหำรที่อัดได้และอบแห้ง
แล้วไปใช้เลี้ยงปลำในบ่อเลี้ยงปลำ ของกลุ่มแม่บ้ำน
เกษตรเจดีย์แม่ครัว นอกจำกนี้ยังท ำกำรทดสอบกำร
อัดเม็ดและกำรอบแห้งอำหำรสัตว์ที่อัดได้โดยเครื่องที่
สร้ำงขึ้นส ำหรับกำรท ำงำนของเครื่อง เริ่มจำกกำร
ผสมวัตถุดิบส่วนผสมอำหำรปลำสูตรโปรตีน 35 % 
ในภำชนะ จำกนั้นน ำส่วนผสมเทลงในกระบะป้อน
วัตถุดิบของเครื่อง วัตถุดิบส่วนผสมอำหำรปลำจะตก
สู่กระบอกเกลียวล ำเลียง และจะถูกใบเกลียวล ำเลียง
ซึ่งอยู่ภำยในกระบอกเกลียวล ำเลียงน ำพำวัตถุดิบ
ส่วนผสมอำหำรปลำเข้ำสู่กระบอกเกลียวรีด ภำยใน
กระบอกรีดจะมีชุดลูกรีดท ำกำรรีดวัตถุดิบส่วนผสม
อำหำรปลำผ่ำนออกตำมรูต่ำงๆ ที่เจำะไว้โดยรอบ
กระบอกรีด จำกนั้นเม็ดอำหำรปลำที่รีดผ่ำนรูเจำะ
แล้วจะถูกตัดท่อนโดยชุดตัดท่อนตกสู่กระบะรองอรับ
เม็ดอำหำรสัตว์ จำกนั้นจึงตกสู่ตะแกรงล ำเลียงของ
ระบบอบแห้ง  เม็ดอำหำรปลำจะค่อยๆ ถูกล ำเลียง
อยู่ภำยในห้องอบแห้งนำนประมำณ 3 นำที  ที่
อุณหภูมิอบแห้งระหว่ำง 120-130º c ท้ำยที่สุดเม็ด
อำหำรปลำที่แห้งแล้วจะออกจำกตะแกรงล ำเลียงฝั่ง
ตรงข้ำม ตกสู่ภำชนะรองรับ ส ำหรับระบบใบเกลียว
ล ำเลียงและชุดลูกรีดใช้แกนเพลำส่งก ำลังร่วมกันโดย
รับก ำลังขับมำจำกมอเตอร์ 2.2 kw 1450 rpm ทด
รอบผ่ำน ชุดเกียร์ทดรอบและชุดเฟืองโซ่ โซ่ ส่วน
ระบบตัดท่อนเม็ดอำหำรสัตว์ใช้ก ำลังขับจำกมอเตอร์
กระแสตรง ส ำหรับตะแกรงล ำเลียงซึ่ งเคลื่อนที่
ภำยในห้องแห้งเคลื่อนรอบชุดลูกกลิ้งหัวท้ำย ซึ่งรับ
ก ำลังขับมำจำกมอเตอร์ 0.187 kw 1450 rpm ทด
รอบผ่ำนชุดเกียร์ทดรอบและชุดพุลเลย์ สำยพำน จำก
กำรทดสอบกำรอัดเม็ดอำหำรสัตว์โดยเครื่องอัดเม็ด
อำหำรสัตว์ที่สร้ำงขึ้น 6 ครั้งทดสอบ โดยใช้วัตถุดิบ
ส่วนผสมอำหำรสัตว์รวม 35 กก. และจำกำรทดสอบ
กำรอบแห้งเม็ดอำหำรสัตว์โดยระบบอบแห้งที่สร้ำง
ขึ้น 4 ครั้งทดสอบ โดนใช้เม็ดอำหำรสัตว์รวม 40 กก. 
พบว่ำเครื่องที่สร้ำงขึ้นสำมำรถอัดเม็ดอำหำรสัตว์มีขีด

ควำมสำมำรถในกำรอบแห้งเม็ดอำหำรสัตว์จำก
ควำมชื้น 40 % มำตรฐำนเปียกจนเหลือควำมชื้น 
13 % มำตรฐำนเปียก ได้ประมำณ 34 กก. เม็ด
อำหำรสัตว์แห้งแล้ว/ชม. 

7.3 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเจ้ำของ
ร้ำนอำหำรที่มีต่อกำรใช้งำนของเครื่องบดข้ำวคั่ว 
พบว่ำ โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมำก 

8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะในกำรพัฒนำเครื่องบดข้ำวคั่ว

8.1.1 ควรตรวจสอบแรงดันของกระแสไฟฟ้ำ 
8.1.2 ควรเพิ่มจ ำนวนควำมเร็วรอบในกำร

หมุนบดข้ำวคั่ว 
8.2 ขอเสนอแนะในกำรน ำผลวิจัยไปใช้ 

8.2.1 สำมำรถน ำไปใช้ในกำรบดถั่วลิสง 
8.2.2 สำมำรถน ำไปใช้ในกำรบดมันส ำปะหลัง 

9. กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

วิทยำลัยเทคนิคยโสธร ที่ให้ทุนงบประมำณสนับสนุน
ในกำรจัดท ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
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[4] วำรสำร มติชน เส้นทำงเศรษฐี ปีที่17 ฉบับที่295 
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[5] อนุตร  จ ำลองกุล. เครื่องอัดแท่งวัสดุเกษตร. 
รำยงำนกำรวิจัย ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีกำรเกษตร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี, 2548. 
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เครื่องย่อยพลาสติก 
 รังสรรค์  ศรีเสมอ 1   จุมพล ชุมสงค์ 2 

       สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยการเทคนิคยโสธร สถาบันการอาชีวศึกษาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

บทคัดย่อ 

       เนื่องจากในปัจจุบันคงต้องยอมรับโดยทั่วกันว่าปัญหาขยะจำพวกพลาสติกเป็นปัญหาระดับ   
ประเทศซึ่งพยายามหาทางป้องกันและแก้ไขมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเนื่องจากการใช้พลาสติก
ของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ขวดพลาสติกมีจำนวนมากยังไม่สามารถกำจัดขยะได้ 

       จากปัญหาดังกล่าว จึงมีการคิดค้นและสร้างเครื่องย่อยพลาสติก ให้มีขนาดเป็นชิ้นเล็กๆเพ่ือที่จะ
ง่ายต่อการจัดเก็บ ง่ายต่อการนำกลับไปแปรรูปใหม่ง่ายต่อการขนย้ายและยังสามารถทำเป็นอาชีพหลัก
หรืออาชีพเสริมได้ด้วยและเป็นการลดปัญหาเรื ่องขยะพลาสติกได้อีกทางหนึ ่งด้วย  เช่น สภาพ
สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นถือว่าเป็นการดีที่เราจะสร้างเครื่องย่อยพลาสติก 
ขึ้นเพ่ือช่วยลดปัญหาและสร้างอาชีพดังกล่าว 
คำสำคัญ : เครื่องย่อยพลาสติก  

Abstract 

Plastic Crushing Machine 

Currently, there must be generally accepted that plastic waste is a national 

problem. It’s cannot dispose of waste because the increased use of plastics cause of the 

plastic bottle has a lot of waste. 

For this reason, it is a good idea to create a plastic crushing machine for taking 

back to new processing. Mover it’s a part time self-employment for people and

alternatives to save our world. 

Keyword: plastic crushing machine 
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1. บทนำ 
ปัจจุบันคงต้องยอมรับโดยทั่วกันว่าปัญหาขยะ

จำพวกพลาสติกเป็นปัญหาระดับ ประเทศซึ่งพยายาม
หาทางป้องกันและแก้ไขมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องสาเหตุ
เนื่องจากการใช้พลาสติกของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้
ขวดพลาสติกมีจำนวนมากยังไม่สามารถกำจัดขยะได้ 
จากสถานการณ์ที่มีการพบแพขยะพลาสติกยาวกว่า 10 
กิโลเมตร ในทะเลนอกเขตชายฝั่งจังหวัดชุมพร และการ
ตายของวาฬนำร่องท่ีพบถุงพลาสติกถึง 85 ชิ้นในท้อง อีก
ทั้งยังมีกรณีเกาะสีชัง ที่เป็นตัวอย่างปัญหาของแหล่งขยะ
ที่มาจากการขนส่งระหว่างประเทศทำให้ปัญหา "ขยะ
ทะเล" ได้ร ับความสนใจจากสังคมอีกครั ้ง ซึ ่งปัญหา
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการบริหารจัดการขยะทั้ง
บนบกและในทะเลที่ขาดประสิทธิภาพ ประกอบกับการ
ตีพิมพ์งานวิจัยของ Jambeck ในวารสารScienceเมื่อปี 
พ.ศ.2558 ที่จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 6 ของ
ประเทศท่ีมีปริมาณขยะพลาสติกท่ีขาดการบริหารจัดการ
ที ่ถูกต้อง จึงเป็นที ่มาของการจัดทำข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายฉบับย่อเกี ่ยวกับสถานการณ์ขยะทะเล แนว
ทางการป้องกันและแก้ไขสำหรับประเทศไทย ภายใต้
โครงการการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับย่อใน
ประเด็นเร่งด่วนเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทางทะเลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561 โดยได้รับการสนับสนุน
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) ขยะทะเล ส่วนใหญ่เกิดจาก
น้ำมือของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่มีตั้งแต่ขนาด
เล็กจนถึงขนาดใหญ่ และส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกมี
น้ำหนักเบาไม่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาอันสั ้น ถูก
กระแสน้ำและคลื ่นลมพัดพาไปในที ่ท ี ่ห ่างไกลจาก
แหล่งกำเนิด โดยขยะพลาสติกส่วนใหญ่เป็นของใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น ถุงพลาสติก ขวด ภาชนะใส่อาหาร 
แ ล ะ ว ั ส ด ุ ท ี ่ ใ ช ้ ส ำ ห ร ั บ บ ร ร จ ุ ห ี บ ห ่ อ  ร ว ม ทั้ ง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช ่น สายรัด แผ่นพลาสติก 

เครื่องมือประมง เช่น แห อวน ลอบ เป็นต้น (กรุงเทพ
ธุรกิจ.2562.) 

จากปัญหาดังกล่าว จึงมีการคิดค้นและสร้าง
เครื่องย่อยพลาสติก ให้มีขนาดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะง่าย
ต่อการจัดเก็บ ง่ายต่อการนำกลับไปแปรรูปใหม่ง่ายต่อ
การขนย้ายและยังสามารถทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพ
เสริมได้ด้วยและเป็นการลดปัญหาเรื่องขยะพลาสติกได้
อีกทางหนึ่งด้วย เช่น สภาพสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อนที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นถือว่าเป็นการดีที่เราจะสร้าง
เครื่องย่อยพลาสติก ขึ้นเพ่ือช่วยลดปัญหาและสร้างอาชีพ
ดังกล่าว  

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
   2.1  เพ่ือสร้างเครื่องย่อยพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง 

   2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องย่อยพลาสติก  
3. วิธีดำเนินการ 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างและหา
ประสิทธิภาพเครื่องย่อยพลาสติก    มีข้ันตอนดังนี้ 
     3.1  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
 3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.4  การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
  3.1.1  ศึกษาสภาพปัญหา 

 3.1.2  ออกแบบและสร้างเครื่องย่อยพลาสติก   
ผู้วิจัยได้ยึดหลักการ ขนาด สัดส่วน คำนึงถึงประโยชน์ใช้
สอย ความประหยัด และมีคุณค่า  การออกแบบเน้นเพ่ิม
คุณค่า  
  3.1.4  ศึกษาคุณลักษณะของวัสดุและอุปกรณ์ 
 3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ 9 คน  
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ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ทำการประเมิน

ประสิทธิภาพเครื่องย่อยพลาสติก คือ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ 
ความสามารถในการออกแบบเครือ่งจักรกล ผลติเครื่องจักรกล 
ผู้สอนวิชาการออกแบบเครื่องจักรกล  ผู้มีประสบการณด์้านการอยา่ง
น้อย  5  ปีขึ้นไป  เจ้าของสถานประกอบการรวม จำนวน  9  คน   
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
       3.3.1  แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
       3.3.2  แบบทดสอบประสิทธิภาพเครื่องย่อย
พลาสติก      
3.4  การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล          
      การทดลองใช้เครื่องผ่าไม้หนีบเพื่อใช้ย่าง  และการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  มีขั้นตอนดังนี้ 

1)  เชิญและนัดหมายผู้เชี่ยวชาญจำนวน  9  คน 
2)  ผู้วิจัยสาธิตวธิีการใช้เครื่องย่อยพลาสติก  
3)  ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินประสิทธิภาพตาม

แบบประเมินที่ผู้ศึกษาเตรียมไว้ 
4) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ 
      3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล นำผลที่ได้จากแบบ
ประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ มาทำการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยกำหนดระดับประสิทธิภาพดังนี้   
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 มายถึง ประสิทธิภาพดี 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ประสิทธิภาพพอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  ประสิทธิภาพควร
ปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ประสิทธิภาพต้อง
ปรับปรุง 
       3.5.2   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  คือ  ค่าเฉลี่ย  
(Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
deviation)  ซึ่งมีสูตรดังนี้   
   คำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของผลการประเมินโดย
การใช้สูตร 

                   
N

x
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=  

       โดยที่     x   =   ค่าเฉลี่ย 

              x   =   ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
                N    =   จำนวนข้อมูลทั้งหมด 

คำนวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard  deviation)  ผลการประเมินโดยใช้ 
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 เมื่อ  S.D.=  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         X  = ข้อมูลแต่ละจำนวน 
       X   = ค่าเฉลี่ยของข้อมูลแต่ละจำนวน 
        n  = จำนวนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
4.  ผลการศึกษา    
 4.1 ผลการวิเคราะห์ด้านการออกแบบ 

ข้อ
ที่ 

หัวข้อการประเมิน X  S.D. คุณภาพ 

1 
การออกแบบมีความถูกตอ้ง
ตามหลักวิศวกรรม 4.56 0.50 

ดี
มาก 

2 
การเลือกใช้วัสดุมีความ
เหมาะสมถูกต้องตามหลักการ
ของวัสดุวิศวกรรม 

4.22 0.79 ดี 

3 
 การเลือกใช้ชิ้นส่วนเครื่องกล 
ถูกต้องตามมาตรฐานชิ้นส่วน
เครื่องกล 

4.33 0.67 ดี 

4 
การออกแบบรูปทรงและ
ลักษณะทางกายภาพของ
อุปกรณ์เหมาะสม   

4.44 0.68 ดี 

5 
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ไม่ซับซ้อนในการ
ผลิต 

4.67 0.50 
ดี

มาก 

6 
การออกแบบโครงสร้างมีความ
แข็งแรง มั่นคง ทนทานต่อการ
ใช้งาน 

4.78 0.42 
ดี

มาก 

7 
มีการออกแบบการเคลื่อนย้าย
และการติดตั้งได้เหมาะสม 

4.11 0.87 ดี 

 รวม 4.44 0.64 ดี 
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 สำหรับด้านการออกแบบ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ 
อันดับสูงสุด คือ การออกแบบโครงสร้างมีความแข็งแรง 
มั่นคง ทนทานต่อการใช้งาน ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  
4.78 และอันดับต่ำสุด คือ ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
และการติดตั้ง ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  4.11 
4.2 ผลการวิเคราะห์ด้านโครงสร้าง 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน X  S.D. คุณภาพ 
1 ความแข็งแรงของโครงสร้าง 4.89 0.31 ดีมาก 

2 ความเรียบร้อยของแนวเช่ือม 4.56 0.68 ดีมาก 

3 ใช้วัสดุเหมาะสม 4.11 0.87 ดี 

4 
ความเท่ียงตรงของแนวศูนย์
ของอุปกรณ์ส่งกำลัง  

4 0 ดี 

5 
ความมั่นคง  แข็งแรงของ
ชิน้ส่วนอุปกรณ์ 

4.22 0.92 ดี 

6 
ความเรียบร้อยของงานเคลือบ
ผิว งานส ี

4.33 0.82 ดี 

 รวม 4.31 0.69 ดี 

 
 สำหรับด้านโครงสร้าง เมื่อพิจารณาเป็นรายการ 
อันดับสูงสุด คือ ความแข็งแรงของโครงสร้าง ระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ย  4.89 และอันดับต่ำสุด คือ ความสะดวกใน
การเคลื่อนย้ายและการติดตั้ง ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  
4.00 
4.3 ผลการวิเคราะห์ด้านการใช้งาน 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน X  S.D. 
คุณภา

พ 
1 ปุ่มกดใช้งานได้สะดวก 4.89 0.31 ดีมาก 

2 
ขั้นตอนการทำงาน
เหมาะสม 

4.56 0.56 ดีมาก 

3 
อัตราการผลิต 10  ก.ก.
ต่อชั่วโมง 

4.11 0.87 ดี 

4 ขนาดของชิ้นพลาสตกิ 4 0 ดี 

5 ต้นกำลังของเครื่อง 4.22 0.67 ดี 

6 การถอดเปลี่ยนใบมีด 4.33 0.87 ดี 

7 
ความสะดวกต่อการ
บำรุงรักษา 

4.67 0.5 ดีมาก 

8 
ความสะดวกในการทำ
ความสะอาดเครื่อง 

4.78 0.44 ดีมาก 

9 
เครื่องมีความ
ปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

4.44 0.53 ดี 

 รวม 4.44 0.53 ดี 

 
 สำหรับด้านการใช้  เมื่อพิจารณาเป็นรายการ อันดับ
สูงสุด คือ ขั ้นตอนการทำงานเหมาะสม ระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ย  4.78 และอันดับต่ำสุด คือ ขนาดของชิ้น
พลาสติกความคิดเห็นเฉลี่ย  4.00 
 
4.4 ผลการวิเคราะห์ด้านคู่มือการใช้งาน 

ข้อที่ หัวข้อการประเมิน X  S.D. คุณภาพ 

1 
การจัดลำดับขั้นตอนการนำเสนอ
มีความถูกต้อง 

4.44 0.53 ดี 

2 
แบบภาพประกอบมีความถูกต้อง  
ชัดเจน 

4.78 0.44 ดีมาก 

3 
คำอธิบายประกอบรูปภาพมีความ
ถูกต้องเข้าใจง่าย และสอดคล้อง
กับเนื้อหา 

4.33 0.66 ดี 

4 
ตัวอักษรมีความชัดเจน  และ
ถูกต้อง 

4.33 0.43 ดี 

5 
มีข้อควรระวัง ขอ้แนะนำในการใช้
งาน 

4.56 0.5 ดีมาก 

6 
สามารถนำไปปฏิบัติได้คู่มือการใช้
งานสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

4.67 0.5 ดีมาก 

 รวม 4.5 0.51 ดีมาก 

 
 สำหรับด้านคู่มือการใช้งาน เมื่อพิจารณาเป็นรายการ 
อันดับสูงสุด คือ คู่มือการใช้งานสามารถนำไปปฏิบัติได้
จริง ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  4.78 และอันดับต่ำสุด คือ 
คำอธิบายประกอบรูปภาพมีความถูกต้องเข้าใจง่าย และ
สอดคล้องกับเนื้อหา ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย คำอธิบาย
ประกอบรูปภาพมีความถูกต้องเข้าใจง่าย และสอดคล้อง
กับเนื้อหา 4.33 
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 4.5 สรุปผลการค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยภาพรวม 
 

ด้าน
ที่ 

รายการ 
 

X  
S.D. 

คุณภาพ 

1 ด้านการออกแบบ 4.44 0.64 ดี 

2 
ด้านการสร้างเครื่อง 

4.22 0.6 ดี 

3 ด้านการใช้งาน 4.44 0.53 ดี 

4 
ด้านคู่มือการใช้งาน 

4.5 0.51 ดีมาก 

 เฉลี่ยรวม 4.40 0.64 ดี 

 
สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีการสร้างและ

หาประสิทธิภาพของเครื ่องย่อยพลาสติก ระดับความ
คิดเห ็นค่าเฉล ี ่ย  4.40 หมายถึง ความคิดเห ็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเครื่องโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี 
5. สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
    5.1  อภิปรายผล  จากผลการทดลองประสิทธิภาพ

ของ เครื่องย่อยพลาสติก มีประสิทธิภาพและสามารถ

นำไปใช้การย่อยพลาสติก ได้จริง  และจากความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเครื่องย่อยพลาสติก ผู้เชี่ยวชาญ

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเครื่องย่อย

พลาสติก ทีผู่้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ และสามารถ

นำไปใช้ในการย่อยพลาสติกได้จริง   โดยเฉลี่ย 4.40  ว่า

มีประสิทธิภาพจริงในระดับ “ดี”  

        5.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

          1. สามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 
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การสร้างและพัฒนาเคร่ืองอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง 
(Creation and Development of Animal Feed Pellet Mill of Red claw) 

ทวี  มณีสาย ¹ อุดมศักดิ์ นามมนตรี 
Tawee  Maneesai¹ 

¹ครูช านาญการพิเศษ สาขาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคยโสธร E-mail:tawee_manee@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง 2) ประเมิน

คุณภาพเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง 3) ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่มีต่อ
การใช้งานของเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มแรกคือผู้เชี่ยวชาญ
ที่ประเมินคุณภาพของเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง จ านวน 5 คน กลุ่มที่สองคือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ก้ามแดงที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ที่มีต่อความต้องการใช้เครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง จ านวน 
9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพ 2) แบบสอบถาม 

ผลการวิจัยสรุปว่า 1) ผลการสร้างเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง ได้เครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้ง
ก้ามแดงที่มีขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร น้ าหนัก 35 กิโลกรัม สามารถ
อัดหัวอาหารกุ้งก้ามแดงได้ 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ผลการทดลองอัดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง ปริมาณ 50 
กิโลกรัม ท าการทดลองอัดจ านวน 3 ครั้ง 1) สามารถอัดเม็ดออกมาได้ขนาดตามต้องการ ผ่านรูเจาะที่
ก าหนด ใช้เวลาในการอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง 1 ชั่วโมง ได้ปริมาณเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง 50 
กิโลกรัม 2)ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า โดย
ภาพรวมคุณภาพของเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง มีค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมาก 3) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร จ านวน 9 คน ที่มีต่อการใช้
งานของเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพของเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้าม
แดง มีค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : เครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง 
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Abstract 
Creation and Development of Animal Feed Pellet Mill of Red claw. 

The purposes of this research were to : 1) Create and develop animal feed pellet 
mill of red claw. 2) Evaluate  animal feed pellet mill of red claw. 3) Study the satisfaction 
of the farmers who by using animal feed pellet mill of red claw. The sample used in this 
research, First, 5 experts who evaluated of animal feed pellet mill of Red claw. Second is 
9 red claws farmers who live in Yasothorn province that by using animal feed pellet mill 
of red claw. The research instruments are 1) Quality assessment 2) Questionnaire. 

The research result founds that 1) The create result of animal feed pellet mill of 
red claw are 30 centimeters wide, 40 centimeters long, 50 centimeters tall and 30 
kilograms weight. It’s can be packed with 50 kilograms per hour. The actual result of 
animal feed pellet mill of red claw for 50 kilograms in 3 times.1) The pellets can come 
out to the desired size, through holes defined, It takes an hour to get fifty kilograms of red 
claw.2) The quality assessment results of animal feed pellet mill of red claw for 5 experts 
found that the overall level average of animal feed pellet mill of red claw is 4.59 at high 
level.3) The satisfaction rating of 9 red claw farmers who live in Yasothorn province that 
by using animal feed pellet mill of red claw found that is 4.47 at high level. 

Keyword: Animal Feed Pellet Mill of Red claw 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
จากการศึกษาข้อมูลทางวิชาการและการ

ปฏิบัติจริงจากเกษตรกรรายอ่ืนพบว่า กุ้งก้ามแดง
หรือเครย์ฟิชมีถิ่นก าเนิดที่ ออสเตรเลีย ขนาดโตเต็มที่ 
12 นิ้ว อายุเฉลี่ย 4 ปี  ในธรรมชาติ ถ้าเลี้ยงใส่ตู้
กระจกอยู่ได้ 2-3 ปี อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยง 
25-28 องศา ถือว่าอากาศและอุณหภูมิในบ้านเรา
ก าลังด ี

กุ้ งก้ ามแดง เป็ นกุ้ งที่ มี ก ารเจริญ เติบ โต
ค่อนข้างเร็วและมีขนาดใหญ่ ลักษณะคือมีขนาดใหญ่
และสีของกุ้งมีการเปลี่ยนแปลงตลอด แต่สีที่พบมาก
ที่สุดคือ สีเขียว สีน้ าตาล และสีน้ าเงิน ซึ่งคนไทยจะ
เรียกว่า บลูล็อปเตอร์ บางที่ก็ เลี้ ยงไว้ เพ่ือความ
สวยงามและน าไปจ าหน่ายในราคาสูง 

กุ้งชนิดนี้มีจุดเด่นอีกอย่างคือ แถบข้างของ
ก้ามจะมีสีแดงและสีส้ม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งแถบ
สีเหล่านี้จะพบกับกุ้งเพศผู้เท่านั้น ส่วนเพศเมียจะไม่มี
แถบสี  กุ้ งชนิดนี้ เลี้ ยงง่ายปรับตัวได้ เร็วและภูมิ
ต้านทานโรคสูง ปัจจุบันเกษตรกรน ามาเลี้ยงเป็นกุ้ง
เนื้อ และเป็นที่ต้องการของตลาด การเริ่มต้นเลี้ยงกุ้ง
ก้ามแดงแบบเลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจ ท าได้ดังนี้ 

การเตรียมน้ า ต้องเตรียมน้ ายกตัวอย่างเลี้ยง
ในตู้ 24 นิ้ว ใส่น้ าประมาณ 50 ลิตร เติมเกลือแกงไป
ประมาณ 2-4 ช้อนโต๊ะ เปิดออกซิเจนทิ้งไว้ประมาณ 
1-2 ชั่วโมง ไม่ต้องใส่น้ ายาลดคลอรีน ก่อนน ากุ้งลงใน
ตู้ ให้ เอาถุงใส่กุ้ งลอยน้ าทิ้ งไว้ 15 นาที  เพ่ือปรับ
อุณหภูมิให้กับกุ้ง กรณีเลี้ยงบ่อดิน บ่อผ้าใบพลาสติก 
ใส่น้ าความสูง 30-40 เซนตอเมตร เติมเกลืออัตราน้ า 
10,000 ลิตร ต่อ 1 กิโลกรัม ปั๊มออกซิเจนหรือใบพัด
ปั่นน้ าในบ่อทิ้งไว้ 5-6 ชั่วโมง ค่อยน ากุ้งลง แล้วแต่
ขนาดของบ่อ ปรับอุณหภูมิการเลี้ยงไว้ที่  20-30 
องศาเซลเซียส  

สังเกตการณ์ลอกคราบของกุ้ง ซึ่งช่วงเวลานี้กุ้ง
จะบอบบางและอ่อนแอมาก จะสั งเกตได้ดั งนี้ 
ปริมาณการกินอาหารน้อยลง รอยต่อของล าตัวจะ
เปิด จับดูที่ เปลือกหัวจะนุ่มนิ่ม แสดงว่าใกล้ลอก
คราบ แต่ถ้าหัวเปิดแล้วตัวยังแข็งอยู่ แสดงว่ายังไม่
ลอกคราบ อาจจะเกิดจากการที่กุ้งกินอาหารมาก
เกินไป ท าให้เปลือกบริเวณรอยต่อยกขึ้นเหมือนลอก
คราบ การถ่ายน้ าในกรณีเลี้ยงตู้ ควรถ่ายทุกๆ 7-10 
วัน ส่วนบ่อดิน บ่อผ้าใบพลาสติก สูบน้ าเก่าออกเติม
น้ าใหม่ ทุก 2 สัปดาห์ ไม่ควรเปลี่ยนน้ าทิ้งทั้งหมด จะ
ท าให้กุ้งน็อกน้ าได้ 

อาหาร ส าหรับกุ้งชนิดนี้กินได้ทั้งพืชและสัตว์ 
และอาหารเม็ด ยกตัวอย่างอาหารกุ้งก้ามแดงใหญ่ 
เช่นสาหร่ายหางกระรอก แครอต และพืชน้ าอ่ืนๆ
ประเภทเนื้อสัตว์จะเป็นพวกกุ้งฝอยต้ม เนื้อปลาตัว
เล็กๆ หนอนแดง กรณีเลี้ยงในตู้หรือบ่อพลาสติก 

การเพราะพันธุ์กุ้งก้ามแดงใหญ่ จะเริ่มผสม
พันธุ์ที่ขนาด 3 นิ้ว ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ 
และสายพันธุ์) หลังจากผสมพันธุ์แล้ว ตัวเมียจะปล่อย
ไข่ออกมาใต้หาง ใช้เวลา 30 วัน ลูกจะเป็นตัวแล้วจะ
ลงเดิน อัตราการผสมพันธุ์ ตัวผู้ 1 ตัว ต่อ ตัวเมีย 3 
ตัว  

แน วท างการ เลี้ ย งส วย งาม  กุ้ ง เค รย์ ฟิ ช 
สามารถน ามาเลี้ยงในตู้ปลาได้ แต่หากลี้ยงรวมกัน
หลายตัว ควรจะเลี้ยงในตู้ปลาขนาดใหญ่ ที่มีขนาดไม่
ต่ ากว่า 24 นิ้ว เพราะกุ้งเครย์ฟิช มีนิสัยค่อนข้าง
ก้าวร้าวและหวงถิ่นที่อยู่ เมื่อมีเนื้อที่กว้างจะท าให้กุ้ง
แต่ละตัวสามารถสร้างอาณาเขตของตนเองได้ หาก
น ามาเลี้ยงรวมกันอย่างหนาแน่นจะพบว่า กุ้งเครย์ฟิช 
ขนาดเล็กมักถูกรังแกและมีโอกาสที่จะถูกกุ้งเครย์ฟิช
ที่มรขนาดใหญ่กว่ากินเป็นอาหารได้ นอกจากนี้ควร
ใส่ขอนไม้ กระถางต้นไม้แตกๆ หรือ ท่อพีวีซี ตัดเป็น
ทอนๆ เพ่ือให้กุ้ งเครย์ ฟิชได้หลบอาศัยในเวลา
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กลางวัน เพราะปกติช่วงกลางวันเป็นเวลาที่มันจะอยู่
เงียบๆ แต่จะออกมาหาอาหารในเวลากลางคืน
มากกว่า 

ส าหรับการตกแต่งตู้เลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชนั้น หาก
ชอบให้ตู้โล่งก็สามารถท าได้เช่นเดียวกัน แต่ควรใส่
ท่อพีวีซี ลงไปด้วย เพ่ือให้กุ้งได้ใช้ในการหลบซ่อนตัว 
แต่หากต้องการให้ตู้เลี้ยงมีความสวยงามก็สามารถใช้
กรวดปูพื้นตู้ได้ แต่มักพบว่า กุ้งเครย์ฟิชมีนิสัยชอบขุด
คุ้ยกรวดเพ่ือสร้างเป็นที่ก าบังในเวลากลางวัน จึงท า
ให้ไม่สวยงาม ควรมีการปล่อยหอยธรรมชาติลงในบ่อ 
เพ่ือกินเศษอาหารและขี้กุ้ง (มติชนบท เทคโนโลยี
ชาวบ้าน ปีที่ 28 ฉบับที่ 613 : 15 ธันวาคม 2558,
หน้า75-76.) 

ปัจจุบันกุ้งก้ามแดงนับได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ได้
มีการน ามาทดลองเลี้ ยงในบ่ อซี เมนต์ โดยกลุ่ ม
เกษตรกร ซึ่ งผลการทดลอง เลี้ ย งกุ้ งก้ ามแดง
เจริญเติบโตได้ดี มีอัตราการรอดสูง ซึ่งกุ้งก้ามแดง
สามารถกินอาหารที่ เป็นพืชในน้ าได้แก่ สาหร่าย 
ตะไคร่น้ า พืชที่เกิดในน้ าเกือบทุกชนิด พร้อมทั้งยัง
กินเศษผัก ร่ าอ่อน ไส้ เดือน ปลาขนาดเล็ก เศษ
เนื้อสัตว์ เพ่ือความสะดวกและประหยัดจึงได้น าเอา
อาหารเหล่านี้มาผสมกันและอัดให้เป็นเม็ด ท าให้ง่าย
ต่อการน ามาใช้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง 

ภาคอีสานก็นิยมเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเป็นจ านวน
มาก และจังหวัดยโสธรก็เป็นหนึ่งในนั้นที่นิยมเลี้ยงกุ้ง
ก้ามแดง หัวอาหารกุ้งก้ามแดงที่ขายตามท้องตลาด
จะมีราคาค่อนข้างแพง ซึ่งหัวอาหารกุ้งก้ามแดงบาง
ชนิดจะมีส่วนผสมไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต เช่น 
บางทีก็จะมีส่วนผสมของไส้เดือนตากแห้ง ร่ าอ่อน 
สาหร่ายหางกระรอก เนื้อสับ ปลาป่น เป็นต้น น ามา
ผสมเข้ากันแล้วบดให้ละเอียด จึงน ามาอัดเป็นเม็ด 
เพ่ือวางจ าหน่าย ทั้ งนี้ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนจึง
จ าเป็นต้องมีการท าหัวอาหารกุ้งก้ามแดงขึ้นมาเอง
เพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะ
พัฒนาเครื่องอัดหัวอาหารกุ้งก้ามแดงขึ้น เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น สามารถเป็นเครื่องจักรกลที่
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตหัวอาหารกุ้งก้ามแดง 
เป็นเครื่องต้นแบบในการเรียนการสอนวิชาโครงการ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือจ าหน่ายในเชิง
พาณิชย์ และสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาความ
ยากจนของรัฐบาลอีกด้วย อีกท้ังยังช่วยให้เกษตรกรผู้
เลี้ยงกุ้งก้ามแดงมีอาหารโปรตีนที่ได้จากการบริโภค
กุ้งก้ามแดง 

ผู้ วิจัยจึ งได้ของบประมาณสนับสนุนจาก
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จ านวน 3,000 บาท เพ่ือการ
สร้างและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง 
และได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่น ใหม่  ระดับอาชี วศึกษาจั งหวัดยโสธร ปี
การศึกษา 2561 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพ่ือการสร้างและพัฒนาเครื่องอัดเม็ด

หัวอาหารกุ้งก้ามแดง  
2.2 เพ่ื อป ระ เมิ น คุณ ภ าพ เครื่ อ ง อัด เม็ ด

หัวอาหารกุ้งก้ามแดง 
2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้

เลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่มีต่อการใช้งานของเครื่องอัดเม็ด
หัวอาหารกุ้งก้ามแดง 

3. สมมุติฐานของการวิจัย
3.1 เครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดงมี

ประสิทธิภาพอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดงได้ 50 
กิโลกรัมต่อ 1 ชั่วโมง 

3.2 คุณภาพเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้าม
แดง อยู่ในระดับคุณภาพด ี

3.3 เกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้งก้ามแดงมีความพึง
พอใจต่อการใช้งานของเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้าม
แดง อยู่ในระดับคุณภาพด ี
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4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 เค รื่ อ ง อัด เม็ ดหั วอาหารกุ้ งก้ ามแดง 

สามารถอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดงได้ 50 กิโลกรัม
ต่อ 1 ชั่วโมง 

4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
4.2.1 ตัวแปรต้น เครื่องอัดเม็ดหัวอาหาร

กุ้งก้ามแดง 
4.2.2 ตัวแปรตาม 

4.2.2.1 ประสิทธิภาพการอัดเม็ด
หัวอาหารกุ้งก้ามแดงได้เม็ดดีจ านวน 50 กิโลกรัมต่อ 
1 ชั่วโมง 

4.2.2.2 ความพึงพอใจต่อการใช้
งานของเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง 

5. วิธีด าเนินการวิจัย
การสร้างและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้ง

ก้ามแดง ผู้วิจัยได้ออกแบบและท าการทดลองการ
ท างานของเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง เพ่ือให้
ได้ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการท างานของเครื่อง 
ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามล าดับดังนี้ 

5.1 ออกแบบเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้าม
แดง ผู้ วิ จั ย ได้ ยึ ดห ลั กการ  ขน าด (Dimension) 
สั ด ส่ วน (Proportion) สี สั น แล ะความส วย งาม
(Colour) ค านึ งถึงประโยชน์ ใช้สอย(Use) ความ
ประหยัด(Economize) และมีคุณค่า(Worthy) การ
ออกแบบต้องเน้นที่การเพ่ิมคุณค่า โดยการออกแบบ
ที่มีรายละเอียดเพ่ิมผลงาน มีความประณีต เรียบร้อย 
ดังภาพที1่ 

ภาพที่1 แบบร่างเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง 
5.2 สร้างเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง 

5.3 การพัฒนาหาคุณภาพของเครื่องอัดเม็ด
หัวอาหารกุ้งก้ามแดง 

5.3.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
5.3.1.1 เป็นครูผู้สอนในสาขาวิชาช่าง

เทคนิคการผลิต ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างเทคนิคโลหะ 
จากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร จ านวน 5 คน สุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง 

5.3.1.2 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้าม
แดงท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ที่มีความ
ต้องการใช้เครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง 

5.3.2 เครื่องมือในการวิจัยและการ
ตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพและ
แบบสอบถาม 

5.4 การทดลองใช้เครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้ง
ก้ามแดง เพ่ือหาสมรรถนะการท างานของเครื่อง
อัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง 

5.5 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่อง
อัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง 
6. ผลการวิจัย

6.1 ผลการสร้างเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้าม
แดง ได้เครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดงที่มีขนาด
กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 50 
เซนติเมตร น้ าหนัก 35 กิโลกรัม ดังภาพที่2 

ภาพที่2 เครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้าม 
6.2 ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องอัดเม็ด

หัวอาหารกุ้งก้ามแดง การประเมินคุณภาพของเครื่อง
อัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน 
พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมาก 
ส าหรับรายด้าน ด้านคุณสมบัติของเครื่องอัดเม็ด
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หัวอาหารกุ้งก้ามแดง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.29 
อยู่ในระดับมาก ด้านความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์
ในการออกแบบ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.19 อยู่ใน
ระดับมาก ด้านการใช้วัสดุผลิต โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมาก 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่มีต่อการใช้งานของ
เครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่
1 
ตารางท่ี1 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้เครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง 
ล าดับ  รายการประเมิน        �̅�      S.D.       แปลผล 
  1  ขนาดรูปร่างของเครื่อง 

อัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้าม 
แดงมีความเหมาะสม     4.59       .68       มากที่สุด 

  2  เครื่องอัดเมด็หัวอาหาร 
กุ้งก้ามแดงมีความแข็ง 
แรง ทนทาน มีความ 
ประณตี         4.79    .41   มากที่สุด 

3  ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 
มีความเหมาะสม    4.30    .81   มาก 

4  ช่วยลดต้นทุนในการซื้อ 
เม็ดหัวอาหาร 
กุ้งก้ามแดง            4.69      .66       มากที่สุด 

5  อัดเมด็หัวอาหาร 
กุ้งก้ามแดงไม่ท าให ้
เกิดเศษ                4.19    .41   มาก 

6  การบ ารุงรักษาง่าย 
มีความปลอดภัย   4.69    .47   มากที่สุด   

7  สามารถน าไปใช้งาน 
ได้จริง     4.39    .50   มาก 

8  มีประโยชน์ต่อเกษตรกร 
ผู้เลีย้งกุ้งก้ามแดง          4.19    .62   มาก 
รวม  4.47      .57       มาก 
จากตารางที่1 ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้เครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก 

7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลการสร้างเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้าม

แดงที่มีขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 40 
เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร น้ าหนัก 35 กิโลกรัม มี
ส่วนประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ โครง  กรวยใส่หัวอาหาร 
หัวอัด รางล าเลียง มอเตอร์ พูลเล่ย์ เพลาขับ 
สายพาน 

ทดลองอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง จ านวน 3 
ครั้ง ในแต่ละครั้งใช้เวลา 1 ชั่วโมง สามารถอัดเม็ด
หัวอาหารกุ้งก้ามแดงได้ปริมาณ 50 กิโลกรัม  
7.2 ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องอัดเม็ด
หัวอาหารกุ้งก้าม ในการประเมินผลเครื่องอัดเม็ด
หัวอาหารกุ้งก้าม โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า ด้าน
คุณสมบัติของเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.29 ด้านความเหมาะสมของ
สิ่งประดิษฐ์ในการออกแบบ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
4.19 อยู่ในระดับมาก ด้านการใช้วัสดุผลิต โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บรรจงศรี  จีระวิพูลวรรณ และ
คณะ  (2544 : บทคัดย่อ) วัตถุประสงค์ของโครงการ
งานวิจัย เพ่ือปรับปรุงข้อบกพร่องของเครื่องอัดเม็ด
มูลสัตว์เครื่องต้นแบบ ซึ่งเครื่องอัดเม็ดมูลสัตว์ที่
พัฒนามีความสูง 90 เซนติเมตร มีถังผสมแกนนอน
ภายในเป็นเพลากวนแบบซี่กวนติดเกลียวล าเลียงเพ่ือ
เพ่ิมแรงอัดลงช่องออกของมูลสัตว์ที่ผสมมายังชุด
ป้องกันวัสดุลง 3 ใบ ระยะห่างแต่ละใบ 120 องศา 
เครื่องอัดเม็ดแบบมินเซอร์ จะติดตั้งอุปกรณ์คัดปุ๋ยที่
ผ่านการอัดให้เป็นเม็ดบริเวณด้านหน้าแว่นต้นก าลัง
ขนาด 1 แรงม้า ถ่ายทอดก าลังผ่านสายพานมูเล่ย์ 
และเฟืองโว่ ที่เพลาผสมวัสดุใช้ความเร็วรอบ 40 รอบ
ต่อนาที และใช้ความเร็วในการอัดเม็ด 100 รอบต่อ
นาที อัตราส่วนมูลสัตว์ต่อน้ า 200 : 1 โดยน้ าหนัก ใช้
เวลาผสม 7 นาที จะได้อัตราการท างานเฉลี่ย 89.23  
กิโลกรัมต่อชั่วโมงโดยน้ าหนักเปียก ใช้ความชื้นใน
การผสม  50.00  เปอร์เซ็นต์  ลักษณะเม็ดปุ๋ยมีความ
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หนาแน่น 1.547 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ความ
ยาวเฉลี่ย 1.48 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.720 
เซนติเมตร ชูชาติ  พะยอม และคณะ (25446 : 
บทคัดย่อ) ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม  
โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรเป็นสินค้าที่ส่งออก
ส าคัญอย่างยิ่งของประเทศ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการผลิต 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของสินค้าทางการเกษตร โดย
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการออกแบบและ
สร้างเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพขึ้นให้มีประสิทธิภาพใน
การผลิตปุ๋ยเม็ดชีวภาพและใช้ในทางการเกษตร ลด
การสั่งซื้อปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ พร้อมทั้งได้สนอง
นโยบายของรัฐบาล ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้
ด าเนินการวิจัย ท าการออกแบบและสร้างเครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบประหยัดขึ้น และท าการ
ทดลองในเขตพ้ืนที่ หมู่บ้านเมืองลึง ต าบลเมืองลึง 
อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ หลังจากการทดลอง
ผลปรากฏว่าเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพที่สร้างขึ้น 
สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่าวันละ 8 
ชั่วโมง และผลิตเม็ดปุ๋ยชีวภาพที่ใช้ทางการเกษตร 
3,499 กก./วัน จะเห็นได้ว่าเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยที่สร้าง
ขึ้น สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลด
ต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่อง จึง
เหมาะสมกับเกษตรกรในท้องถิ่นเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต
ตามสภาวะปัจจุบันเป็นอย่างดี อนุตร  จ าลองกุล 
และคณะ (2548 : บทคัดย่อ) เครื่องอัดแท่งวัสดุ
เกษตรเป็นเครื่องมือส าหรับอัดวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ทาง
การเกษตร มีขนาด 450x1,100x1,200 m.m.
ประกอบด้วยชุดอัดมีลักษณะเป็นเกลียวอัดขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 50 m.m. ระยะพิตซ์ 40 m.m. ชุด
ผสมวัสดุเกษตรจะท าหน้าที่ผสมคลุกเคล้าวัสดุต่างๆ 
ให้เข้ากัน ติดตั้งอยู่บนของตัวเครื่อง ทั้งชุดอัดและชุด
ผสมใช้ต้นก าลังจากมอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส 

ถ่ายทอดก าลังจากมอเตอร์ไปยังเกียร์ทดด้วยล้อและ
สายพาน(อัตราทด 60 : 1) และจากเกียร์ทดไปยังชุด
เกลียวอัดด้วยโว่และเฟือง ชุดตัดแท่งวัสดุเกษตรเป็น
ใบเลื่อยวงเดือนท าหน้าที่ตัดแท่งวัสดุที่ได้จากการอัด
ตามความยาวที่ต้องการ แหล่งต้นก าลังเป็นมอเตอร์
ขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส โดยมีความเร็วรอบท่ีเกลียว
อัด ชุดผสม ชุดตัดเท่ากับ 77, 25 และ  2,900 rpm. 
ตามล าดับ การท างานเริ่มจากการน าวัสดุต่างๆ มาใส่
ในชุดผสมเม่ือส่วนผสมคลุกเคล้ากันดีแล้ว จึงเปิดฝา
บริเวณใต้ถังผสมเพ่ือให้ส่วนผสมไหลลงไปในชุดอัด 
ซึ่งเกลียวอัดท าหน้าที่อัดและล าเลียงแท่งวัสดุเกษตร
ออกไปทางส่วนท้ายของกระบอกอัด และจะใช้ใบ
เลื่อยวงเดือนตัดให้เป็นท่อนตามความยาวที่ต้องการ 
แท่งเชื้อเพลิงที่ถูกตัดจะตกลงไปยังภาชนะรองรับ
ต่อไป เครื่องอัดแท่งวัสดุเกษตรจะมีขนาด 
450x1,100x1,200 m.m. ค่าโมเมนต์บิดที่เกิดข้ึนใน
แนวแกน 32.87 N และความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นใน
แนวแกนเพลาเกลียวอัด 2,669.72 N ใช้แรงอัดใน
แนวแกนและแรงในแนวรัศมีของเพลาเกลียวอัด
เท่ากับ 4,109.45 N และ 2,669.72 N ตามล าดับ 
ประพันธ์  ศิริพลับพลา และศตพร กันแก้ว. (2551 
: บทคัดย่อ) โครงการนี้เป็นการออกแบบและสร้าง
เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเครื่องที่สร้างขึ้นมาใช้อัดวัตถุดิบ
ส่วนผสมอาหารปลาให้เป็นรูปทรงกระบอกยาว
ประมาณ 10 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม. 
พร้อมอบแห้ง เพื่อน าเม็ดอาหารที่อัดได้และอบแห้ง
แล้วไปใช้เลี้ยงปลาในบ่อเลี้ยงปลา ของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรเจดีย์แม่ครัว นอกจากนี้ยังท าการทดสอบการ
อัดเม็ดและการอบแห้งอาหารสัตว์ที่อัดได้โดยเครื่องที่
สร้างข้ึนส าหรับการท างานของเครื่อง เริ่มจากการ
ผสมวัตถุดิบส่วนผสมอาหารปลาสูตรโปรตีน 35 % 
ในภาชนะ จากนั้นน าส่วนผสมเทลงในกระบะป้อน
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วัตถุดิบของเครื่อง วัตถุดิบส่วนผสมอาหารปลาจะตก
สู่กระบอกเกลียวล าเลียง และจะถูกใบเกลียวล าเลียง
ซึ่งอยู่ภายในกระบอกเกลียวล าเลียงน าพาวัตถุดิบ
ส่วนผสมอาหารปลาเข้าสู่กระบอกเกลียวรีด ภายใน
กระบอกรีดจะมีชุดลูกรีดท าการรีดวัตถุดิบส่วนผสม
อาหารปลาผ่านออกตามรูต่างๆ ที่เจาะไว้โดยรอบ
กระบอกรีด จากนั้นเม็ดอาหารปลาที่รีดผ่านรูเจาะ
แล้วจะถูกตัดท่อนโดยชุดตัดท่อนตกสู่กระบะรองอรับ
เม็ดอาหารสัตว์ จากนั้นจึงตกสู่ตะแกรงล าเลียงของ
ระบบอบแห้ง  เม็ดอาหารปลาจะค่อยๆ ถูกล าเลียง
อยู่ภายในห้องอบแห้งนานประมาณ 3 นาที ที่
อุณหภูมิอบแห้งระหว่าง 120-130º c ท้ายที่สุดเม็ด
อาหารปลาที่แห้งแล้วจะออกจากตะแกรงล าเลียงฝั่ง
ตรงข้าม ตกสู่ภาชนะรองรับ ส าหรับระบบใบเกลียว
ล าเลียงและชุดลูกรีดใช้แกนเพลาส่งก าลังร่วมกันโดย
รับก าลังขับมาจากมอเตอร์ 2.2 kw 1450 rpm ทด
รอบผ่าน ชุดเกียร์ทดรอบและชุดเฟืองโซ่ โซ่ ส่วน
ระบบตัดท่อนเม็ดอาหารสัตว์ใช้ก าลังขับจากมอเตอร์
กระแสตรง ส าหรับตะแกรงล าเลียงซึ่งเคลื่อนที่
ภายในห้องแห้งเคลื่อนรอบชุดลูกกลิ้งหัวท้าย ซึ่งรับ
ก าลังขับมาจากมอเตอร์ 0.187 kw 1450 rpm ทด
รอบผ่านชุดเกียร์ทดรอบและชุดพุลเลย์ สายพาน 
จากการทดสอบการอัดเม็ดอาหารสัตว์โดยเครื่อง
อัดเม็ดอาหารสัตว์ที่สร้างขึ้น 6 ครั้งทดสอบ โดยใช้
วัตถุดิบส่วนผสมอาหารสัตว์รวม 35 กก. และจาการ
ทดสอบการอบแห้งเม็ดอาหารสัตว์โดยระบบอบแห้ง
ที่สร้างขึ้น 4 ครั้งทดสอบ โดนใช้เม็ดอาหารสัตว์รวม 
40 กก. พบว่าเครื่องที่สร้างขึ้นสามารถอัดเม็ดอาหาร
สัตว์มีขีดความสามารถในการอบแห้งเม็ดอาหารสัตว์
จากความชื้น 40 % มาตรฐานเปียกจนเหลือความชื้น 
13 % มาตรฐานเปียก ได้ประมาณ 34  กก. เม็ด
อาหารสัตว์แห้งแล้ว/ชม. 

7.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่มีต่อการใช้งานของ
เครื่องอัดเม็ดหัวอาหารกุ้งก้ามแดง พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 
8. ขอเสนอแนะ

8.1 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องอัดเม็ด
หัวอาหารกุ้งก้ามแดง 

8.1.1 ควรตรวจสอบแรงดันของกระแสไฟฟ้า 
8.1.2 ควรเพิ่มจ านวนรูเจาะที่หัวอาหารกุ้ง

ก้ามแดงถูกอัดผ่าน 
8.2 ขอเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

8.2.1 สามารถน าไปใช้ในการอัดหัวอาหารสุกร 
8.2.2 สามารถน าไปใช้ในการอัดปุ๋ยส าหรับใส่

พืชผัก ต้นไม้ 
9. กิตติกรรมประกาศ

ขอบคุณ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ที่ให้ทุนงบประมาณสนับสนุน
ในการจัดท าผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายของการวิจัย  1)   เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงคใน
ทศวรรษท่ี  21  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  2)  เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงคใน
ทศวรรษท่ี  21  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  การศึกษา  ประสบการณการทํางาน  และ
สาขาท่ีจบการศึกษา  กลุมตัวอยาง  ไดแก  พนักงานบัญชี  ในหนวยงานเทศบาลตําบล  เทศบาลเมือง  และ
เทศบาลนคร  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  140  คน  ไดมาจากตารางเครจซ่ีและมอรแกน  (Krejcie  and  
Morgan)  จากนั้นสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาไดแก  
แบบสอบถามคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงคในทศวรรษท่ี  21  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  สถิติท่ีใชใน
การวิจัย ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน  t – test  (Independent-Samples) และ  
F-test 
    สรุปผลการวิจัยพบวา 
 1)  คุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงคในทศวรรษท่ี  21  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
ดานคอมพิวเตอรและซอฟทแวร  ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับบัญชีเก่ียวกับภาษี
อากร  และดานการวิเคราะหและแกไขปญหา 
 2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานบัญชี  ในหนวยงานเทศบาลตําบล  เทศบาลเมือง  
และเทศบาลนคร  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีของคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงคในทศวรรษท่ี  21     
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  การศึกษา  ประสบการณการทํางาน  และสาขาท่ีจบการศึกษา  
โดยรวมและดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน   
 
คําสําคัญ  :  คุณลักษณะ, นักบัญชีท่ีพึงประสงค, ศตวรรษท่ี 21 
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Abstract 

        The purposes of this research were to study the accountant's desirable characteristics in 
21st century in  the area of Ubon Ratchathani province and compare accountant's desirable 
characteristics in 21st century that classified by age, level of education , work experience and 
field of graduation.  The populations was the accountants in subdistrict municipality, town 
municipality, and city municipality in Ubon Ratchathani province amount 219 people.            
The sample consisted the accountants in subdistrict municipality, town municipality, and city 
municipality in Ubon Ratchathani province amount 140 people.  The data was obtained from 
the table of sample sizes of Krejde and Morgan ( Krejde & Morgan)  then simple random 
sampling.  The tool that used in the this study was the questionnaire about accountant's 
desirable characteristics in 21st century in  the area of Ubon Ratchathani province with the 
statistics used for recording data were percentage, mean, standard deviation, t - test 
(Independent-Samples) and F-test. 
       The findings revealed that (1) A study of the accountant's desirable characteristics in the 
21st century in the area of Ubon Ratchathani province in the overall image was high level. 
When ranked in descending, interpersonal skills and responsibilities, computer and software, 
professional ethics, Legal aspects relating to accounting regarding taxation and analysis and 
problem solving.  ( 2)  Comparison of opinions of the accountants in subdistrict municipality, 
town municipality, and city municipality in Ubon Ratchathani province about the 
characteristics of desirable accountants in the 21st century in Ubon Ratchathani province that 
classified by age, education, work experience and the field of graduation overall, the opinions 
were not different. 
 

Keywords : Characteristics, Accountant's Desirable , 21st Century 
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ตัวแปรอิสระ 
 
1.  อาย ุ
2.  ระดับการศึกษา 
3.  ประสบการณการทํางาน 

4.  สาขาท่ีจบการศึกษา 

ตัวแปรตาม 
1.  ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.  ดานคอมพิวเตอรและซอฟทแวร 
3.  ดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับบัญชี
เก่ียวกับภาษีอากร 
4.  ดานการวิเคราะหและแกไขปญหา 
5.  ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
 

1. บทนํา 
    ในปจจุบันเทคโนโลยีเปนสิ่งท่ีมีบทบาทกับสังคม
เปนอยางมาก  และยังมีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจ  
ซ่ึงหลายๆกิจการมีการนําเทคโนโลยีใหมๆเขามาชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานมากข้ึนนอย  
แตเทคโนโลยีไมสามารถเขามาแทนท่ีการทํางานของ
นักบัญชีไดอยางเต็มท่ี  เพราะความรับผิดชอบและ
คว ามส าม า รถ ในกา รตั ด สิ น ใ จ   ท่ี ต อ ง อ า ศั ย
ประสบการณท่ีเปนหัวใจหลักของการทํางานดานบัญชี
อยู  (ชฎาพา  สุขสมัย.  2559)  จากการท่ีโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วนี้  ทําใหทุกอาชีพลวน
ตองปรับตัวใหทันกระแสโลกดวยและการเตรียมตัว
กาวเขาสูยุค  Thailand 4.0  ยุคท่ีธุรกิจจะตองแขงขัน
กันดวยความรู ความคิดสรางสรรค  และนวัตกรรม  
การนําเทคโนโลยีตางๆ  มาประยุกตใชกับงานบัญชี  
ดังนั้น  นักบัญชีในยุคทศวรรษท่ี  21  นี้  ตองวางแผน
และมองการณไกล  ตองมีการพัฒนาศักยภาพตางๆ
เพ่ือชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ  (nara.  
2559)   
 ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา
คุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงคในทศวรรษท่ี  
21  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือใหนักบัญชีในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี  ไดตระหนักถึงการพัฒนาองค
ความรูใหมๆใหกับตนเอง  ทําใหเกิดความเชี่ยวชาญ  
และมีทักษะท่ีสูงข้ึน  สามารถนําองคความรูไปพัฒนา
หนวยงาน  และประเทศชาติ  ใหเจริญกาวหนาตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนักบญัชี            ท่ี
พึงประสงคในทศวรรษท่ี  21  ในเขตจังหวัดอุบลราชธาน ี  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบัญชี   
ท่ี พึงประสงค ในทศวรรษท่ี   21  ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี   จํ าแนกตาม   อายุ   การ ศึกษา  
ประสบการณการทํางาน  และสาขาท่ีจบการศึกษา 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและตัวอยาง 
  ป ร ะ ช า ก ร   ไ ด แ ก   พ นั ก ง า น บั ญ ชี                 
ในหนวยงานเทศบาลตําบล  เทศบาลเมือง  และ
เทศบาลนคร  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  
219 คน กลุมตัวอยาง  ไดแก  พนักงานบัญชี           ใน

หนวยงานเทศบาลตําบล  เทศบาลเมือง  และเทศบาล
นคร  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  140  คน  
ไดมาจากการเปดตารางของเครจซ่ีและมอรแกน  
(Krejcie  :  Morgan  :  1970 :  608)   
 2.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 งานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะ 
ของนักบัญชีท่ีพึงประสงคในทศวรรษท่ี  21  ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี  ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนในการ
ดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้  
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากร  ไดแก  พนักงานบัญชี  
ในหนวยงานเทศบาลตําบล  เทศบาลเมือง  และ
เทศบาลนคร  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  
219  คน 
  1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  พนักงานบัญชี  
ในหนวยงานเทศบาลตําบล  เทศบาลเมือง  และ
เทศบาลนคร  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  
140  คน  ไดมาจากการเปดตารางของเครจซ่ีและมอร
แกน  (Krejcie  :  Morgan  :  1970 :  608)   
 
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถาม  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ตอน  คือ 
   ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ  
(Checklist)  โดยการเครื่องหมาย    ลงใน  (  )  
หนาขอความ 
   ต อ น ท่ี   2  เ ป น แ บ บ สอ บ ถ า ม
คุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงคในทศวรรษท่ี  
21  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  มีลักษณะเปนแบบ
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มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  ตามแบบของ  
Likert  (Best  and  Kahn.  1993  :  246) 
   ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 3.  วิธีการสรางเครื่องมือและหาคุณภาพ
เครื่องมือ 
    การสร า ง เครื่ อ ง มือ ท่ี ใช ในการ เ ก็บ
รวบรวมขอมูล  และการตรวจสอบเครื่องมือผูวิจัย
ดําเนินตามข้ันตอนดังนี้ 
  1.  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  ทฤษฎี  และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  2.  ศึกษาหลักการ  และวิธีการสราง
แบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา  (Rating 
Scale)  ตามวิธี  Likert  Type)  (Best  and  Kahn.  
1993  :  246) 
  3.  สร างแบบสอบถาม  ตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยไดจํานวน  36  ขอ 
  4.  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสราง ข้ึน  
เสนออาจารยท่ีปรึกษาการวิจัย  เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสม  และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แกไข 
  5.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุง
แกไขแลว  ไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสม  และความเ ท่ียงตรงเชิ ง เนื้ อหา  ซ่ึ ง
ประกอบดวย  3  ทาน  ดังนี้ 
    5.1  นายชูชัย  ประดับสุข  ตําแหนง
ผูอํานวยการกลุม  วิทยฐานะ  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
การพิเศษ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร  เขต 1  วุฒิการศึกษาปรัชญาบัณฑิต  สาขา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี   ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและวัดผล
ประเมินผล 
    5.2   นางราณี  ศรีสุรนารี  ตําแหนง
ครู   วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี   สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  4  สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษาการ
บั ญ ชี ม ห า บั ณ ฑิ ต   ส า ข า วิ ช า ก า ร บั ญ ชี   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ผูเชี่ยวชาญดานการบัญชี  
    5.3  นางบังอร  พันธโสภา  ตําแหนง
ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

อุบล ร าช ธ านี    สถาบั นก ารอ าชี ว ศึ กษ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  4  สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษาการ
บัญชีมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ผูเชี่ยวชาญดานการบัญชี 
 6 .   จากนั้ นนํ าแบบสอบถามมาแก ไข
ขอบกพรองตามท่ีผู เชี่ยวชาญแนะนํา  เพ่ือความ
สมบูรณและเหมาะสมยิ่งข้ึน  แลวนําแบบสอบถามท่ี
ไดแกไขแลว  เสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง 
 7. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ
แกไขแลว  ไปทดสอบใช  (Try-out)  เพ่ือหาคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยนําแบบทดสอบไปทดลองใชกับ
พนักงานบัญชี  อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  50  คน 
 8.  นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช     มาตรวจ
ใหคะแนน  และวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนราย
ขอ  โดยใชค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอย างงาย  
ระหวางคะแนนแตละขอกับคะแนนรวมรายดาน 
(Item – totel Correlation)  คัดเลือกแบบสอบถาม
ท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยาง  ไดจํานวน  36  ขอ  
แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  โดยใช
สู ต ร กา รหาค า สั มป ระสิ ท ธิ์ แ อล ฟา   ( Alpha -  
Coefficient)  ตามวิธีของ  Cronbach  (Cronbach.  
1970  :  161)  ไดความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ  0.87 
 9.  นําแบบสอบถามท่ีผานการหาคุณภาพ
แลว  ไปพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริง    เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
         
4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  ติดตอขอหนังสือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบ ล ร าช ธ า นี   ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ กษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  4  เพ่ือขอความรวมมือจากกลุม
ตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล  พรอมนัดหมาย  
กําหนดเวลาการเก็บขอมูล 
 2.  เตรียมแบบสอบถามคุณลักษณะของนัก
บัญชีท่ีพึงประสงคในทศวรรษท่ี  21  ในเขต จังหวัด
อุบลราชธานี  จํานวน  140  ชุด  ใหมีเพียงพอกับกลุม
ตัวอยาง 
 3.  นําแบบสอบถามคุณลักษณะของนักบัญชีท่ี
พึ งประสงค ใ นทศวรรษ ท่ี   21  ใน เ ขตจั งหวั ด
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อุบลราชธานี  ท่ีจัดเตรียมไวไปสอบถาม  ตามวัน  
เวลา  ท่ีนัดหมายไวกับกลุมตัวอยางโดยเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง 
 4.  อธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจวิธีการทํา
แบบสอบถาม  และการตอบแบบสอบถาม 
 5.  นํ าแบบสอบถาม ท่ีกลุ มตั วอย า งตอบ
เรียบรอยแลวตรวจสอบความสมบูรณ  และเก็บ
เพ่ิมเติมกรณีท่ีแบบสอบถามไมสมบูรณ  แลวนําไป
ตรวจสอบใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  และนํา
คะแนนท่ีไดไปวิเคราะห  โดยโปรแกรมสําเร็จรูป  
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการสรุปผลการวิจัยเรื่องการศึกษา
คุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงคในทศวรรษท่ี  
21  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  มีประเด็นท่ีสําคัญดังนี้ 
 1.  การศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึง
ประสงคในทศวรรษท่ี  21  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดานเม่ือ
เรียงจากมากไปนอย  คือ  ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ดานคอมพิวเตอร
แ ล ะ ซ อ ฟ ท แ ว ร   ด า น จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ               
ดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับบัญชีเก่ียวกับภาษีอากร  
และดานการวิเคราะหและแกไขปญหา  
 1.1  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ  พบวา  ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ  เม่ือเรียงจากมากไป
นอย  คือ  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดเปนอยางดี  สามารถใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณ
ตางๆ  ท้ังในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวม
ทีมงาน  มีความกระตือรือรนในการพัฒนาความรู
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอยาง
ตอเนื่อง  สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและ
วัฒนธรรมขององคกร ได เปนอย างดี   สามารถ
รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
สามารถทํางานเปนทีมและใหความรวมมือกับทีมงาน
ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายองคการ  และ

สามารถปฏิ บั ติ ง าน ท่ี ได รั บมอบหมายอย า ง มี
ประสิทธิภาพ  ตามลําดับ 
 1.2  ดานคอมพิว เตอรและซอฟทแวร   
พบวา  ดานคอมพิวเตอรและซอฟทแวร  โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ  เม่ือเรียงจากมากไป
นอย  คือ  มีความสามารถเลือกใช เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารสารสนเทศ  มีทักษะในการใช
เ ครื่ อ ง มือและ เทคโน โลยี ท่ี เหมาะสม เ พ่ือ เ พ่ิ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและช ว ย ในการ ตัดสิ น ใ จ ท่ี ดี ข้ึ น               
มีความสามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แปลความหมาย  มีความรูความเขาใจในการใช
คอมพิวเตอรเปนอยางดี  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี  มีความสามารถ
เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล  
และมีความสามารถในการสืบหา  คนควา  ไดมาของ
ขอมูลท่ีหลากหลายจากแหลงขอมูลตางๆ  เชน  จาก
บุคคล  สิ่งพิมพ  สื่ออิเล็กทรอนิกส  ตามลําดับ     
 1.3  ด านจรรยาบรรณวิชาชีพ  พบว า     
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากทุกขอ  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ      
มีการเปดเผยขอมูลทุกดานในรายงานการเงินอยาง
ถูกตอง  ครบถวน  ชัดเจน  และเชื่อถือได  ไมเรียก
หรือรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง  มีความม่ันใจ
วาขอมูลท่ีนํามาใช ถูกตองครบถวนเพียงพอเปน
ปจจุบัน  และสะทอนใหเห็นภาพท่ีแทจริง  รักษา
ความลับของขอมูลตลอดเวลา  โดยใชความระมัดระวัง
ตอสถานการณท่ีอาจทําใหมีการเปดเผยขอมูลไดโดย
ไมตั้งใจ  รับผิดชอบในงานท่ีทําโดยไมมีขอจํากัด     
เพ่ือความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน  มีการเก็บรักษา
ความลับของขอมูลแมในกรณีท่ีความสัมพันธระหวาง
ทานกับลูกคาหรือผูวาจางจะสิ้นสุดลงแลวก็ตาม       
ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจโดยอยูภายใตความถูกตอง
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป  และมาตรฐาน
การบัญชีท่ีกําหนดไว  ประพฤติตนบนพ้ืนฐานวิชาชีพ  
สํานึกในหนาท่ีและไมปฏิบัติตนในลักษณะท่ีทําใหเกิด
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี  รักษา
ความลับของลูกคาโดยคํานึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนใน
การเปดเผยขอมูล  ไมเสนอตนเองเขารับงานของ
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กิจการใดท่ีผู ทําบัญชี อ่ืนปฏิบัติอยูแลวรวมถึงไม
ยินยอมใหผู อ่ืนดําเนินการแทน  หลีกเลี่ยงการนํา
ขอมูลท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ีไปใชเพ่ือหาประโยชน
สวนตนหรือนําใชในทางมิชอบดวยกฎหมาย  ไมให
หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนใดๆแกผูอ่ืน  
เพ่ือใหตนเองไดรับผลประโยชนเกินกวาท่ีควรจะเปน  
และได ใ ชหลั กความรอบครอบและหลักความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน  ตามลําดับ          
  1.4  ดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับบัญชี
เก่ียวกับภาษีอากร  พบวา  ดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับบัญชีเก่ียวกับภาษีอากร  โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากทุกขอ  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ      
มีความรูดานกฎหมายการบัญชีและขอกําหนดของ
สภาวิชาชีพบัญชี  มีการปรับปรุงบัญชีของงธุรกิจให
เหมาะสมและถูกตองตามกฎหมายภาษีอากร            
มีความรูการทําบัญชีการสอบบัญชีการบัญชีบริหาร
การภาษีอากรและเทคโนโลยีการบัญชี  มีความรูดาน
กฎหมายภาษีอากรและขอกําหนดของสรรพากร  และ
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีอากร  การบัญชีภาษี
อากร  ตามลําดับ 
  1.5  ดานการวิเคราะหและแกไขปญหา  
พบวา  ดานการวิ เคราะหและแกไขปญหา  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ  เม่ือเรียง
จากมากไปนอย  คือ  มีความสามารถในการสอบถาม  
วิเคราะหเชิงเหตุผล  คิดเชิงสรางสรรคเพ่ือแกไขปญหา
ท่ีเกิดข้ึน  มีความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ     
ท่ีไมเคยเจอมากอน  สามารถจําแนกไดวาเม่ือใด
สมควรท่ีจะปรึกษาผูเชี่ยวชาญในการแกปญหาและ
การหาขอสรุป  และมีความสามารถในการวิเคราะห
ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานบัญชีเชน  ความผิดพลาด
ของการบันทึกบัญชีหรือปญหาจากระบบการควบคุม
ภายในและจัดการลดความเสี่ยงเหลานั้นได  ตามลําดับ 
 2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของนักบัญชีท่ีพึงประสงคในทศวรรษท่ี  21  ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  การศึกษา  
ประสบการณการทํางาน  และสาขาท่ีจบการศึกษา  
โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
    
 

6.  การอภิปรายผล 
 จากผลการสรุปผลการวิจัยเรื่องการศึกษา
คุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงคในทศวรรษท่ี  
21  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  มีประเด็นท่ีสําคัญท่ี
ควรนํามาอภิปรายดังนี้ 
        การวิเคราะหความคิดเห็นของพนักงานบัญชี  
ในหนวยงานเทศบาลตําบล  เทศบาลเมือง  และ
เทศบาลนคร  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  
อายุ  การศึกษา  ประสบการณการทํางาน  และสาขา
ท่ีจบการศึกษา  พบวาทุกดานอยูในระดับมากอาจ
เนื่องมาจากผลการวิจัยมีแนวคิดสอดคลองกับกมลภู  
สันทะจักร  และกนกศักดิ์  สุขวัฒนาสินิทธิ์   นิทธิ์   
(บทคัดยอ:2561)  ทําการศึกษาถึงคุณลักษณะของนัก
บัญชี ท่ี พึ งประสงค ในยุ ค ไทยแลนด   4.0  ของ
หนวยงานราชการในประเทศไทย  พบวา  มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับ  คุณลักษณะนักบัญชีในยุคไทยแลนด  
4.0  ดานความรูทางวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ
บัญชี  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานภาษาอังกฤษ  
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
บัญชี  และดานการวิเคราะหและแกไขปญหาไม
แตกตางกัน  เนื่องจากหนวยงานราชการในประเทศ
ไทย  มีการกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการคัดสรรท่ีเปน
มาตรฐานเดียวกันทุกกระทรวง  โดยปฏิบัติตามคูมือ
การสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการ  การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันได  
ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  การ
แสดงความคิดเห็นของหัวหนาฝายการเงินและบัญชี
ของหนวยงานราชการในประเทศไทย  เ ก่ียวกับ
คุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึงประสงคในยุคไทยแลนด  4.0  
ของหนวยงานราชการ  จึงไมแตกตางกัน 
 ผลการวิจัย  พบวา  ดานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ดานคอมพิวเตอรและซอฟทแวร   ดาน
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับบัญชีเก่ียวกับภาษีอากร  ดาน
การวิ เคราะหและแก ไขปญหา  และดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
สงผลตอคุณลักษณะของนักบัญชี ท่ีพึงประสงคใน
ทศวรรษท่ี  21  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  โดยดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานคอมพิวเตอรและซอฟทแวร  
ดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับบัญชีเก่ียวกับภาษีอากร  
ดานการวิเคราะหและแกไขปญหา  และดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ        
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มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณลักษณะของนักบัญชีท่ี
พึ งประสงค ใ นทศวรรษ ท่ี   21  ใน เ ขตจั งหวั ด
อุบลราชธานี  ท่ีระดับความเชื่อม่ัน  87  เปอรเซ็นต  
ผลการศึกษาวิจัยชี้ใหเห็นวาหนวยงานเทศบาลตําบล  
เทศบาลเมือง  และเทศบาลนคร  ในปจจุบันมีความ
ตองการนักบัญชีท่ีนอกจากจะมีความรูทางดานบัญชี  
ดานภาษี  ดานภาษาตางประเทศแลว  ยังตองการ
ความรูความสามารถในดานเทคโนโลยี  ดานภาษี  การ
สื่อสารบริหารจัดการอ่ืนๆ  เชนสามารถใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหา
ในสถานการณตางๆ  ไดใชหลักความรอบครอบและ
หลักความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน  การมีมนุษย
สัมพันธเพ่ือการติดตอประสานงาน  เพราะสิ่งตางๆ  
เหลานี้ถือเปนกลไกสําคัญท่ีจะทําใหคุณลักษณะของ
นั ก บั ญ ชี ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค ใ น ท ศ ว ร ร ษ ท่ี 21                         
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
7.  ขอเสนอแนะ 
 1.  ควรศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึง
ประสงคในทศวรรษท่ี  21  ในดานอ่ืนๆเพ่ิมเติม 
 2.  ควรศึกษากลุมตัวอยางอ่ืนๆ  เชน               ผู
ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต  ผูตรวจสอบบัญชีภาษี
อากร  เปนตน  ซ่ึ งจะทําใหสามารถวิ เคราะห
คุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงคในทศวรรษท่ี  
21  ไดครอบคลุมทุกกลุมตัวอยางประสงคในทศวรรษ
ท่ี  21  มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1)  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมบัญชี  GFMIS  
กับโปรแกรมบัญชี  E-LAAS  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  2) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม
บัญชี  GFMIS  กับโปรแกรมบัญชี  E-LAAS ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนกตาม  ต าแหน่ง  อายุ  ระดับ
การศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน  สาขาวิชาที่จบการศึกษา  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  หัวหน้างานบัญชี ,
หัวหน้างานพัสดุ, พนักงานบัญชี และพนักงานพัสดุ  ในหน่วยงานภาครัฐในเขตอ าเภอวารินช าราบและอ าเภอ
เดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 56 คน ได้มาจากตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน  
(Krejcie & Morgan) จากนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถาม  สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน t - test  (Independent-
Samples  T-Test)  และ  F - test 
     สรุปผลการวิจัยพบว่า   
    1. การศึกษาประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมบัญชี  GFMIS  กับโปรแกรมบัญชี  E-LAAS  ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
    2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการศึกษาประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมบัญชี  GFMIS  
กับโปรแกรมบัญชี  E-LAAS ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนกตามต าแหน่ง อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และสาขาวิชาที่จบการศึกษา  โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน    
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Abstract 
 

 The purpose of this thesis is : 1) education about efficiency of GFMIS accounting 
program and E-LASS accounting program in Ubon Ratchathani . 2) It compares education 
about efficiency of GFMIS accounting program and E -LASS  accounting program in Ubon 
Ratchathani which it classifies by position, age, education level, experience of working, 
subject of graduate and 
 The sample of this thesis are chief accountant, chief procurement, accountant and 
procurement of government official in Warinchamrap district and Detudom district about 56 
people. The sample of the thesis are from table of specifications of Krejcie and Morgan. 
After that, the researcher use simple random methods. The tools of this thesis is 
questionnaires. The statistics use to record data are percentage, average, standard deviation, 
t-test (Independent-Samples  T-Test) and f-test. 
 The conclusion of this thesis are  
   1. Education about efficiency of GFMIS accounting program and E-LASS accounting 
program in Ubon Ratchathani are a high level. It considers by case found that the opinions 
are at a high level in all aspect when researcher arranges from less to more such as 
reliability, manual, system process, technology and personnel. 
   2. Comparison results of the opinions about efficiency of GFMIS accounting 
program and E-LASS accounting program in Ubon Ratchathani classifies from position are not 
different opinions. 
 
Keywords : GFMIS accounting program , E-LASS accounting program , efficiency in using  
              accounting software 
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1.  บทน า 
 ในปัจจุบันระบบสารสนเทศได้ เข้ามามี
บทบาทเป็นอย่างมากในองค์กรต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น
ทั้งองค์กรในภาครัฐและองค์กรในภาคเอกชน
เนื่องจากกระแสของโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขัน
ทางด้านข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะการเชื่อมโยง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ  ท าให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ต้องการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศสามารถแสดงข้อมูลด้าน
การ เงินการคลั ง ให้กับส่ วนกลางได้   และมี
มาตรฐานเดียวกันจึงได้พัฒนาระบบบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการเริ่มต้น
สร้างมาตรฐานการท างาน ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ธัญลักษณ์   แสงสว่ าง และลิลี่               
โกศัยยานนท์.  2554 : 3)  โดยได้น าระบบสารสนเทศ
มาใช้ในงานต่างๆ  เช่น  การประมวลผลข้อมูลการ
ค านวณทางด้านการเงินและการบัญชี  และเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร 
 ระบบบัญชี คอม พิว เตอร์ ข องอ งค์ ก ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS : Electronic Local 
Administrative  Accounting  System)  เกิดขึ้นจาก
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  (สศช.)  ได้ขอให้ส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง จัดสรรเงินกู้เพ่ือ
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  เพ่ือด าเนินโครงการระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รองรั บระบบ (E-Government)  ของภาครั ฐ     
โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการใช้
เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้จัดสรรเงินกู้  
SAL ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
(สถ.)  เพ่ือด าเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
(E-LAAS)  จ านวน  91,496,000  บาท (ลักขณา  
ปัสนานนท์.  2551: 1) ซึ่งส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศมีการบริหารงานที่คล่องตัว
มากขึ้นรวมถึงการบริหารงบประมาณที่สะดวก

รวดเร็ว  สามารถแสดงฐานะการคลังเป็นรายวัน  
เชื่อมโยงข้อมูลทั้งในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ  ที่
ส าคัญท าให้สามารถก าหนดทิศทางในการวางแผน
กระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบบัญชีของรัฐบาล 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.  2550 : 1)  
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศได้ใช้
ระบบดังกล่าวแล้วจะช่วยอ านวยความสะดวกให้
ผู้ปฏิบัติ งานส าหรับทุกโครงสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านวยความสะดวกใน
การตรวจสอบระบบบัญชีให้กับส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถเชื่อมโยง
กับระบบGFMI (Government Fiscal  Management 
InformationSystem)  ซึ่ ง ร ะ บ บ ดั ง ก ล่ า ว
ประกอบด้วย ระบบงบประมาณ ระบบการจัดเก็บ
รายได้  ระบบรายจ่าย ระบบบันทึกบัญชีและการ
จัดท ารายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2551 : 
1)  อันเป็นส่วนเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งมี
เป้าหมายหลักในการด าเนินโครงการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่ งประกอบด้วย         
1)  จัดท าระบบการวางแผนด าเนินการอนุมัติการ
บริหารงบประมาณ  2)  จัดท าระบบจัดซื้อจัดจ้าง    
3)  จัดท าระบบการรับและระบบเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
4)  จัดท าระบบบริหารส่วนบุคคล  5)  จัดท าระบบ
บัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง6)  จัดท าระบบฐานข้อมูล
หลักเพ่ือก ากับติดตามและประเมินผลแบบครบ
วงจรทั้งในทางบัญชีและงบประมาณกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จึงได้พัฒนาโปรแกรมการ
บันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (E-LAAS)  การจะ
เข้าสู่โปรแกรมดังกล่าวได้นั้นจ าเป็นต้องมีการ
บันทึกบัญชีเพ่ือเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่การบันทึก
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ โดยการปิดบัญชีทุก
ประเภทและให้น าเงินสดที่มีอยู่น าฝากธนาคารให้
หมดและจัดท างบทดลอง  ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์  
2547  เริ่มด าเนินการบันทึกบัญชีตามระบบนี้ใน
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วันที่  1  มีนาคม 2547  (กรมบัญชีกลาง.  2552 : 1)  
ระบบราชการไทยได้มีการปฏิรูปเพ่ือปรับแนว
ทางการปฏิบัติงานที่เน้นผลลัพธ์โดยให้ประชาชน
เป็นศูนย์กลางพร้อมที่จะกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  
ซึ่ งองค์ประกอบที่ ส าคัญอย่ างหนึ่ ง ของการ
ปฏิบัติงานภาครัฐก็คืองานด้านการคลัง  ดังนั้น
เ พ่ื อ ใ ห้ ง า นด้ า นก า ร เ งิ น ก า รคลั ง ขอ ง รั ฐ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรัฐบาลจึงมีนโยบาย
การปรับปรุงการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ
เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจัดท าโครงการจัดการ
ด้านการคลังภาครัฐเข้าสู่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โครงการ GFMIS (พัชราภรณ์  ลิมปิอังคนันต์.  
2552 : 1) 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
องค์กรที่จัดตั้งใหม่ และมีแหล่งรายได้จ านวนมาก
มาจากหลายแหล่ง ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมรายได้จาก
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล รายได้ที่
ได้รับจากการจัดสรรจากการจัดเก็บภาษีต่างๆ  
ตามกฎหมายรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล          
เมื่อองค์กรมีประเภทของรายได้มาจากหลายแหล่ง
จะต้องมีการจัดสรรให้ตรงกับลักษณะของงาน              
แต่ละประเภท  จึงส่งผลให้ระบบบัญชีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความสลับซับซ้อนและอาจมี
ความคลาดเคลื่อน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยส่วนงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นได้มี
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยได้น าเทคโนโลยี            
มาใช้ในการบันทึกบัญชีและการจัดรายงานการเงิน
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  เพ่ือช่วยการบริหารงาน
คลังขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  โดยได้เสนอให้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอให้ส านัก
บริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  จัดสรร
เงินกู้  ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
ด าเนิน “โครงการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ (Electronic 
Local Administrative Accounting Syste :     

E–LAAS)  ซึ่งประกอบด้วย งานด้านซอฟต์แวร์
ระบบบัญชีและฮาร์ดแวร์เพ่ือรองรับระบบโดย 
กรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น ได้ ให้ทาง
หน่วยงานสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์  (TU-RAC)  เขี ยน
โปรแกรมระบบงาน  ซ่ึงโปรแกรมเป็นลักษณะ                 
Web Based  Application  คือผู้ใช้ งานสามารถ    
ท าธุรกรรมผ่านระบบ Online จากหน่วยงานต้น
สังกัดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามสิทธิส่วน
งานที่ได้รับผิดชอบภายใต้ระบบความปลอดภัยสูง
จากส่วนกลางซึ่งข้อมูลที่ป้อนเข้าไปยังส่วนกลาง
หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สามารถ
มองเห็นข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
หมดทั่วประเทศ ลักษณะการท างานของระบบ
ประกอบด้วย 5 ระบบ คือ ระบบงบประมาณ  
ระบบข้อมูลรายรับ  ระบบข้อมูลรายจ่าย  ระบบ
บัญชีและระบบรายงานผู้บริหาร  โดยการใช้งาน
ของระบบจะมีคู่มือแนะน าการใช้งาน  ในส่วนของ
การช่วยเหลือจะมีศูนย์กลางอยู่ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งประเทศได้ใช้ระบบดังกล่าวแล้ว  จะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานท างานได้สะดวก ลดการท างานที่
ซ้ าซ้อน  สามารถให้ข้อมูลผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว
เป็นปัจจุบัน  ก่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีอีกทั้ง
ระบบดังกล่าวสามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ส าหรับทุกโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  (วรรณา  เจริญนาน.  2556 : 1-2) 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึง
สนใจการศึกษาประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมบัญชี  
GFMIS  กับโปรแกรมบัญชี  E-LAAS  ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี   เพ่ือน าผลจากการวิจัยที่ ได้มา
เปรียบเทียบว่ามีปัญหาและอุปสรรคประสิทธิภาพ
การใช้โปรแกรมบัญชี  GFMIS  กับโปรแกรมบัญชี  
E-LAAS  และน ามาปรับปรุงแก้ไขระบบโปรแกรม
บัญชี GFMIS กับโปรแกรมบัญชี  E-LAAS ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม
บัญชี  GFMIS  กับโปรแกรมบัญชี  E-LAAS  ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี 
 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้
โปรแกรมบัญชี  GFMIS  กับโปรแกรมบัญชี  E-LAAS  
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนกตาม  ต าแหน่ง
อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน  
สาขาวิชาที่จบการศึกษา 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร  ได้แก่   หัวหน้างานบัญชี ,
หัวหน้างานพัสดุ, พนักงานบัญชี และพนักงานพัสดุ    
ในหน่วยงานภาครัฐในเขตอ าเภอวารินช าราบ                  
และอ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน  
65  คน  
  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  หัวหน้างานบัญชี,
หัวหน้างานพัสดุ, พนักงานบัญชี และพนักงานพัสดุ    
ในหน่วยงานภาครัฐในเขตอ าเภอวารินช าราบ              
และอ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน   
56  คน  ได้มาจากตารางก าหนดขนาดตัวอย่าง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)    
จากนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย   
 3.2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
          ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม  มี ลั กษณะเป็นแบบส ารวจรายการ  
(Checklist)  โดยกาเครื่องหมาย    ลงใน  (  )  
หน้าข้อความ 
 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามการศึกษา
ประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมบัญชี GFMIS กับ
โปรแกรมบัญชี  E-LAAS  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  
ตามแบบของ  Likert   
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 4.2 ขั้ นตอนการสร้ า ง เครื่ อ งมื อและหา
คุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้ าง เครื่ องมือที่ ใช้ ในการ เก็บ
รวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบเครื่องมือผู้วิจัย
ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 4.2.1 ศึกษา  เอกสาร  ทฤษฏีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 4.2.2  ศึ กษาหลั กการและวิ ธี ส ร้ า ง
แบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  
Scale)  ตามวิธีของ  Likert  (Likert  Type)   
 4.2.3  สร้างแบบสอบถามตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยได้จ านวน  27  ข้อ 
 4.2.4  น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม  และให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไข 
  4.2.5 น าแบบสอบถามที่ ได้ รั บการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม  และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา  ซึ่งประกอบด้วย  3  ท่าน  ดังนี้ 
  1) นายชูชัย  ประดับสุข ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่ม  วิทยฐานะ  ศึกษานิ เทศก์
เชี่ยวชาญ ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์  เขต  1  วุฒิการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

 
1.1 ต าแหน่ง 
1.2 อายุ 
1.3 ระดับ

การศึกษา 
1.4 ประสบการณ์

ในการท างาน 
1.5 สาขาวชิาทีจ่บ

การศึกษา 

ประสิทธิภาพการใช้
โปรแกรมบัญชี GFMIS 
กับโปรแกรมบัญชี E-
LAAS ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี ได้แก ่
 2.1 ด้านบุคลากร 
 2.2 ด้านเทคโนโลย ี
 2.3 ด้านกระบวนการ
ท างานของระบบ 
 2.4 ด้านความนา่เชื่อถือ 
 2.5 ด้านคู่มือการใช้งาน 
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สาขาวิจัยประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและวัดผล
ประเมินผล 
  2) นางราณี  ศรีสุรนารี ต าแหน่งครู
วิ ทยฐานะ  ครู ช าน าญการ พิ เ ศษ  วิ ทย าลั ย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ส านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  
กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษาการบัญชี
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี 
  3 ) น า ง ส า ว สุ ธ า รั ต น์  ศ รี ท อ ง  
ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิจัยประเมินผลการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เชี่ยวชาญด้าน
การวิจัยและวัดผลประเมินผล   
 4.2.6 จากนั้นน าแบบสอบถามมาแก้ไข
ข้อบกพร่องตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน า  เพ่ือความ
สมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึ้น  แล้วน าแบบสอบถาม
ที่ได้แก้ไขแล้ว  เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
อีกครั้ง 
 4.2.7 น า แบบสอบถามที่ ผ่ า นก า ร
ตรวจสอบแก้ไขแล้วไปทดสอบใช้  (Try-out)  เพ่ือ
หาคุณภาพของเครื่องมือ  โดยน าแบบทดสอบไป
ทดลองใช้กับหัวหน้างานบัญชี  พนักงานบัญชี               
ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในเขตอ าเภอกันทรารมย์  
อ าเภอโนนคูณ  และอ าเภอเบญจลักษ์  จังหวัด
ศรีษะเกษ  จ านวน  50  คน 
 4.2.8 น าแบบสอบถามที่ ทดลองใช้       
มาตรวจให้คะแนน  และวิเคราะห์หาค่าอ านาจ
จ า แนก เป็ น ร ายข้ อ  โ ดย ใช้ ค่ า สั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่าย  ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับ
คะแนนรวมรายด้าน  (Item  -  totel  Correlation)  
น ามาหาค่ าความเชื่ อมั่ นของแบบสอบถาม                
โ ด ย ใ ช้ สู ต รการหาค่ า สั มประสิ ท ธิ์ แ อลฟา                             

(Alpha - Coefficient)  ตามวิธีของ  Cronbach  ได้
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.96 
 4.2.9. น าแบบสอบถามที่ผ่านการหา
คุณภาพแล้ว  ไปพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริง  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.3  วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.3.1 ติดต่อขอหนังสือจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  เพ่ือขอความร่วมมือ
จากกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อม                                     
นัดหมาย  ก าหนดเวลาการเก็บข้อมูล 
 4.3.2 เตรียมแบบสอบถามการศึกษา
ประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมบัญชี  GFMIS กับ
โปรแกรมบัญชี  E-LAAS  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  
จ านวน  56  ชุด  ให้มีเพียงพอกับกลุ่มตัวอย่าง 
 4.3.3 น า แบบ สอบถาม กา รศึ กษ า
ประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมบัญชี  GFMIS กับ
โปรแกรมบัญชี  E-LAAS  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  
ที่จัดเตรียมไว้ไปสอบถาม  ตามวัน  เวลา  ที่นัดหมาย
ไว้กับกลุ่มตัวอย่างโดยเดินทางไปเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง 
 4.3.4 อธิบายให้กลุ่มตัวอย่างเข้า ใจ
วิธีการท าแบบสอบถามและการตอบแบบสอบถาม 
 4.3.5  น าแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่าง
ตอบเรียบร้อยแล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์  
และเก็บเพ่ิมเติมกรณีที่แบบสอบถามไม่สมบูรณ์  
แล้วน าไปตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้  และน าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์โดยโปรแกรม
ส าเร็จรูปและสรุปรายงานผลการวิจัยต่อไป 
 4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.4.1  ส ถิ ติ พ้ื น ฐ า น เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    4.2.2  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ t - test   และ  F - test 
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5. ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และแปลความหมาย  การศึกษาประสิทธิภาพการ
ใช้โปรแกรมบัญชี  GFMIS  กับโปรแกรมบัญชี    
E-LAAS ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  รายด้านและ
ภาพรวม 
 

ด้าน
ที ่

รายการ X  S.D. 
แปล
ผล 

1 ด้านบุคลากร 3.96 0.65 มาก 

2 ด้านเทคโนโลยี 3.97 0.62 มาก 

3 
ด้ า น ก ร ะ บ วน ก า ร
ท างานของระบบ 

4.09 0.57 มาก 

4 ด้านความน่าเชื่อถือ 4.16 0.57 มาก 

5 ด้านคู่มือการใช้งาน 4.13 0.72 มาก 

รวม 4.06 0.53 มาก 

         
 จากตารางที่ 1 พบว่าการศึกษาประสิทธิภาพ
การใช้โปรแกรมบัญชี  GFMIS  กับโปรแกรมบัญชี 
E-LAAS ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  ( X  =  4.06)   
 
ตารางที ่2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของการศึกษาประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมบัญชี  
GFMIS กับโปรแกรมบัญชี E-LAAS  ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี  จ าแนกตามต าแหน่ง     

   
 

  จากตารางที่ 2 พบว่าการศึกษาประสิทธิภาพ
การใช้โปรแกรมบัญชี  GFMIS  กับโปรแกรมบัญชี  
E-LAAS  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนก
ตามต าแหน ่ง   โดยรวมและรายด้านม ีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน   
 
ตารางที ่3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของการศึกษาประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมบัญชี 
GFMIS กับโปรแกรมบัญชี E-LAAS  ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี  จ าแนกตามอายุ 
 

 
     จากตารางที่ 3  พบว่าการศึกษาประสิทธิภาพ 
การใช้โปรแกรมบัญชี  GFMIS  กับโปรแกรมบัญชี    
E-LAAS ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนกตาม
อาย ุ  โดยรวมและรายด ้านม ีความค ิด เห ็น           
ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนตาม
ความคิดเห็นของการศึกษาประสิทธิภาพการใช้
โปรแกรมบัญชี GFMIS กับโปรแกรมบัญชี E-LAAS  
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี   จ าแนกตามระดับ
การศึกษา   
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     * ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    จากตารางที่ 4  พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมบัญชีบัญชี  
GFMIS กับโปรแกรมบัญชี E-LAAS ในเขตจังหวัด
อ ุบลราชธาน ี จ าแนกตามระด ับการศ ึกษา  
โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนตาม
ความคิ ด เ ห็ นขอ งกา รศึ กษาประสิ ท ธิ ภ าพ               
การใช้โปรแกรมบัญชี  GFMIS กับโปรแกรมบัญชี  
E-LAAS  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน 
 

 
     * ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
      

 จากตารางที่ 5  พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมบัญชี  
GFMIS การใช้โปรแกรมบัญชี  E-LAAS ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน  โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนตาม
ความคิดเห็นของการศึกษาประสิทธิภาพการใช้    
โปรแกรมบัญชี  GFMIS กับโปรแกรมบัญชี       
E-LAAS  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนก
ตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา 

 
     * ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

      
 จ ากตา ร า ง ที่  6  พบว่ า ก า รศึ กษ า
ประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมบัญชี  GFMIS  กับ
โปรแกรมบัญชี  E-LAAS  ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี  จ าแนกตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา  
โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   

6. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลในการศึกษา
ประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมบัญชี GFMIS กับ
โปรแกรมบัญชี  E-LAAS  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
สรุปผลการวิจัย  ได้ดังนี้  
 1.  การศึกษาการศึกษาประสิทธิภาพ
การใช้โปรแกรมบัญชี  GFMIS  กับโปรแกรมบัญชี                
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E-LAAS  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก   
 2.  ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบ
ความคิด เห็ นของ  การศึ กษาประสิทธิ ภ าพ               
การใช้โปรแกรมบัญชี  GFMIS  กับโปรแกรมบัญชี                 
E-LAAS  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม
ต าแหน่ง อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน และสาขาวิชาที่จบการศึกษา โดยรวมและ
รายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   
 
 7.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการ
ใช้โปรแกรมบัญชี  GFMIS กับโปรแกรมบัญชี  E-
LAAS  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  มีประเด็นที่
ส าคัญที่จะน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 7.1  การศึกษาประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม
บัญชี  GFMIS  กับโปรแกรมบัญชี  E-LAAS  ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากทุกด้านเมื่อเรียงจากมากไปน้อย  คือ  
ด้ านความน่ า เชื่ อถื อ   ด้ านคู่ มื อการใช้ งาน                    
ด้านกระบวนการท างานของระบบ  ด้านเทคโนโลยี
และด้านบุคลากร  ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า   
 7.1.1  การใช้งานโปรแกรมบัญชี  GFMIS  
และโปรแกรมบัญชี  E-LAAS  มีความน่าเชื่อถือใน
การใช้ งานด้านความปลอดภัยในการจัดเก็บ
ฐ า น ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล                   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ( เทียนใจ สุทะ.  
2561 : 137)   การประเมินผลการใช้งานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                 
(E-LAAS)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
เชียงใหม่  พบว่า  ด้านความน่าเชื่อถือ โดยที่ระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) มีการก าหนดสิทธิ ใน
การใช้งานระบบ และการก าหนดรหัสผ่านในการ
เข้าถึงอย่างชัดเจน  ในการประมวลผลสามารถสรุป
รายงานได้อย่างถูกต้อง  และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  (วราภรณ์  ฉ่ าใย.  2559 : 76)  ประสิทธิภาพ
รายงานการเงินจากระบบบริหารการเงินการคลังรัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส์   (GFMIS)  ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตามแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินของหน่วยงาน
ภาครัฐ  
 7.1.2  ด้านความน่าเชื่อถือได้อยู่ในระดับ
มาก  และด้านคู่มือการใช้งานของโปรแกรมบัญชี  
GFMIS  กับโปรแกรมบัญชี E-LAAS  มีขั้นตอนการ
ใช้งานอย่างละเอียดมีความถูกต้องและแม่นย า    
ง่ายต่อการใช้และการศึกษา  การเข้าดูคู่มือการใช้
งานผ่านระบบออนไลน์มีความสะดวกสบายต่อผู้ที่
เข้าใช้งานโปรแกรมบัญชี  GFMIS  กับโปรแกรม
บัญชี E-LAAS  ท าให้เข้าใจการใช้งานโปรแกรมและ                 
ลงข้อมูลในโปรแกรมได้ถูกต้อง  ซึ่ งสอดคล้อง                   
กับงานวิจัยของ  (  เทียนใจ สุทะ.  2561 : 137)               
การประเมินผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (E-LAAS)  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่  พบว่า  
คู่มือการท างานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและระบบ
บอกขั้นตอนการท างานให้ชัดเจน 
 7.1.3  ด้านกระบวนการท างานของระบบ  
โปรแกรมบัญชี  GFMIS  และโปรแกรมบัญชี        
E-LAAS  มีการจัดท าทะเบียนและรายงานทางการ
เงินครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ  และโปรแกรม
บัญชี  GFMIS และโปรแกรมบัญชี E-LAAS  มีระบบ
รายรับในการจัดท าเอกสารด้านการรับเงินมีความ
ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ  
 7.1.4  ด้านเทคโนโลยี  สภาพของการใช้
งานเครื่องพริ้นเตอร์ในการปฏิบัติงานมีผลต่อการ
ออกรายงาน  โปรแกรมบัญชี  GFMIS  กับโปรแกรม
บัญชี  E-LAAS สามารถออกรายงานได้ตรงตาม
ความต้ องการของผู้ ใ ช้ ง าน   ความเร็ วของ
อินเทอร์เน็ตมีผลต่อการอัพโหลดและดาวน์โหลด
ข้อมูลและการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมเพราะถ้า
อินเตอร์เน็ตช้าท าให้การใช้งานโปรแกรมช้าหรือ
หลุดออกจากโปรแกรม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  (พัชรินทร์  ศิริทรัพย์.  2558 : 72)  ศึกษา
เรื่อง  ผลกระทบการใช้ระบบการบริหารการเงิน             
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  GFMIS  ที่มีผล
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ต่อคุณภาพรายงานการเงินของหน่วยงานราชการ  
กรณีศึกษาอ าเภอพระนครศรีอยุ ธยา   พบว่า  
สัญญาณอินเตอร์เน็ตควรเป็นของระบบโดยเฉพาะ
บางครั้งอินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย  ไม่สามารถใช้งาน             
ได้หรื อช่ วงเวลาที่ มี การใช้ งานมากสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตช้า  
 7.1.5  ด้านบุคลากร  ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี  
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม
เป็นอย่างดีและผู้ปฏิบัติงานมีความช านาญเกี่ยวกับ
การใช้งานโปรแกรมเป็นอย่างดีและผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมและ 
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีเป็นอย่าง
ดีช่วยให้การใช้งานโปรแกรมบัญชี  GFMIS  กับ
โปรแกรมบัญชี  E-LAAS  เป็นไปอย่างถูกต้อง  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  (วรรณา  เจริญนาน.  
2556 : 58)  ด้านบุคลากร  พบว่า  ความพร้อมใน
การบริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์                
(E-LAAS)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในจังหวัด
จันทบุรี  อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ  พบว่า  ท่านมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
เกีย่วกับการจัดท ารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร
เพ่ือการตัดสินใจเป็นอันดับแรก  รองลงมาคือ  ท่าน
มี คว ามพร้ อมที่ จ ะปฏิ บั ติ ง าน เกี่ ย วกั บการ
ประมวลผลข้อมูลระบบรายรับ  ท่านมีความพร้อมที่
จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบบัญชีท่านมีความพร้อมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
รวบรวมและประมวลผลระบบรายจ่าย  และท่านมี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและ
ประมวลผลระบบงบประมาณ 
 7.2  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ใช้
โปรแกรมบัญชี GFMIS กับโปรแกรมบัญชี            
E-LAAS  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนกตาม  
ต าแน่ง  อายุ   ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ใน
การท างาน  สรุปได้ดังนี้  โดยรวมและรายด้านมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า
ต าแหน่งงานนั้นก็ต้องผ่านการใช้โปรแกรมบัญชี
มาแล้วทั้งสิ้น  ทั้งหัวหน้างานและพนักงานต้องมี

ภาระบทบาทหน้ าที่ ค วามส าคัญของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี  จึงต้องศึกษาและท าความ
เข้าใจ  เพ่ือให้การท างานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
และอายุไม่เป็นส่วนส าคัญในการใช้โปรแกรมบัญชี  
เพราะบุคลากรที่ใช้โปรแกรมบัญชี GFMIS กับ
โปรแกรมบัญชี  E-LAAS  ได้รับการอบรมการใช้
โปรแกรมมาเหมือนกัน  และในการศึกษาคู่มือการ
ใช้งานโปรแกรมบัญชี  GFMIS  กับโปรแกรมบัญชี  
E-LAAS  มาจากแหล่งเดียวกัน  และสามารถหาดูได้
จากอินเตอร์เน็ตในช่องทางเดียวกัน ระดับการศึกษา
ที่น้อย  ไม่ได้ท าให้บุคลากรมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมเพราะ  การใช้โปรแกรมบัญชี  GFMIS  
กับโปรแกรมบัญชี  E-LAAS  ได้มีการฝึกฝน  อบรม  
เพ่ือเพ่ิมความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีได้ด้วยตนเอง  ท าให้มีความรู้  ความสามารถ
และทักษะที่ เท่ า เที ยมกับบุคลากรที่ มี ระดับ
การศึกษาที่ สู งสอดคล้องกับผลการวิ จั ยของ              
(วิไลรัตน์  จตุสุวรรณศรี.  2543 : บทคัดย่อ)  ศึกษา
เรื่อง  ปัจจัยทีส่ งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศในงานบริการผู้ป่วย  :  กรณีศึกษาศูนย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาบูรพา  ผลการวิจัย
พบว่า  บุคลากรระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างกัน  ประสบการณ์ในการ
ท างาน  ทั้งนี้บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ที่ยาวนานกว่านั้นย่อมท าให้บุคลากรได้พบเจอ
ประสบปัญหาและอุปสรรคมากมาย  และพบ
วิธีแก้ไขปัญหามากกว่าคนที่มีประสบการในการ
ท างานที่น้อยกว่า  แต่ผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานที่น้อยกว่า  ก็สามารถสอบถามวิธีแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคที่ พบเจอกับบุ คลกรที่ มี
ประสบการณ์ในการท างานที่ยาวนานกว่าได้  ซึ่ง
สอดคล้องกับวิจัยของ  (จิรพรรณ  ค าอ่อน.  2547 : 
บทคัดย่อ ) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงาน
คลั งองค์ การบริหารส่ วนต าบลในเขตอ าเภอ                    
ดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ประสบการณ์ในการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ทีมีประสบการณ์ในการท างาน
ด้านการคลังยาวนานกว่า  จะพบปัญหาและอุปสรรค
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และมีวิธีการแก้ไขปัญหามากกว่าผู้ทีมีประสบการณ์
ในการท างานน้อยกว่า  อาจเนื ่องมาจากผู ้ที ่มี
ระยะเวลาในการท างานที่ยาวนานกว่า  ย่อมมี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า  พบเห็น
ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  และสาขาวิชา
ที่จบการศึกษาที่แตกต่างกันนั้น  ย่อมไม่เป็นอุปสรรค
ในการท างาน  ในการใช้โปรแกรมบัญชี  GFMIS  กับ
โปรแกรมบัญชี   E-LAAS  เพราะได้มีการน าบุคลากร
ที่ใช้งานโปรแกรมบัญชีไปอบรมวิธีการใช้โปรแกรม  
เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมและ
โปรแกรมยังมีคู่มือในการใช้โปรแกรมในขั้นตอนต่างๆ 
อธิบายไว้อย่างละเอียด  และสามารถหาดูได้ง่าย 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึ กษาข้ อ เ สนอแนะของผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี  
GFMIS  กับโปรแกรมบัญชี  E-LAAS  ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี  ผู้ศึกษาได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น  
2  ส่วน  ดังนี้ 
 8.1  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 ผลการศึ กษาประสิทธิ ภ าพการ ใช้
โปรแกรมบัญชี  GFMIS  กับโปรแกรมบัญชี  E-LAAS  
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 8.1.1  ด้านบุคลากร 
    หน่วยงานควรจัดส่งบุคลากรให้เข้า
รับการอบรมอย่าสม่ าเสมอและต่อเนื่องในการใช้
งานโปรแกรมบัญชีบัญชี  GFMIS  กับโปรแกรม
บัญชี  E-LAAS   
 8.1.2  ด้านเทคโนโลยี 
    หน่วยงานควรให้มีการติดตั้งระบบ
เชื่อมโยง (Internet) ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
เ พ่ื อ รั บ ร อ ง โ ป ร แ ก ร ม บั ญ ชี บั ญ ชี  GFMIS           
กับโปรแกรมบัญชี  E-LAAS 
 8.1.3  ด้านคู่มือการใช้งาน 
    หน่วยงานควรจัดพิมพ์คู่มือการใช้
งานโปรแกรมบัญชีบัญชี  GFMIS  กับโปรแกรม
บัญชี  E-LAAS  ให้เป็นปัจจุบัน 
 

 8.2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  8.2.1  ควรท าการศึกษาเรื่อง  การศึกษา
ประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของโปรแกรมบัญชี  
GFMIS  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  8.2.2  ควรท าการศึกษาเรื่ อง การ
ปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังของ
โปรแกรมบัญชี  E-LAAS  ของหน่วยงานเทศบาล
ต าบล  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
  8.2.3 ควรท าการศึกษาเรื่อง การ
ปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังของ
โปรแกรมบัญชี  GFMIS ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  
 
9.  กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยนี้สามารถส าเร็จลุลวงไปด้วยดี           
ผู้ศึกษาจึงกราบของพระคุณ  คณะกรรมการและ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาให้
ค าแนะน า  ให้ความรู้  จนกระทั้งการวิจัยเสร็จสมบูรณ์   
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การศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว 
จังหวัดอุบลราชธานี 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ของการวิจัย  (1)  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้า
กาบบัว  จังหวัดอุบลราชธานี  (2)  เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว  จังหวัด
อุบลราชธานี  จ าแนกตามอายุ  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาด าเนินงาน  ทุนเริ่มแรก  รายได้วิสาหกิจต่อปี  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  กรรมการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว  จ านวน  32  คน  ซึ่งได้มา
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple random sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ   ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรมาตรฐาน  F-test 
 ผลการวิจัยพบว่า   

1.  การศึกษาศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว  จังหวัดอุบลราชธานี  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

2.  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว  จังหวัด 
อุบลราชธานี  จ าแนกตามอายุ  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาด าเนินงาน  ทุนเริ่มแรก  รายได้วิสาหกิจ 
ต่อปี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  โดยรายรวมและรายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ  :  การจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว 
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Abstract 
 

The objectives of this study are : To study the efficiency of the account of 
community enterprise at Phar Kaab Bua Community in Ubon Ratchathani Province and to 
compare the efficiency of community enterprise classified by ages, educational levels, 
duration of operation, initial investment and the incomes of community enterprise per year.  

The questionnaire used in this research was distributed to the sample who were 32 
committees of Phar Kaab Bua Community by using a simple random sampling. The research 
methodology was a quantitative method concerning satisfaction of the committees towards 
the efficiency of the account of community enterprise used at Phar Kaab Bua Community in 
Ubon Ratchathani Province. Besides, the statical methods employed in collecting data 
consists of percentage, mean, standard deviation (SD) and F-test. The findings of the study 
indicated that the majority of the sample of the committee of the account of community 
enterprise Phar Kaab Bua Community in Ubon Ratchathani Province were in the age group 
31-40 years because the community enterprise was founded by people in the 
community. Moreover, the study illustrated that respondents held educational backgrounds 
in junior high school and vocational certificate levels. Furthermore, the study showed that 
the majority of the respondents spent a 6-10-year operation period. Plus, most of them 
spent 10,000 - 50,000 THB for initial investment and the revenue of the community 
enterprise was less than 30,000 THB/month. 

The overall of the questionnaires displays that the satisfaction of the committees of 
the account of community enterprise at Phar Kaab Bua Community in Ubon Ratchathani 
Province was in a very satisfied level. When considering as earned income found that the 
opinions were ranked at a high level from the most to the least in all aspects: accounting 
system development, accounting skills, accounting quality, documentation and accounting 
methods and reliability, respectively.  
In conclusion, a statistical significance was at the level of 0.05 meaning that there are no 
differences in the total and each perspective. 
 
Keywords :  Account of community enterprise at Phar Kaab Bua 
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1.  บทน า 

 ระบบบัญชี  หรือการบันทึกบัญชีถือว่าเป็น
ส่วนที่มีความส าคัญมากที่ต้องปฏิบัติ ในการ
ประกอบธุรกิจเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้  การวาง
ระบบบัญชีที่ดีถูกต้องและน่าเชื่อถือย่อมก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจเพราะท า ให้เจ้าของ
ธุรกิจสามารถบริหารสินทรัพย์  หนี้สิน  ส่วนของ
เจ้ าของและส่ วน อ่ืนๆที่ เ กี่ ยวข้อง ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  และเจ้าของธุรกิจสามารถที่จะ
บริหาร  ทั้งทางด้านข้อมูลที่เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจและผล 
 จากการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร  
ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถที่จะพัฒนาองค์กรให้
ทันสมัยเป็นสากล  และเป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคล
ทั่วไป  ดังนั้นการให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ระบบบัญชีให้มีมาตรฐาน  จะสามารถท า ให้
องค์กรประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ  
สามารถบริหารค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นได้  สามารถ
บริหารก า ไรจากการประกอบธุรกิจได้มากขึ้น  
การปฏิบัติงานในองค์กรมีความคล่องตัว  สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ง่ายและรวดเร็ว  มีการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยลดการ
ทุจริตในองค์กร  และสมาชิกในกลุ่มจะมีรายได้ที่
เพ่ิมขึ้นจากองค์กรที่ประสบความส าเร็จ (จินตนา 
เหล่าชัยพฤกษ์, 2556)  นอกจากนี้การที่ธุรกิจจะ
ประสบความส าเร็จและเข้าสู่การแข่งขันได้นั้น  
การท า บันทึกรายรับ-รายจ่ายเมื่อได้รับเงินจริง  
หรือจ่ายเงินจริงหรือที่เรียกว่าเกณฑ์เงินสด  (Cash 
Basis)  ก็จะสามารถท า ให้เจ้าของธุรกิจรับรู้ถึง
การได้ก าไรหรือขาดทุนในธุรกิจนั้นๆ ได้ (ศศิวิมล  
มีอ าพล, 2556)จากการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องค์กร  ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถที่จะพัฒนา
องค์กรให้ทันสมัยเป็นสากล  และเป็นที่น่าเชื่อถือ
ของบุคคลทั่วไป  ดังนั้นการให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาระบบบัญชีให้มีมาตรฐาน  จะสามารถท า 
ให้องค์กรประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ  
สามารถบริหารค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นได้  สามารถ
บริหารก า ไรจากการประกอบธุรกิจได้มากขึ้น  

การปฏิบัติงานในองค์กรมีความคล่องตัว  สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ง่ายและรวดเร็ว  มีการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยลดการ
ทุจริตในองค์กร  และสมาชิกในกลุ่มจะมีรายได้ที่
เพ่ิมขึ้นจากองค์กรที่ประสบความส าเร็จ (จินตนา 
เหล่าชัยพฤกษ์, 2556)  นอกจากนี้การที่ธุรกิจจะ
ประสบความส าเร็จและเข้าสู่การแข่งขันได้นั้ น  
การท า บันทึกรายรับ-รายจ่ายเมื่อได้รับเงินจริง  
หรือจ่ายเงินจริงหรือที่เรียกว่าเกณฑ์เงินสด  (Cash 
Basis)  ก็จะสามารถท า ให้เจ้าของธุรกิจรับรู้ถึง
การได้ก าไรหรือขาดทุนในธุรกิจนั้นๆ ได้ (ศศิวิมล  
มีอ าพล, 2556) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559  มุ่งเน้นให้น า  หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นปรัชญาในการ
น าทางพัฒนาประเทศ  ปัจจุบันการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่าง
กว้างขวางเป็นปรัชญาที่ชี้น า  ยุทธศาสตร์และ
นโยบายการพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่การพัฒนาที่
มั่นคง  และยั่งยืนทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้น า 
ไปเป็นแนวทางการด ารงชีวิต  และการปฏิบัติตน
ในทุกระดับตั้งแต่ปัจเจกครอบครัว  ชุมชนจนถึง
ประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 
 กรมพัฒนาชุมชนมีภารกิจหลักในการ
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มี
ความมั่นคงผ่านแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ชุมชน  พ.ศ.2555-2559 โดยมีเป้าหมายสูงสุด  
ภายใต้วิสัยทัศน์  คือ  “ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ฐานรากมั่นคง”  ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือตอบสนอง
นโยบายผลิตภัณฑ์  OTOP  จึงได้มีการก าหนดกล
ยุทธ์ในการพัฒนาผู้ประกอบการ  OTOP  ให้มี
รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ และยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ในทุกระดับของกลุ่มวิสาหกิจ (ชุติมันต์  
สะสอง  และบุญฑวรรณ  วิงวอน, 2559) 
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 “วิสาหกิจชุมชน” จัด เป็นองค์กรภาค
ประชาชนที่ไม่มีรูปแบบ  ไม่ได้เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  การสนับสนุนจึงไม่เป็น
ระบบและไม่มีเอกภาพ  ส่งผลให้มีปัญหาในการ
ด าเนินงานเพราะวิสาหกิจชุมชนบางแห่งไม่เป็นที่
ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน  และ
บางครั้งมีการสนับสนุนจากภาครัฐแต่ไม่ตรงความ
ต้องการที่แท้จริง  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน  พ.ศ. 2548  จึงได้ถูกประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม  
พ.ศ. 2548  เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ( ส านักงาน
เกษตรอ าเภอลานสกา ) 
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ศึกษามีความสนใจที่
จะศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดท า
บัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัวจังหวัดอุบลราชธานี  
โดยคาดหวังว่าข้อค้นพบที่ได้จากการค้นคว้าอิสระ
ครั้ งนี้ และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้วยเ พ่ือวัดระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี และเพ่ือเสนอเป็น
แนวทางการพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่อง น าไปสู่การ
จัดท าบัญชีที่มีประสิทธิผลและน าไปพัฒนาระบบ
บัญชี ส าหรับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดการสร้างผลตอบแทนให้แก่สมาชิกและ
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 

 2.1  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี
วิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว  จังหวัดอุบลราชธานี 
 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
จัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว  จังหวัด
อุบลราชธานี  จ าแนกตามอายุ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  ระยะเวลาด าเนินงาน  ทุนเริ่มแรก  
รายได้วิสาหกิจต่อเดือน 
 
 
 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ได้แก่  กรรมการที่จัดท า
บั ญ ชี วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ผ้ า ก า บ บั ว  จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี  จ านวน  35  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  กรรมการที่จัดท า
บั ญ ชี วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ผ้ า ก า บ บั ว  จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี  จ านวน  32  คน  ได้มาจากตาราง
ก าหนดขนาดตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน  
(Krejcie&Morgan)  (ธีรวุฒิ  เอกะกุล : 143-144)  
จากนั้นผู้วิจัยจึงท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) 
 3.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.2.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่  อายุ  ระดับ
การศึกษา  ระยะเวลาด าเนินงาน  ทุนเริ่มแรก  
และรายได้ต่อเดือน 
 1)  อายุ 
  1.1)  20-30  ปี 
  1.2)  31-40  ปี 
  1.3)  41  ปีขึ้นไป 
 2)  ระดับการศึกษา 
  2.1)  มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. 
  2.2)  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 
  2.3)  ปริญญาตรี 
 3)  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  3.1)  1 -  5  ปี 
  3.2)  6  -  10  ปี 
  3.3)  มากกว่า  11  ปี  
 4)  ทุนเริ่มแรก 
  4.1)  10,000 – 50,000 บาท 
  4.2)  50,001 – 100,000 บาท 
  4.3)  มากกว่า  100,000 บาท   
 5)  รายได้วิสาหกิจต่อเดือน 
  5.1)  ต่ ากว่า  30,000  บาท 
  5.2)  30,000  -  80,000  บาท 
  5.3)  80,001  บาท  ขึ้นไป 
 3.2.2  ตัวแปรตาม  คือ  ประสิทธิภาพ
การจัดท าบัญชีผ้ากาบบัว  ได้แก่  ด้านทักษะบัญชี  
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ด้านคุณภาพงานบัญชี  ด้านเอกสารและวิธีการ
ทางบัญชี  ด้านความเชื่อถือได้ 
ด้านการพัฒนางานบัญชี 
 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิ จั ย ในครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษา เ รื่ อ ง 
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีวิสาหกิจ
ชุมชนผ้ากาบบัว  จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้
ก าหนดขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยตามลาดับ
ดังนี้ 
 4.1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  4.1.1  ประชากร   
  ประชากร  ได้แก่  กรรมการที่จัดท า
บั ญ ชี วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ผ้ า ก า บ บั ว   จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี  จ านวน  35  คน 
  4.1.2  กลุ่มตัวอย่าง   
  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่   กรรมการที่
จัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว  จังหวัด
อุบลราชธานี  จ านวน  32  คน  ได้มาจากตาราง
ก าหนดขนาดตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน  
(Krejcie&Morgan)  (ธีรวุฒิ  เอกะกุล : 143-144)  
จากนั้นผู้วิจัยจึงท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) 
 4.2.  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3  ตอน  คือ 
 ต อ น ที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(checklist)  โดยเครื่องหมาย  √  ลงใน  ( )  หน้า
ข้อมูล 
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้า
กาบบัว  จังหวัดอุบลราชธานี  มีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  ตามแบบของ 
Likert (Best and kahn. 1993 : 246) 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 4.3.  ขั้นตอนวิธีการสร้างและเครื่องมือที่ใช้
ในงานวิจัย 

 การสร้ าง เครื่ องมือที่ ใช้ ในการ เก็บ
รวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบเครื่องมือผู้วิจัย
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 4.3.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฎี และ
งานที่เก่ียวข้อง 
 4.3.2 ศึกษาหลักการ และวิธีสร้าง
แบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามวิธีของ  Likert (Likert Type) (Best 
and kahn. 1993 : 246) 
 4.3.3  สร้างแบบสอบถามตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยได้จ าวน 50 ข้อ  
 4.3.4  น าแบบสอบถามที ่ได้ร ับการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความถ ูกต ้อ ง เหมาะสม และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
 4.3.5 น าแบบสอบถามที ่ได ้ร ับการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม และความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ซึ่งประกอบด้วย 3 ท่าน  ดังนี้ 
  1)  นายช ูช ัย  ประดับส ุข  ต าแหน ่ง
ผู ้อ า น ว ย ก า ร ก ลุ ่ม น ิเ ท ศ ว ิท ย ฐ า น ะ  
ศึกษานิเทศก์ด้านผู้เชี ่ยวชาญ  ส านักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสุร ินทร์ เขต 1  
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิจัย
และประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุบลราชธานี  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและ
ประเมินผล  
  2) นางสุพัตรา วงษ์วิศาลพร  ต าแหน่ง 
ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  4  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  
กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษา การศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาการบัญชี 
  3) นางราณี  ศรีสุรนารี  ต าแหน่งครู  
วิ ทยฐานะ  ครู ช าน าญการ พิ เ ศษ  วิ ทย าลั ย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  4  ส า นั ก ง า น
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ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  
กระทรวงศึกษาธิการ   วุฒิ การศึกษา บัญชี
มหาบัณฑิต  สาขาการบัญชี  
 4.3.6 จากนั้นน าแบบสอบถามที่แก้ไข
ข้อบกพร่องตามผู้เชี่ยวชาญแนะน า  เพ่ือความ
สมบูรณ์และความเหมาะสมยิ่ งขึ้น   แล้ วน า
แบบสอบถามที่ได้แก้ไขแล้ว  เสนอให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง 
 4.3 .7  น าแบบสอบถามที่ ผ่ านการ
ตรวจสอบแก้ไขแล้ว  ไปทดลองใช้ (Try-out) เพ่ือ
หาคุณภาพของเครื่องมือ  โดยน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับกรรมการจัดท าบัญชีที่ ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในจังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน  30  คน 
 4.3.8  น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มา
ตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก
เป็นรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่าย ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับคะแนนรวมราย
ด้าน (Item - totel Correlation) นามาหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) 
ตามวิธีของ Cronbach ได้ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.84 
 4.3.9 น าแบบสอบถามที่ผ่านการหา
คุณภาพแล้ว  ไปพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

5.  สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาความคิดเห็น
ของกรรมการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว 
จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  สรุป
ผลการวิจัย  ได้ดังนี้ 
 5.1  การศึกษาความคิดเห็นของกรรมการ
จัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว จังหวัด
อุบลราชธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเมื่อเรียงจากมากไปน้อย  คือ  
ด้านการพัฒนาระบบบัญชี  ด้านทักษะทางบัญชี  
ด้านคุณภาพงานบัญชี  ด้านเอกสารและวิธีการทาง

บัญชี  และด้านความเชื่อถือ  โดยสรุปสาระส าคัญ
ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 
 5.1.1  ด้านการพัฒนางานบัญชี  พบว่า  
ด้านพัฒนาระบบบัญชี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อเรียงจากมากไปน้อย  
คือ  สามารถน าความรู้ เกี่ยวกับงานบัญชี ไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ ขั้นตอนการท างาน
ประหยัดเวลา  เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด การ
พัฒนางานบัญชีท าให้วิสาหกิจชุมชนของท่านเกิด
ความยั่งยืน  การพัฒนางานบัญชีมีความ เหมาะสม
กับวิสาหกิจชุมชนของท่าน และลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าบัญชี  การพัฒนางานชีท าให้ทราบ ฐานะทาง
การเงินของวิสาหกิจชุมชน ความพึงพอใจต่อการ
พัฒนางานบัญชีวิสาหกิจชุมชนในภาพรวม  และ
ระบบบัญชีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  
การพัฒนางานบัญชีท าให้ทราบผลการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนที่แท้จริง  ท่านสามารถถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงานบัญชีให้สมาชิกท่านอ่ืนทราบได้  
ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย าสูง  และกระบวนการ
ท างานเกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  ตามล าดับ 
 5.1.2  ด้านทักษะทางบัญชี  พบว่า ด้าน
ทักษะทางบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ  เมื่อเรียงจากมากไปน้อย คือ  
ท่านรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นข้อบังคับของ
กลุ่ม  ความรู้ในเรื่องการจัดท าบัญชี ท าให้วิสาหกิจ
ชุมชนมีเงินออมมาก  เข้าใจในวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งกลุ่มเป็นอย่างดี  สามารถเรียนรู้และน า
วิธีการจัดท าบัญชีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  ท่าน
เชื่อว่าระบบการจัดท าบัญชีที่ดีสามารถช่วยให้
วิสาหกิจชุมชนลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายลงได้  ผู้น า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของท่านสามารถเรียนรู้การ
จัดท าบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ได้  
และท่านเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าบัญชี  
ท่านได้รับการอบรมความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชีจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนของท่านมีความรู้ในการจัดท าบัญชีตามระบบ
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บัญชีที่ดี  ท่านสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การจัดท าบัญชี  และวิสาหกิจของท่านมีการจัดท า
ระบบบัญชีที่ดี  ท่านมีความพร้อมด้านการจัดท า
บัญชีของวิสาหกิจชุมชน  ระบบการจัดท าบัญชีของ
วิสาหกิจชุมชน สามารถช่วยให้การจัดท าบัญชีของ
ท่านถูกต้องน่าเชื่อถือมากขึ้น  และท่านมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  ตามล าดับ     
 5.1.3  ด้านคุณภาพงานบัญชี  พบว่า  
ด้านคุณภาพงานบัญชี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อเรียงจากมากไปน้อย  
คือ  ความสะดวกและง่ายในการปฏิบัติงาน  และ
รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและแม่นย า  ความ
ปลอดภัย  ในการเข้ า ใช้ งานการจัดท าบัญ ชี  
รูปแบบบัญชีตรงกับความต้องการ  การจัดเก็บ
ข้อมูลการจัดท าบัญชี  และการเปรียบเทียบข้อมูล
ย้อนหลัง  ตามล าดับ          
 5.1.4  ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี  
พบว่า  ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อ
เรียงจากมากไปน้อย  คือ บันทึกรายการบัญชีลง
สมุดรายวันซื้อ  รายวันขาย รายวันรับ รายวันจ่าย
และรายวันทั่วไป  เอกสารที่ใช้ในการประกอบการ
บันทึกบัญชีมีปริมาณมาก  และจ าแนกรายการ
สินทรัพย์ส่วนตัวออกจากสินทรัพย์กิจการ  ท่าน
สามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  ท่าน
ตรวจสอบยอดคงเหลือของวัตถุดิบและสินค้า
คงเหลือ  ท่านสามารถออกงบการเงินได้  ท่านผ่าน
รายการจากสมุดรายวันขั้นต้นไปสมุดบัญชีแยก
ประเภท  ท่านคิดว่าชื่อบัญชีมีมากเกินไป  ท่าน
จ าแนกค่าใช้จ่ายในการผลิต  ออกจากค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริการ  ความถูกต้องและขั้นตอนการ
อนุ มัติ การ เบิกจ่ ายวัตถุดิ บ   สินค้ าคง เหลื อ  
ตามล าดับ 
 5.1.5  ด้านความเชื่อ  พบว่า  ด้านความ
เชื่อ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ  เมื่อเรียงจากมากไปน้อย  คือ  ข้อมูลสามารถ
ประกอบการตัดสินใจได้  มีการท างานที่ผิดพลาด
ต่ า  มีความถูกต้องแม่น  มีความโปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้  การแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง  
เช่น  งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องการแสดง
ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง  เช่น  งบการเงินแสดง
ข้ อมู ลที่ ถู ก ต้ อ ง   ก า ร จั ดท า บัญชี ด้ ว ยมื อมี
ความสามารถแก้ ไขข้อมูล ได้ เมื่ อ เกิดปัญหา  
เปรียบเทียบกับด้านโปรแกรมมีความสามารถกู้คืน
ระบบจากการส ารองข้อมูลได้ เมื่อเกิดปัญหา  
สามารถเปรียบเทียบรอบบัญชีที่แตกต่างกับ
วิสาหกิจอ่ืนได้อย่างถูกต้อง  ผ่านการตรวจสอบจาก
นักบัญชี  ตามล าดับ 
 5.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
กรรมการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว 
จังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนกตามอายุ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  ระยะเวลาด าเนินงาน  ทุนเริ่มแรก  
รายได้วิสาหกิจต่อเดือน  โดยรวมและรายด้านมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 
   จากสรุปผลการวิจั ยความคิด เห็นของ
กรรมการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว  
พบว่า 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า  ตัวแทนกรรมการจัดท าบัญชี
วิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี  
ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มคนใน
ชุมชนที่ร่วมตัวกันก่อตั้งขึ้น และมีระดับการศึกษา
อยู่ที่มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. กลุ่มส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาด าเนินงาน 6 - 10 ปี และส่วนมากมีทุน
เริ่มแรกที่ 10,000 - 50,000 บาท รายได้ต่อเดือน
ของวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัวส่วนมากจะต่ ากว่า 
30,000 บาท 
 ส่วนที่  2 ข้อมูลด้านทักษะทางบัญชี ใน
การจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล
ให้ กรรมการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว  
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จังหวัดอุบลราชธานี  มีทักษะทางบัญชีส่วนใหญ่  
คือ  รู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นข้อบังคับของ
กลุ่ม  มีความรู้ ในเรื่องการจัดท าบัญชี ท าให้
วิสาหกิจชุมชนมีเงินออมมาก เข้าใจในวัตถุประสงค์
การจัดตั้งกลุ่มเป็นอย่างดี  สามารถเรียนรู้และน า
วิธีการจัดท าบัญชีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  ท่าน
เชื่อว่าระบบการจัดท าบัญชีที่ดีสามารถช่วยให้
วิสาหกิจชุมชนลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายลงได้  ผู้น า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของท่านสามารถเรียนรู้การ
จัดท าบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ได้  
และท่านเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าบัญชี  
ท่านได้รับการอบรมความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชีจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนของท่านมีความรู้ในการจัดท าบัญชีตามระบบ
บัญชีที่ดี  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
จัดท าบัญชี  วิสาหกิจมีการจัดท าระบบบัญชีที่ดี     
มีความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจ
ชุมชน  ระบบการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
สามารถช่วยให้การจัดท าบัญชีของท่านถูกต้อง
น่าเชื่อถือมากขึ้น และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน  กรรมการ
จัดท าบัญชีส่วนใหญ่จึงมีทักษะทางบัญชีที่ดี 
 ส่วนที่  3  ข้อมูลคุณภาพงานบัญชี  ใน
การจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล
ให้กรรมการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัว  
จังหวัดอุบลราชธานี  คุณภาพงานบัญชีมาจาก 
ความสะดวกและง่ายในการปฏิบัติงาน  มีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและแม่นย า  มีความ
ปลอดภัยในการเข้าใช้งานการจัดท าบัญชี  รูปแบบ
บัญชีตรงกับความต้องการ  การจัดเก็บข้อมูลการ
จัดท าบัญชี  และการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง
เสมอ 
 ส่วนที่  4  ข้อมูลด้านเอกสารและวิธีการ
ทางบัญชีในวิสาหกิจชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษา  พบว่า  บันทึกรายการบัญชีลงสมุด
รายวันซื้อ  รายวันขาย  รายวันรับ  รายวันจ่ายและ
รายวันทั่วไปจัดท ามากที่สุด  รองลงมาคือเอกสารที่
ใช้ในการประกอบการบันทึกบัญชีมีปริมาณมาก  

จ าแนกรายการสินทรัพย์ส่วนตัวออกจากสินทรัพย์
กิจการ  ท่านสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  ท่านตรวจสอบยอดคงเหลือของวัตถุดิบ
และสินค้าคงเหลือ  ท่านสามารถออกงบการเงินได้  
ท่านผ่านรายการจากสมุดรายวันขั้นต้นไปสมุดบัญชี
แยกประเภท  ท่านคิดว่าชื่อบัญชีมีมากเกินไป  
จ าแนกค่าใช้จ่ายในการผลิต  ออกจากค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริการ  ความถูกต้องและขั้นตอนการ
อนุมัติการเบิกจ่ายวัตถุดิบ  และสินค้าคงเหลือ  
ตามล าดับ 
 ส่วนที่  5  ข้อมูลด้านความเชื่อถือได้ใน
การจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชน  ส่วนใหญ่ต้องเป็น
ข้อมูลสามารถประกอบการตัดสินใจได้  มีการ
ท างานที่ผิดพลาดต่ า  มีความถูกต้องแม่น  มีความ
โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  การแสดงข้อมูลที่
ถูกต้องเป็นจริง  เช่น  งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูก
ต้องการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง  การจัดท า
บัญชีด้วยมือมีความสามารถแก้ไขข้อมูลได้เมื่อเกิด
ปั ญ ห า   เ ป รี ย บ เ ที ยบ กั บ ด้ า น โ ป ร แ ก ร ม มี
ความสามารถกู้คืนระบบจากการส ารองข้อมูลได้
เมื่อเกิดปัญหา  สามารถเปรียบเทียบรอบบัญชีที่
แตกต่างกับวิสาหกิจอ่ืนได้อย่างถูกต้อง  และผ่าน
การตรวจสอบจากนักบัญชี 
 ส่วนที่  6  ข้อมูลด้านการพัฒนาระบบ
บัญชีในการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชน  ได้แก่  
ส าม า ร ถน า ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ร ะบบบั ญชี ไ ป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้   ขั้นตอนการ
ท างานประหยัดเวลา  เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด  
การพัฒนาระบบบัญชีท าให้วิสาหกิจชุมชนของท่าน
เกิดความยั่งยืน  การพัฒนาระบบบัญชีมีความ
เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนของท่าน  ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าบัญชี  การพัฒนาระบบบัญชี
ท าให้ทราบฐานะทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน 
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจ
ชุมชนในภาพรวม  ท าให้ระบบบัญชีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น  การพัฒนาระบบบัญชีท า
ให้ทราบผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่
แท้จริง  สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบ
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บัญชีให้สมาชิกท่านอ่ืนทราบได้  ข้อมูลมีความ
ถูกต้องแม่นย าสูง  และกระบวนการท างานเกิดผล
ลัพธ์ตามที่ต้องการ 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
  7 . 1 .   ข้ อ เ สนอแนะส าห รั บ กา รน า
ผลการวิจัยไปใช้ 
  7.1.1  สนับสนุนให้สมาชิกได้มีการ
ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของตนเองว่ามี
จดุอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคอย่างไร 
  7.1.2  สมาชิกควรมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ แนวทางในการพัฒนา วิสาหกิจชุมชน
ของตนเองอย่างชัดเจน 
  7.1.3  ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
บัญชี และการตลาดให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
 7.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้ง
ต่อไป 
  7.2.1  ควรศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในการด า เนินงาน
วิสาหกิจชุมชน 
  7.2.2  ควรสร้างรูปแบบการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัวเพื่อจะได้น าไปประยุกต์ใช้
กับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆได ้
  7.2.3  การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควร
ศึกษาด้านข้อมูลให้มากขึ้น  เช่น  รายจ่ายของ
วิสาหกิจต่อปี  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตต่อเดือน  สมาชิก
วิสาหกิจชุมชน  เป็นต้น 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
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ผู้ศึกษาจึงกราบของพระคุณ คณะกรรมการและ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาให้คา
แนะนา ให้ความรู้ จนกระทั้งการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 
ทาให้การวิจัยในครั้งนี้ถูกต้องสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ประสิทธิภาพของการจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายที่เหมาะสมใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของเกษตรกร ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด  2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรต่อแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรมี
การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
เกษตรกรต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 285 คน ค านวณได้จากสูตรของ 
Taro Yamane  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test  
(Independent  Samples)  และ  F - test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
   1. ประสิทธิภาพของการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของ
เกษตรกร ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรต่อแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรมี
การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี จ าแนกตาม อายุ จ านวนสมาชิกในครอบครัว โดยรวมเกษตรกรมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน 
 
ค าส าคัญ  :  ประสิทธิภาพ , การจัดท าบัญชี , รายรับ-รายจ่าย , ไทยแลนด์ 4.0 
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Abstract 
 

 The purposes of the research were to 1) study the efficiency in encouraging 
farmers to manage the appropriate household accounting in Thailand 4.0 at Klang 
district, Det Udom province, Thailand, and 2) compare the farmers’ opinions towards 
the guidelines proposed in managing the appropriate household accounting in Thailand 
4.0. The sample were 285 farmers at Klang sub-district, Det Udom, Ubon Ratchathani. 
Tora Yamane was used to calculate for the sample selection. Research tool in 
collecting data was a rating scale questionnaire. Statistical analysis included 
percentage, average, standard deviation, t-test, and F-test. 
 Results of the research were as follow: 
 1. The overall of efficiency in managing the appropriate household accounting 
in Thailand 4.0 of the famers at Klang sub-district, Det Udom, Ubon Ratchathani was 
found at the highest level. 
 2. The result of the comparison of farmers’ opinions towards the guidelines in 
managing the appropriate household accounting in Thailand 4.0 showed that there was 
no significant difference between ages and numbers of members in family. 
 
Keywords : Efficiency in Managing , Household Accounting , Revenue - Expenses ,  
                 Thailand 4.0 
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1. บทน า 
 ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศ
ไปสู่ความทันสมัย  ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แก่ สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ  การเมือง วัฒนธรรม สั งคมและ
สิ่ งแวดล้อม อีกทั้ ง  กระบวนการของความ
เปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะ
อธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้เพราะการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและ
กัน ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพ้ืนฐานที่คน
ไทยและสั งคมไทย เคยมี อยู่ แ ต่ เ ดิ มต้ อ งถู ก
กระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหา
ฟองสบู่ และปัญหาความอ่อนแอของชนบทรวมทั้ง
ปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์ (ภัทรา  
เรืองสินภิญญา  :  2555) การจะด ารงชีวิตให้อยู่
รอดภายใต้สั งคมในปัจจุบันแนวทางหนึ่ งที่
ประชาชนไทยควรยึดถือคือการพ่ึงตนเอง รู้จัก
ความพอประมาณ และไม่ประมาทตามแนว
ปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมองเห็นถึงความส าคัญของการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน 
พอมีพอใช้ค านึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณ
ตนเอง โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัย
ส าคัญในการด าเนินชีวิต  (บุษยา  มั่นฤกษ์  : 
2556) 
 ปัญหารายได้ที่ต่ าและไม่แน่นอนนั้น สาเหตุ
หลักมาจากการท าเกษตรกรรมต้องพ่ึงพาธรรมชาติ
และสภาพดินฟ้าอากาศเป็นส าคัญ ซึ่งความผันผวน
ของสภาพอากาศ ในปั จ จุ บั นท า ใ ห้ ก า รท า
การเกษตรเป็นไปด้วยความยากล าบากมากขึ้น 
ผลผลิตทางการเกษตรที่น้อยลง อีกทั้งยังต้องเผชิญ
กับภาวะภัยแล้งที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงเพ่ิม
มากขึ้น เป็นเหตุให้ อัตราการจ้างงานในภาค
การเกษตรลดลง  และส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
รายได้ของเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชเกษตรรวมถึง
ราคาสินค้าเกษตรที่มีความผันผวนท าให้เกษตรกร
มีรายได้ท่ีคาดคะเนได้ยาก เนื่องจากการที่ประเทศ
ไทยเผชิญกับกับดักในช่วงการพัฒนาประเทศ 

Thailand 3.0 รัฐบาลจึงได้ประกาศยุทธศาสตร์ 
Thailand 4.0 ซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยโดยเน้นการใช้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซึ่งจะน าไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)” เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการ ซึ่งจะเป็นโมเดล
เศรษฐกิจแบบ “ท าน้อย ได้มาก” Thailand 4.0 
จึงเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจด้วย การแปลงความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่  2 ด้าน คือ 
ความหลากหลาย ใน เชิ ง ชี วภาพและความ
หลากหลายในเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่ม
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ป้ า ห ม า ย ” 
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 เพ่ือสร้างความมั่งคั่ง 
มั่นคงและยั่งยืน ท าให้ประเทศไทยถูกจัดอันดับ
เ ป็ นป ร ะ เท ศ ใน โ ล กที่ ห นึ่ ง ภ า ย ใ นปี  2032 
นอกจากนี้ประเด็นปัญหาหลักอีกข้อหนึ่ งคือ
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญกับการ
บริหารเงินของตนเองและครอบครัวท าให้ไม่ทราบ
ถึงรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอาจ
ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายที่เกินตัวเนื่องจากขาดความ
ระมัดระวังในการบริหารรายได้ ให้สมดุลกับ
รายจ่ายและการช าระหนี้สินรวมทั้งไม่มีเงินที่เก็บ
ออมส าหรับการใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ซึ่งหากไม่มีการ
วางแผนทางการเงินและการบริหารรายจ่ายให้
เพียงพอกับรายได้ที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละ
ครัวเรือนแล้ว เกษตรกรอาจไม่ทราบว่ารายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย  (วาริพิณ  มงคลสมัย  :  
2552) 
 ปัญหารายได้ที่ต่ าและไม่แน่นอนนั้น สาเหตุ
หลักมาจากการท าเกษตรกรรมต้องพ่ึงพาธรรมชาติ
และสภาพดินฟ้าอากาศเป็นส าคัญ เนื่องจากการที่
ประเทศไทยเผชิญกับกับดักในช่วงการพัฒนา
ประเทศ Thailand 3.0 รัฐบาลจึงได้ประกาศ
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ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ซึ่งจะเป็นการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยโดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะน าไปสู่ “เศรษฐกิจ
ที่ ขั บ เ คลื่ อ น ด้ ว ย น วั ต ก ร รม  ( Value-Based 
Economy)” เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการ 
ซึ่งจะเป็นโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท าน้อย ได้มาก” 
Thailand 4.0  ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษาประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้เกษตรกรมี
การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่เหมาะสมในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือเป็นแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้จ่ายของครอบครัว เพ่ือให้คนได้
พัฒนาตนเองให้เป็นคนมีเหตุมีผล เป็นคนรู้จัก
พอประมาณ สุภาคย์  อินทองคง. (2553) ได้กล่าว
ว่าการท าบัญชีในเรื่องรายรับรายจ่ายก็คือวิถีแห่ง
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอ เ พี ย ง นั่ น เ อ ง ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พแ ล ะ
ประสิทธิผล และเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 นี้ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิในการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่ายที่
เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต าบลกลาง อ าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมให้ เกษตรกรมีการจัดท าบัญชีรายรับ -
รายจ่ายที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต าบล
กลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนก
ตาม อายุ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
เดือน 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ 
ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
จ านวน 1,100 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ 
ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 285 คน ได้มาจากตารางก าหนดขนาดของ 
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (ธีรวุฒิ 
เอกะกุล 2556: 143-144) ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling)   
 3.2  ตัวแปร 
 3.2.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่ เกษตรกรใน
เขตต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี แยกเป็น 

1) อายุ 
1.1 21  -  30  ปี 
1.2 31  ปีขึ้นไป 

2) ระดับการศึกษา 
2.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี    
2.2 ปริญญาตรี 

3) สมาชิกในครอบครัว 
3.1 น้อยกว่า  5  คน 
3.2 5  –  10  คน    
3.3 10  คนขึ้นไป 

4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
4.1 ต่ ากว่า  10,000  บาท  
4.2 10,000  -  15,000  บาท       
4.3 16,000  บาทข้ึนไป 

5) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 
5.1 ต่ ากว่า  10,000  บาท 
5.2 10,000  -  15,000  บาท  
5.3 16,000  บาทข้ึนไป 

3.2.2 ตัวแปรตาม 
1) ด้านการจัดท าบัญชี 
2) ด้านคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
3) ด้านการประกอบอาชีพ 
4) ด้านสภาพแวดล้อม 
5) ด้านคู่มือการใช้งาน 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
  4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม  มีลั กษณะเป็นแบบส ารวจรายการ  
(Checklist)  โดยกาเครื่องหมาย    ลงใน  (  )  
หน้าข้อความ 
 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามการศึกษา
ประสิทธิในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดท า
บัญชีรายรับ-รายจ่ายที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 
4 . 0  ต า บลกลา ง  อ า เ ภอ เดช อุดม  จั ง หวั ด
อุบลราชธานี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า  5  ระดับ  ตามแบบของ  Likert   
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 4.2  ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือและหา
คุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้ า ง เครื่ องมือที่ ใช้ ในการ เก็บ
รวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบเครื่องมือผู้วิจัย
ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
 4.2.1  ศึกษา  เอกสาร  ทฤษฏีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 4.2 .2  ศึกษาหลักการและวิ ธีสร้ า ง
แบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  
Scale)  ตามวิธีของ  Likert  (Likert  Type)   
 4.2.3  สร้างแบบสอบถามตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยได้จ านวน  24  ข้อ 
 4.2.4 น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม  และให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไข 
 4.2.5  น าแบบสอบถามที่ ได้ รับการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม  และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา  ซึ่งประกอบด้วย  3  ท่าน  ดังนี้ 
  1) นายชูชัย ประดับสุข ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่ ม  วิทยฐานะ  ศึกษานิ เทศก์
เชี่ยวชาญ ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์  เขต  1 วุฒิการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิจัยประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี  เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและวัดผล
ประเมินผล 
  2) นางสาวฐานิดา อุทธา ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะ  ครู ช านาญการพิ เศษ วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี สถาบันการอาชีวศึกษา
ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  4  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  
กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษาการศึกษา
ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ก า ร บั ญ ชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บัญชี 
  3) นางราณี  ศรีสุรนารี ต าแหน่งครู 
วิ ท ย ฐ านะครู ช า น าญกา ร พิ เ ศษ  วิ ท ย าลั ย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ   4   ส านั ก ง าน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  
กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษาการศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี 
 4.2.6 จากนั้นน าแบบสอบถามมาแก้ไข
ข้อบกพร่องตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน า  เพ่ือความ
สมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึ้น  แล้วน าแบบสอบถาม
ที่ได้แก้ไขแล้ว  เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
อีกครั้ง 
 4.2.7  น าแบบสอบถามที่ ผ่ านการ
ตรวจสอบแก้ไขแล้วไปทดสอบใช้  (Try-out)  เพ่ือ
หาคุณภาพของเครื่องมือ  โดยน าแบบทดสอบไป
ทดลองใช้กับเกษตรกร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในเขต
ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 4.2.8. น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มา
ตรวจให้คะแนน  และวิ เคราะห์หาค่าอ านาจ
จ าแนกเป็ นรายข้ อ   โดย ใช้ค่ าสั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่าย  ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับ
คะแนนรวมรายด้าน (Item - totel Correlation) 
น ามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้
สู ต ร ก า ร ห า ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ แ อ ล ฟ า                             
(Alpha - Coefficient)  ตามวิธีของ Cronbach  ได้
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.96 
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  4.2.9  น าแบบสอบถามที่ผ่านการหา
คุณภาพแล้ว  ไปพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริง  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.3  วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.3.1  ติดต่อขอหนังสือจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  เพ่ือขอความร่วมมือ
จากกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อม                                     
นัดหมาย  ก าหนดเวลาการเก็บข้อมูล 
 4.3.2  เตรียมแบบสอบถามการศึกษา
ประสิทธิในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดท า
บัญชีรายรับ-รายจ่ายที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 
4 . 0  ต า บลกลา ง  อ า เ ภอ เดช อุดม  จั ง หวั ด
อุบลราชธานี จ านวน  285  ชุด  ให้มีเพียงพอกับ
กลุ่มตัวอย่าง 
 4.3.3  น าแบบสอบถามการศึกษาประ
สิทธิในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ที่
จัดเตรียมไว้ไปสอบถาม  ตามวัน  เวลา  ที่นัดหมายไว้
กับกลุ่มตัวอย่างโดยเดินทางไปเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง 
 4.3.4  อธิบายให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ
วิธีการท าแบบสอบถามและการตอบแบบสอบถาม 
  4.3.5  น าแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่าง
ตอบเรียบร้อยแล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์  
และเก็บเพ่ิมเติมกรณีที่แบบสอบถามไม่สมบูรณ์  
แล้วน าไปตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้  และน าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์โดยโปรแกรม
ส าเร็จรูปและสรุปรายงานผลการวิจัยต่อไป 
 4.4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4 . 4 . 1  สถิ ติ พ้ื น ฐ าน เ พ่ื อ ใช้ ใ นกา ร
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    4.4.2  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ t – test   และ  F-test 
 
 

5.  ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และแปลความหมาย  การศึกษาประสิทธิในการ
ส่งเสริมให้ เกษตรกรมีการจัดท าบัญชีรายรับ -
รายจ่ายที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต าบล
กลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
 

 จ า ก ต า ร า ง ที่  1  พ บ ว่ า  ก า ร ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการ
จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่เหมาะสมในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี  โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการประกอบอาชีพอยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 รองลงมาคือ 
ด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยกับ 
4.15 และด้านที่เกษตรกรมีความคิดเห็นน้อยที่สุด
คือ ด้านคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 
 
ตารางที ่2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของการศึกษาประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่ายที่
เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต าบลกลาง อ าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามอายุ 
 

 
     * ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จ า ก ต า ร า ง ที่  2   พ บ ว่ า  ก า ร ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพของเกษตรกรในการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่ายที่
เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต าบลกลาง อ าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามอายุ 
โดยรวมแตกต่างกัน 
 
ตารางที่  3  การวิ เคราะห์เปรียบเทียบความ
คิดเห็น 
ของการศึกษาประสิทธิภาพของเกษตรกรในการ
ส่งเสริมให้ เกษตรกรมีการจัดท าบัญชีรายรับ -
รายจ่ายที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต าบลกลาง 
อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 
 

  
 จ า ก ต า ร า ง ที่  3   พ บ ว่ า ก า ร ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพของเกษตรกรในการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่ายที่
เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต าบลกลาง อ าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามระดับ
การศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ต า ร า ง ที่  4  ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพของเกษตรกรในการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่ ายที่
เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต าบลกลาง อ าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 

 
     * ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  
 จากตารางที่  4  พบว่า เกษตรกรในการ
ส่งเสริมให้ เกษตรกรมีการจัดท าบัญชีรายรับ -
รายจ่ายที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต าบลกลาง 
อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม
จ านวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า ผลรวมของ
ครอบครัวที่มีสมาชิกตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป มีความ
คิดเห็นเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ผลรวมของ
ครอบครัวที่มีสมาชิกตั้งแต่ 5-10 คน มีความคิดเห็น
เฉลี่ย และผลรวมความคิดเห็นน้อยสุดของเกษตรกร
ที่มีสมาชิกในครอบครัวน้อยกว่า 5 คน มีความ
คิดเห็นเฉลี่ยน้อยที่สุด และเมื่อหาการวิเคราะห์
ความแปรปรวนได้ โดยรวมแตกต่างกัน  
 
ตารางที ่5 การเปรียบเทียบการศึกษาประสิทธิภาพ
ของเกษตรกรในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดท า
บัญชีรายรับ-รายจ่ายที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

 
  
 จากตารางที่ 5  พบว่า เมื่ อ เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเกษตรกรในการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่ ายที่
เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต าบลกลาง อ าเภอ
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เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผลรวมของเกษตรกรที่มีรายได้
ตั้งแต่ 16,000 บาทขึ้นไป มีความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ผลรวมของเกษตรกรที่มีรายได้ตั้งแต่ 
10,000 - 15,000 บาท มีความคิดเห็น และผลรวม
ความคิดเห็นน้อยสุดของเกษตรกรที่มีรายได้ต่ ากว่า 
10,000  บาท มีความคิดเห็นเฉลี่ยน้อยที่สุด และ
เมื่อหาการวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาประสิทธิ
ในการส่งเสริมให้ เกษตรกรมีการจัดท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
สรุปผลการวิจัย  ได้ดังนี้ 
 5.1  ประสิทธิภาพของการจัดท า
บัญชีรายรับ-รายจ่ายที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 
4.0ของเกษตรกร ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 5.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ต่ อ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการ
จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่เหมาะสมในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี จ าแนกตาม อายุ จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว โดยรวมเกษตรกรมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผ ล จ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดท า
บัญชีรายรับ - รายจ่ายที่เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่าตามความคิดเห็นของชาวเกษตรกร ต าบล
กลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัย
สามารถอภิปรายออกได้เป็น  5  ด้านดังนี้ 

 6.1  ด้านการจัดท าบัญชี เกษตรกรได้รับ
การชี้แนะจากหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ ที่ตรงกับ
สิ่งที่น าไปใช้ในการจัดท าบัญชี เกษตรกรให้ความ
ร่วมมือในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี  
หลังได้รับการอบรมเกษตรกรสามารถวิเคราะห์การ
รับ - จ่ายของตนเองได้ และสามารถวางแผนการใช้
จ่ายได้เป็นอย่างดี  สามารถเปรียบเทียบได้ว่าหาก
เกษตรกรได้รับการอบรมและการให้ค าปรึกษาจาก
หน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือให้ความรู้และติดตามผล
เป็นระยะนั้น  ท าให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าบัญชีเพ่ิมมากขึ้น   
 6.2 ด้านคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จาก
การศึกษาพบว่าเกษตรกรมีการบันทึกบัญชีรายรับ  -  
รายจ่ายในครัวเรือนท าให้เกิดความพอดีไม่มากไม่
น้อย การจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายก่อให้เกิด
ความมั่นคงในครอบครัว  และเอาตัวรอดในภัย
วิกฤตเศรษฐกิจ  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  โดยพ้ืนฐานต้องพ่ึงพา
ตนเอง  ความพอดีพอเหมาะความสมเหตุสมผลและ
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น   
 6.3 ด้านการประกอบอาชีพ  จากการ
วิจั ยในครั้ งนี้พบว่ าการจัดท าบัญชีรายรับ  -  
รายจ่ายท าให้เกิดการใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
การสร้างพ้ืนฐาน  พอมี  พอกิน  พอใช้  และส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนในครอบครัว  และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการจัดท าบัญชี
ต้นทุน  และวางแผนในการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ใน
อนาคตของเกษตรกร   
 6.4. ด้านสภาพแวดล้อม จาการวิจัยใน
ครั้ งนี้พบว่าการจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย
สามารถลดปัญหาขาดแคลนสภาพคล่องทางการเงิน
และเป็นการพยากรณ์ปัจจัยภายนอกครัวเรือน 
จัดการรายรับ - รายจ่ายให้สมดุล  เกษตรกร
สามารถน าค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่หรือจากผู้มี
ประสบการณ์ไปปรับใช้ในการท าบัญชี และก ากับ
ตนเองในการใช้จ่าย วางแผนการใช้จ่ายเงินใน
อนาคตได้อย่างเหมาะสม  ท าให้เกิดการออม  การ
ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ้มค่าท าให้ตนเองและ
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ครอบครัวทราบรายรับ -  รายจ่าย  หนี้สิน  และเงิน
คงเหลือในแต่ละวัน 
 6.5 ด้านคู่มือการใช้งาน  จากการวิจัยใน
ครั้งนี้พบว่าเกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน
การให้ค าแนะน าจากหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ  
เกษตรกรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบันทึกบัญชีแทน
การจดบันทึกลงในสมุด  ท าให้ค านวณและวิเคราะห์
ได้ง่ายขึ้น  เกษตรกรสามารถใช้อินเตอร์เน็ตค้นหา
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลในการจัดท าบัญชีได้ไม่มากไม่
น้อย 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึ กษาข้ อ เสนอแนะของผู้ ตอบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร ในการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่ายที่
เหมาะสมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต าบลกลาง อ าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 7.1 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบปัจจัย
ส่งเสริมการจัดท าบัญชีในต าบลอ่ืนเพ่ิมเติม  
 7.2 ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษา
เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาเปรียบเทียบ  และควรมีการศึกษา
องค์ประกอบปัจจัยส่งเสริมการจัดท าบัญชีในมุมมอง
ด้านอื่นๆ  เพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมว่ามีองค์ประกอบด้าน
ใดที่อาจส่งผลต่อการจัดท าบัญชี 
 7.3 ควรมีหน่วยงานรัฐหรือเอกชนจัด
อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีรายรับ-
รายจ่ายแก่เกษตรกร เพื่อเพ่ิมความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าบัญชีมากขึ้น 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยนี้สามารถส าเร็จลุลวงไปด้วยดี     
ผู้ศึกษาจึงกราบของพระคุณ  คณะกรรมการและ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาให้
ค าแนะน าให้ความรู้  แนวทางการแก้ไขปัญหา
ตั้งแต่เริ่มต้นท าการวิจัยจนกระทั้งเสร็จสมบูรณ์  
รวมถึงคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้วิชาต่างๆ  
ท าให้การวิจัยในครั้งนี้ถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น  

ผู้วิจัยจึงใคร่ขอกราบของพระคุณทุกท่านไว้เป็น
อย่างสูง  ณ  โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ของการวิจัย 1)  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงาน
บัญชี  ส านักงานเขตอ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 2)  เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของพนักงานบัญชีส านักงานเขตอ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนกตามต าแหน่งงาน  
ประสบการณ์ในการท างาน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ พนักงานบัญชี  หัวหน้างานบัญชี  ผู้จัดท าบัญชี ในหน่วยงาน
ภาครัฐ  ได้มาจากตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie & Morgan) จากนั้นผู้วิจัยท า
การสุ่มอย่างง่าย  (Simple random sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ใน
การบันทึกข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน t - test (Independent 
Samples)  และ  F - test 
            ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานบัญชีส านักงานเขตอ าเภอตระการ 
พืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  2) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของพนักงานบัญชีส านักงานเขตอ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนกตามต าแหน่งงาน  
ประสบการณ์ในการท างานโดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานบัญชี , ส านักงานเขต อ.ตระการพืชผล 
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Abstract 
 

Efficiency and productivity  plays a vital role in  management control. Therefore, 
the purpose of this research is to study the management efficiency of accounting staff in the 
district office Trakan Phuet Phon District Ubon Ratchathani. This study comprises the 
following information such as classification by job position, education and work experience 
in understanding the management efficiency of the accounting staff in the said district office. 
A population of 150 personnel such as the  accountants, accounting supervisors in 
government agencies were surveyed. Group samples involves  the accounting staff and 
accounting supervisors.  There was a total of fifty Accountants in the government agencies. 
and other populations.  Determining the  Sample Size  derived from Krejcie & Morgan’s table 
for (Theerawut Akakul: 143-144) and Simple random sampling. Questionnaires were  used as 
the  instruments in the study  . The statistics used to record data are percentage, average, 
standard deviation, t - test (Independent Samples) and F-test. 

The findings showed that 1. Studied of efficiency of accounting staff in the district 
office Trakan Phuet Phon District Ubon Ratchathani  were   at a high level in the overall 
picture. However, when considering  each feature it was  found  out that the opinions were 
at a moderate level in all aspects and 2. the study of  management efficiency of accounting 
staff in the district office Trakan Phuet Phon District Ubon Ratchathani as per   classification 
by job position, education and work experience were  found  out to be in an  overall 
moderate level and each aspect has no different opinions. 

         
Keywords :  Efficiency of accounting staff 
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1.  บทน า 
  ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีบทบาทกับ
สังคมเป็นอย่างมาก  และยังมีอิทธิพลต่อการ
ด า เนินธุ รกิ จ  ซึ่ งหลาย  ๆ  กิ จการมีการน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการท างานมากขึ้น  ส่งผลให้การจัดท า
รายงานทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามการ
ด าเนินธุรกิจนั้น ๆ  โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะ
เข้ามาช่วยการจัดท าบัญชี  วิเคราะห์  การตัดสินใจ  
ที่ต้อง อาศัยประสบการณ์ที่เป็นหัวใจหลักของการ
ท างานด้านบัญชีอยู่   เนื่องจากการท างานของ
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีระบบเน็ตเวิร์ค  ระบบ
อินเทอร์เน็ต  ที่ช่วยให้การสื่อสารข้อมูลรวดเร็ว 
และมีผู้ใช้งานร่วมกันได้หลาย ๆ คน นอกจากนี้
การติดต่อสื่อสารกับสถาบันทางการเงินสามารถ
กระท าได้รวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางเพียงแค่ใช้  
Modem  ติดต่อผ่านทางสายโทรศัพท์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล 
ช่ วยลดการท า งานซ้ า  ๆ  หรื องานประ เภท  
Routine  งานที่ใช้เวลามากหรือใช้การตัดสินใจ
น้อย  แต่เทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาแทนที่การ
ท างานของนักบัญชีได้อย่างเต็มที่ เพราะความ
รับผิดชอบและความสามารถในของเทคโนโลยีที่มี
ต่อการบัญชี  ช่วยธุรกิจให้รวบรวมข้อมูลตัวเลข
ทางบัญชีที่มีจ านวนมหาศาลและมีความซับซ้อนให้
สะดวกและง่ายขึ้นได้  ช่วยการประมวลผลให้
รวดเร็วขึ้น  ถูกต้อง  แม่นย าและลดข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากเดิมที่เป็นการท างานด้วยมือ ช่วยให้
กิจการประหยัดต้นทุน  สามารถสรุปข้อมูลจ านวน
มากให้สั้นกะทัดรัดในลักษณะ ที่กิจการต้องการ  
จัดพิมพ์และน าเสนอในรูปรายงานที่สวยงาม 
สะอาดและเป็นระเบียบ  ถ้าปริมาณงานของ
กิจการเพิ่มมากขึน้กิจการสามารถขยายการท างาน

ของคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลทาง
การเงินได้รับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจได้สะดวกขึ้น  
และมีการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นให้ด้วย  ปัจจุบัน
ผู้ใช้สามารถ Download  ข้อมูลทางการเงินหรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่สนใจทาง Web Site 
ได้ท าให้กระบวนการทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่ง
มีผลต่อการรวบรวมข้อมูลรายได้ รายจ่าย เพ่ือ
น ามาบันทึ กบัญชี  ข้ อมู ลจะวิ่ งม า เป็ นแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งต่อข้อมูลไม่ต้องมีปริ้นใส่
กระดาษให้เสียเวลาและเปลืองทรัพยากรปัจจุบัน
รูปแบบการจัดท ารายงานทางการเงิน  ในกลุ่ม
ธุรกิจต่างๆอัน  ได้แก่ 1.) ผู้ประกอบการเจ้าของ
คนเดียว 2.) ผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก
และขนาดกลางหรือที่ เข้าใจว่ากลุ่ม  (Small  
Medium Enterprises)  หรือธุรกิจที่รัฐบาลใน
ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมที่เราเรียกกันว่ากลุ่มธุรกิจ  
Startup  ซึ่งก็คือ  ธุรกิจที่ถูกออกแบบมาให้เติบโต
อย่างรวดเร็ว  ตั้งแต่ทีมงาน โครงสร้างธุรกิจ ไป
จนถึงวิธีการระดมทุนใช้เงินในการท าตลาด โดย
ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะต้องเป็นธุรกิจทีเป็น“ธุรกิจ
เทคโนโลยี” หรือได้รับการลงทุน หรือ “Venture 
Capital”  หรือมีการ “Exit”  ผ่านการควบกิจการ
หรือการเข้าตลาดหุ้นแต่อย่างใด  กิจการขนาด
ใหญ่ รวมไปถึ งบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ เรียกว่า  บริษัท
มหาชนขวัญใจนักลงทุน  ธุรกิจดังกล่าวนี้ล้วน
แล้วแต่มีการน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดท ารายงานทางเงินหรือที่เรียกว่างบการเงิน  
ตั้งแต่การใช้โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูปจัดท ารายงาน
ทางการเงิน การใช้โปรแกรมขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ในการจัดท ารายงานทางเงิน นอกจากนี้ยัง
อาจมีการใช้ระบบปฏิบัติการด้านอ่ืน ๆ  ใน
ก่อให้เกิดรายการบัญชี  ที่เรียกว่าเป็นระบบงาน
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บนระบบสารสนเทศแบบเต็มรูปที่นิยมใช้  เรียกว่า
ระบบ  ERP  ย่อมาจาก Enterprise  Resource  
Planning  มาใช้อีกด้วย  คงไม่มีใครมานั่งลงบัญชี
เดบิตเครดิตให้เห็นอีกแล้ว  มีแต่รายการที่เกิดขึ้นที่
เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการค้า  อาทิเช่น  ธุรกิจ
ให้บริการโทรคมนาคมที่ผู้รับบริการจ่ายช าระ
ค่ าบริ ก า ร ได้ ท า งช่ อ งทา งการช า ร ะ เ งิ น ได้
หลากหลายวิธีที่มีรายการรับช าระค่าบริการจากที่
ต่าง ๆ  มากมายหลายที่มีรายการรับเงินเป็น
จ านวนมาก  รูปแบบการบันทึกรายการรับเงิน
ค่าบริการจึ ง เปลี่ ยนแปลงมาเป็นการใช้ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบเต็มรูปเพ่ือรวบรวม
รายการมาบันทึกบัญชี  จะเห็นได้ว่าผู้ลงรายการ
รับค่าบริการมีผู้เกีย่วข้องมากมายและมาจากหลาย
หลายที่ทั่วประเทศ  จึงเป็นสาเหตุที่ธุรกิจจ าต้อง
น าระบบสารสนเทศทางด้านไอทีมาใช้งานแบบเต็ม
รูปแบบ  กลับกันถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ๆ  ก็อาจ
ยังพบว่ามีพนักงานบัญชีมานั่งลงเดบิตเครดิตโดย
ใช้ชื่อบัญชีเป็นตัวก าหนดประเภทรายการบัญชี  
เพ่ือผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
ตามชื่อบัญชีที่ก าหนดประเภทของรายการ  เช่น  
กลุ่มของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ต้นทุนขาย
หรือบริการ  และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในงบการเงิน  
ซึ่งคีย์เวิร์ดของรายการจะขึ้นอยู่กับการใช้ชื่อบัญชี
ว่าถูกต้องตรงตามประเภทบัญชีหรือไม่ระบบการ
จัดการทางการเงินประสิทธิภาพสูง เป็นระบบ
บัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ ลดความ
ซ้ าซ้อนในการท างาน  ตั้งแต่การ  Online Post, 
Online Update และ Online Correction 
ระบบทั้งหมด คือระบบซื้อ, ระบบขาย, ระบบ
ลูกหนี้, ระบบเจ้าหนี้ ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบ
บัญชีแยกประเภท,ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบเช็ค
และเงินฝากธนาคาร, ระบบงบประมาณ, ระบบ  

Costing ระบบ Consolidate,ระบบสกุลเงิน 
ต่างประเทศ, ระบบภาษี  ระบบรักษาความ
ปลอดภัย  และระบบบ ารุงรักษาข้อมูล  สามารถ
ค านวณ ยอดรวมต่างๆ  ได้ถูกต้องและง่ายดายต่อ
ผู้ใช้งาน แม้ในการยกเลิกรายการระบบ  ก็ท าการ
กลับบัญชีให้อัตโนมัติ Crystal  FORMULA  จึง
เป็นทั้งผู้รักษา  ผู้แจกแจง  และผู้ตรวจสอบข้อมูล
ในคราวเดียวกัน Crystal  FORMULA  มีระบบ 
Management Information System (MIS)  
และระบบวิเคราะห์การเงิน (Financial  Analysis  
System)  ส าหรับผู้บริหารในการน าข้อมูลไปใช้  
ประกอบการตัดสินใจบริหารโดยเฉพาะเมื่อระบบ
การจัดการ ระบบวิเคราะห์ ผนวกกับข้อมูลการเงิน  
ฝ่ายบริหาร จะรู้ถึงสถานะ ภาพที่แท้จริงได้ในทันที  
ท าให้ธุรกิจมีการปรับกลยุทธ์ได้รวดเร็ว  และมี
ความพร้อมต่อการรับมือกับธุรกิจข้ามชาติที่ใช้ IT  
เป็นอาวุธ  การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ท า ง ก า ร บั ญ ชี ใ น ร ะ บ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล โ ด ย  
คอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาขึ้นมา  จึงเป็นทางเลือก
หนึ่งที่ผู้ประกอบการมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยน
มาบันทึกโดยใช้ซอฟท์แวร์เป็นเครื่องช่วยให้นัก
บัญชีสามารถจัดท าบัญชี  งบการเงินและรายงาน
เพ่ือการบริหารได้อย่างทันเวลา  ซึ่งโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบัญชีมีให้เลือกมากมาย  หลากหลาย
เพ่ือตอบสนองความต้องการของธุรกิจแต่ละ
ประเภทให้ได้ตรงตาม ความต้องการรวมถึงในเรื่อง
ของการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น  
จึงท าให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจต่อการพัฒนา
ธุรกิจของตนเองโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วน  
หนึ่งที่ช่วยในการวางแผน ตัดสินใจ และควบคุม
การด าเนินงานไปสู่เป้าหมายการท ารายการค้า
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วถูกต้องรายงานตรงตามที่
ผู้ใช้ต้องการ   
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 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานบัญชี 
ส านักงานเขตอ าเภอตระการพืชผล  จังหวัด
อุบลราชธานี   เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาไป
เสนอแนะ  และพัฒนาต่อหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของพนักงานบัญชี  ส านักงานเขตอ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม
ต า แหน่ ง ง าน  จ าแนกตามการศึ กษา  และ
ประสบการณ์ในการท างาน    
 2.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของพนักงานบัญชีส านักงานเขตอ าเภอ
ตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนกตาม
ต าแหน่ ง ง าน  ประสบการณ์ ในการท า งาน   
ส านักงานเขตอ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ได้แก่ พนักงานบัญชี  หัวหน้า
งานบัญชี  ผู้จัดท าบัญชี ในหน่วยงานภาครัฐ  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบัญชี  หัวหน้า
งานบัญชี  ผู้จัดท าบัญชี ในหน่วยงานภาครัฐ และ
ประชากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มาจากตาราง
ก าหนดขนาดตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน  
(Krejcie & Morgan) (ธีรวุฒิ เอกะกุล :143-144 ) 
และสุ่มแบบอย่างง่าย Simple random 
sampling  
 
 

3.2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การบริหาร

จัดการของพนักงานบัญชี 
 3.2.2 ตัวแปรตาม   ได้แก่

ผู้ประกอบการและพนักงานบัญชี  การเงิน  และ
อ่ืน ๆที่เก่ียวข้องแยกเป็นภาครัฐและเอกชน 

1) ต าแหน่ง 
1.1)  ผู้ประกอบการ 
1.2)  พนักงานบัญชี  การเงิน  อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
2) วุฒิการศึกษา 
 2.1)  ปริญญาตรี 
2.2)  สูงกว่าปริญญาตรี 

3) ประสบการณ์ท างาน 
 3.1) ต่ ากว่า  10  ปี 
3.2) อยู่ระหว่าง 10 - 20 ปี 

 3.3) มากกว่า  20  ปีขึ้นไป  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องการศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานบัญชี
ส านักงานเขตอ า เภอตระการพืชผลจั งหวัด
อุบลราชธานี 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   4.1.1 ประชากร  ได้แก่ พนักงานบัญชี  
หัวหน้างานบัญชี  ผู้จัดท าบัญชี ในหน่วยงาน
ภาครัฐ จ านวน 150 คน    

   4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงาน
บัญชี   หั วหน้ า งานบัญชี   ผู้ จั ดท าบัญชี  ใน
หน่วยงานภาครัฐ จ านวน  50 คน  และประชากร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้มาจากตารางก าหนดขนาด
ตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie & 
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Morgan) (ธีรวุฒิ  เอกะกุล : 143-144 ) และสุ่ม
แบบอย่างง่าย Simple random sampling 
    4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 

       4 . 2 . 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Checklist)  โดยกาเครื่องหมาย / ลงใน (  ) 
หน้าข้อความ 

      4 . 2 . 2  เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม
ประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี  โดยใช้โปรแกรม
ระบบบัญชีformula  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี  มีลักษณะเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ 
ตามตารางของ Likert (Best and Kahn. 1993 : 
246)ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

      4 . 2 . 3  ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ
ตรวจสอบเครื่องมือ 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  และการตรวจสอบเครื่องมือผู้วิจัยด าเนิน
ตามข้ันตอน  ดังนี้  

   1) ศึกษาเอกสาร  ต ารา  ทฤษฎี  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   2 )  ศึ กษ าหลั ก ก า ร  แล ะวิ ธี ส ร้ า ง
แบบสอบถามตามาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
Scale)  ตามวิธีของ  (Likert Type) (Best and 
Khan. 1993 : 246) 

  3) สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด
การวิจัย  

4.2.3.4 น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย  เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม  และให้เสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไข 

4 .2 . 3 . 5  น าแบบสอบถามที่ รั บการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา  ซึ่งประกอบด้วย 3 ท่าน  ดังนี้ 

1)  นายชู ชั ย   ประดั บสุ ข  ต า แหน่ ง
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  วิทยฐานศึกษานิเทศก์ช า
นายการพิเศษ  ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
สุรินทร์  เขต  1 วุฒิการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิจัยแลประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
และวัดประเมินผล 

2) นางสาวฐานิดา  อุทธา  ต าแหน่งครู
วิ ทยฐานะ  ครู ช าน าญการ พิ เ ศษ  วิ ทย าลั ย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  4  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
วุฒิการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  มหา
วิทยาธรรมศาสตร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี 

3) นางสุพัตรา  วงศ์วิศาลพรต าแหน่ง ครู
วิ ทย ฐานะ  ครู ช าน าญการ พิ เ ศษ  วิ ทย าลั ย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  4  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
วุฒิการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบัญชี 

4.2.3.6 จากนั้นน าแบบสอบถามมาแก้ไข
ข้อบกพร่องตามที่ผู้ เชี่ยวชายแนะน าเพ่ือความ
สมบู รณ์ และความ เหมาะสมยิ่ ง ขึ้ นและน า
แบบสอบถามที่ได้แก้ไขแล้ว เสนอให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

4.2 .3 .7 น าแบบสอบถามที่ผ่ านการ
ตรวจสอบแก้ไขแล้ว  ไปทดลองใช้  (Try - Out)  
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เ พ่ื อ ห า คุ ณ ภ า พ ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ   โ ด ย ท า
แบบสอบถามไปลดลองใช้กับ  ผู้ประกอบการ  
พนักงานบัญชี  การเงิน  และอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง  ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในเขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
จ านวน  50  คน 

4.2.3.8  น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้  มา
ตรวจให้คะแนน  และและวิเคราะห์หาค่าอ านาจ
จ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่าสัมพันธ์ประสิทธ์
สัมพันธ์อย่างง่าย  ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับ
คะแนนรวมรายด้าน (Hem - total correction)  
คัดเลือกแบบสอบถามที่มีค่าสิทธิ์ประสิทธ์สัมพันธ์
อย่างง่ายที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 ได้ 
ซึ่งได้อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.60 - 0.88 
แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha – 
Coefficient)ตามวิธีของCronbach (Cronbach. 
1970 : 161)  ได้ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 

 4.2.3.9 น าแบบสอบถามที่ผ่านการหา
คุณภาพแล้ว  ไปพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริง  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
5. ผลการวิจัย 

5.1  พบว่าศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของพนักงานบัญชี  ส านักงานเขตอ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีความ
คิดเห็นปานกลางทุกด้าน      

5.2 พบว่าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของพนักงานบัญชีส านักงานเขต
อ าเภอตระการพืชผล  จั งหวัดอุบลราชธานี  
จ าแนกตามต าแหน่งงาน  ประสบการณ์ในการ
ท างาน บัญชีส านักงานเขตอ าเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมากทุกด้านผู้ปฎิบัติด้านทักษะในการ
ท างาน 

5.3 ด้ านความรู้ คว ามสามารถ  ด้ าน
กระบวนการในการท างาน และด้านสิ่งแวดล้อม 
เมื่อเรียงจากมากไปน้อยคือด้านด้านสิ่งแวดล้อม
และอุปกรณ์ด้านกระบวนการในการท างานด้าน
ความรู้และความสามารถ 

5.4 ด้ านทั กษะ ในการง าน และด้ าน
ผู้ ปฎิบั ติ  โดยสรุปสาระส า คัญในแต่ละด้ าน
ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านความรู้ความสามารถ พบว่าด้าน
การบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุ กข้ อ เมื่ อ เ รี ย งจ ากมาก ไปน้ อย  
ตามล าดับ 

2) ด้านทักษะในการท า งานพบว่า ด้าน
การพัฒนาครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ เมื่อเรียงจากมากไปน้อย   
คือ มีการพัฒนาฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้วย
จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พบั ญ ชี  แ ล ะ ต่ อ ม า  มี
ประสบการณใ์น 

3) ด้านกระบวนการในการท างานพบว่า  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ  
เมื่อเรียงจากมากไปน้อย  คือความรู้ในด้านการตัด
จ่ายช าระ   

4) ด้านผู้ปฎิบัติ  พบว่า  โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อเรียงจาก
มากไปน้อย คือ ท า งานตามจรรณยาบรรณ
ตามล าดับ 
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5) ด้านอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม พบว่า  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์(Terminal)มีจ านวนจ ากัด และ
ระยะเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ของแต่ละงานมี
น้อย 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

6.1 การศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของพนักงานบัญชี   ส านักงานเขตอ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านทุกด้านเมื่อ
เรียงจากมากไปน้อย  คือ  ด้านผู้ปฎิบัติ ด้าน
ความรู้ความสามารถ ด้านกระบวนการท างาน 
ด้านอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเป็นเพราะว่า
การบริหารจัดการนั้นประสบความส านั้นปัจจัย
ด้านการบริหาร 

6.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและพนักงานบัญชี  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี  

จ าแนกตามต าแหน่ง   วุฒิทางการศึกษา
และประสบการณ์ในการท างาน    โดยรวมและ
รายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางกัน ซึ่ง
อาจเป็นเพราะว่าในการบริหาร 

การศึกษาให้ประสบความส าเร็จนั้น 
จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดผลอย่างจริงจัง
จ าเป็นต้องมีการ 

การศึ กษาด้ านการบริ ห าร เป็ นการ
ปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการจัดการบริหาร หรือ
วิธีการถ่ายทอด 

ความรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ  ใ ห้ แ ก่ พนั ก ง าน พัฒ นา ทั ก ษะ  แ ล ะ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนได้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของการบริหารเหตุผลที่ต้องการเรียนรู้
นั้น  ไม่เพียงเพราะวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นอยู่
ถูกวิพากษ์และพิสูจน์ว่าไม่ท า ให้ผู้บริหารและ
พนักงาน“คิดเป็น  ท าเป็นเท่านั้นแต่ยังเกิดจาก
การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัย
ไปใช้ 

7.1.1 ด้วยงานวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักบัญชี ของภาครัฐในส านักงานเขต
อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีและ
หลักการบัญชีใหม่ๆหลายฉบับที่จะเริ่มผลบังคับใช้ 
เช่น มาตรฐานการบัญชีการรายงานทางการเงินนัก
บัญชีต้องเตรียมรับมือในการเปลี่ยนแปลงใหม่แต่
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักบัญชีในส านักงานเขตอ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

7.1.2  จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
งานวิจัยเมื่อเทียบกับจ านวนนักบัญชีที่ได้ขึ้น
ทะเบียบกับกรมพัฒนาธุรกิจ 

7.1.3  การวิจัยครั้งนี้ค านิยามศัพท์
เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยเป็นค านิยามศัพท์ที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้ในการวิจัยนี้เท่านั้น 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยนี้สามารถส าเร็จลุลวงไปด้วยดี ผู้
ศึกษาจึงกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการและ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาให้
ค าแนะน า ให้ความรู้ จนกระทั้งการวิจัยเสร็จ
สมบูรณ์ ท าให้การวิจัยในครั้งนี้ถูกต้องสมบูรณ์ 
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การศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญชีระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ในเขตอ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

 
A study of work efficiency between government accountants and private 

accountants in Ubon Ratchathani district 
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บทคัดย่อ 

 
 กำรวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  1)  เพ่ือศึกษำประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของพนักงำนบัญชีระหว่ำง
ภำครัฐและเอกชนในเขตอ้ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี  2) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของพนักงำนบัญชี  
หน่วยงำนภำครัฐ  จ้ำแนกตำม  อำยุ  ระดับกำรศึกษำ  ประสบกำรณ์ในกำรท้ำงำน  หน่วยงำนที่สังกั ด และรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน  กลุ่มตัวอย่ำง  ได้แก่  พนักงำนบัญชี  หน่วยงำนภำครัฐ  ได้แก่  องค์บริหำรส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนี  
ส้ำนักงำนเทศบำลนครอุบลรำชธำนี  และสถำนประกอบกำรเอกชน  ในเขตอ้ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี  ได้มำจำก
ตำรำงก้ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของเครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie & Morgan) จำกนั นผู้วิจัยจึงท้ำกำรสุ่มแบบชั นภูมิ  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่  แบบสอบถำมประมำณค่ำ 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในกำรบันทึกข้อมูล ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ  
ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรมำตรฐำน  t - test  (Independent  Samples)  และ  F - test  
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
 1.  ประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของพนักงำนบัญชีระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในเขตอ้ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี  
โดยรวมมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก  
 2.  ผลกำรเปรียบเทียบกำรท้ำงำนของพนักงำนบัญชี  หน่วยงำนภำครัฐ  ได้แก่  องค์บริหำรส่วนจังหวัด
อุบลรำชธำนี  ส้ำนักงำนเทศบำลนครอุบลรำชธำนี  และสถำนประกอบกำรเอกชน  ในเขตอ้ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี
จ้ำแนกตำม  อำยุ  ระดับกำรศึกษำ  ประสบกำรณ์ในกำรท้ำงำน  หน่วยงำนที่สังกัด  และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน  
โดยรวมและด้ำนมีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน 
 

ค าส าคัญ  :  ประสิทธิภำพ , พนักงำนภำครัฐ , พนักงำนบัญชีภำคเอกชน , อ้ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี 
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Abstract 

  This research aims of this study were 1) to study the performance of staff between the 
public and private sectors in Muang Ubon Ratchathani 2) to compare the performance of staff. 
Government agencies, classified by age, educational level. Work experience Affiliations And the 
average income per month The subjects include accounting, government agencies, including the 
Chief Executive of the Province. Office of the Municipality, Ubon Ratchathani And private 
enterprises In the district of Ubon Ratchathani Derived from a sizing samples of Krejcie and Morgan 
(Krejcie & Morgan) The investigators stratified random sampling was performed. The instruments 
used in the study. Queries about the five levels used to record statistical data were percentage, 
average, standard deviation, standard t - test (Independent Samples) and F-test. 

 Findings were as follows: 
 1. The performance of staff between the public and private sectors in the city of Ubon 
Ratchathani. Overall compliance was high. 
 2. The comparison of employee accounts. Government agencies, including the Chief 
Executive of the Province. Office of the Municipality, Ubon Ratchathani And private enterprises In 
the district of Ubon Ratchathani by age, educational level. Work experience Affiliations And the 
average income per month And the overall opinion is no different. 
 
Keywords : Efficiency , public sector employees , private sector employees account , Muang Ubon      
                Ratchathani. 
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1. บทน า 
 นักบัญชีซึ่งเป็นบุคลำกรที่มีควำมส้ำคัญส่วน
หนึ่งขององค์กรที่ปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรบัญชี  ซึ่ง
เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับหลำยฝ่ำยทั งภำยในและ
ภำยนอกองค์กร  ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขและเอกสำร
ต่ำง  ๆ  มำกมำย  ปริมำณงำนที่ท้ำมีจ้ำนวนมำก
จึงต้องอำศัยควำมละเอียด  ระมัดระวัง  รอบคอบ
ในกำรท้ำงำน  เพ่ือให้ผลงำนออกมำมีคุณภำพ ถ้ำ
นักบัญชีมีกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรแล้ว ก็จะ
ท้ ำ ใ ห้ ง บ ก ำ ร เ งิ น ที่ อ อ ก ม ำ มี คุ ณ ภ ำ พ   มี
ประสิทธิภำพ  และกลำยเป็นปัจจัยหลักที่ท้ำให้
องค์กรสำมำรถพัฒนำระบบข้อมูลเพ่ือใช้ในกำร
ตัดสินใจต่ำง ๆ ได้อย่ำงทันท่วงที  อันส่งผลต่อกำร
ประสบผลส้ำเร็จและควำมเจริญเติบโตมำสู่องค์กร
ในอนำคตต่อไปได้  (ฉัตรรัชดำ วิโรจน์รัตน์.  2559 
: 2)  
 จึงมีควำมจ้ำเป็นอย่ำงมำกที่ต้องให้ควำม
ตระหนักและควำมส้ำคัญกับกำรเป็นสมำชิกที่ดี
ขององค์กรของนักบัญชีว่ำส่งผลต่อประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงไร  เ พ่ือหำวิธีกำรส่งเสริมให้
พนักงำนเกิดกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรมำกขึ น  
เพรำะจะท้ำให้เกิดควำมรัก  ควำมศรัทธำใน
วิชำชีพ  มีควำมขยัน  มีทัศนคติที่ดีต่อกำรท้ำงำน  
เต็มใจที่จะท้ำงำน  ท้ำให้ผลงำนส้ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์  หรือเป้ำหมำยที่วำงไว้สำมำรถจัดท้ำ
และน้ำเสนอข้อมูลได้ทันเหตุกำรณ์  ทันต่อกำร
ตัดสินใจ  ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำองค์กรสำมำรถ
แข่งขันกับคู่แข่ง  ตลอดจนสร้ำงควำมเติบโตให้กับ
องคก์รต่อไปได้ในอนำคต (ดนัย เทียนพุฒ. 2558 : 
88) 
 จำกที่มำและควำมส้ำคัญดังกล่ำว แสดงให้
เห็นว่ำ เจ้ำพนักงำนบัญชี  มีหน้ำที่ปฏิบัติ งำน
เกี่ยวกับกำรจัดท้ำบัญชี งบกำรเงิน รวมไปถึงกำร
เบิก-จ่ำยเงินตำมงบประมำณขององค์กร จึงท้ำให้
ผู้ วิ จั ยมีควำมสนใจที่ จ ะศึ กษำเปรี ยบ เที ยบ
ประสิทธิภำพในกำรท้ำงำนของพนักงำนบัญชี
ระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในเขตอ้ำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรวิจัยสำมำรถใช้

เป็นข้อมูลส้ำหรับกำรปรับปรุงหรือพัฒนำตนเอง
ขอ งผู้ ท้ ำ บัญชี ทั ง ภ ำครั ฐ  แล ะ เอกชน ให้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ม ำ ก ขึ น  แ ล ะ ส ำ ม ำ ร ถ เ ป็ น
ข้อมูลสนเทศให้กับหน่วยงำนหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
น้ำไปปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน
มำกยิ่งขึ น 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษำประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของ
พนักงำนบัญชีระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในเขต
อ้ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี 
 2.2 เ พ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำร
ท้ำงำนของพนักงำนบัญชี  หน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชนในเขตอ้ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จ้ำแนกตำม  
อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรท้ำงำน  
หน่วยงำนที่สังกัด และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1. ประชำกรและตัวอย่ำง 
  ประชำกร  ไ ด้ แก่   พนั ก ง ำนบัญชี  
หน่วยงำนภำครัฐ  ได้แก่  องค์บริหำรส่วนจังหวัด
อุบลรำชธำนี  ส้ำนักงำนเทศบำลนครอุบลรำชธำนี  
และสถำนประกอบกำรเอกชนในเขตอ้ำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี  จ้ำนวน  102  คน      
 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่   พนักงำนบัญชี
หน่วยงำนภำครัฐ  ได้แก่  องค์บริหำรส่วนจังหวัด
อุบลรำชธำนี  ส้ำนักงำนเทศบำลนครอุบลรำชธำนี  
และสถำนประกอบกำรเอกชนในเขตอ้ำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี  จ้ำนวน  80  คน  ได้มำจำกกำรเปิด
ตำ ร ำ ง ขอ ง เค ร จซี่ แ ล ะมอร์ แ กน  (Krejcie& 
Morgan, 1970  อ้ำงถึงใน  ธีรวุฒิ  เอกะกุล.  
2556 : 143-144)  
 3.2  ตัวแปร 
 3.2.1  ตัวแปรต้น 
 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง พ นั ก ง ำ น บั ญ ชี  
ประกอบด้วย 
  3.2.1.1  อำยุ   
   1) ต่้ำกว่ำ  30  ปี 
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   2) 30-40  ปี 
  3.2.1.2  ระดับกำรศึกษำ 
   1)  ต่้ำกว่ำปริญญำตรี 
   2)  ปริญญำตรี 
   3)  สูงกว่ำปริญญำตรี 
  3.2.1.3  ประสบกำรณ์ในกำรท้ำงำน 
   1)  ต่้ำกว่ำ  5  ปี 
   2)  5-10  ปี 
   3)  มำกกว่ำ  10  ปี  ขึ นไป 
  3.2.1.4  หน่วยงำนที่สังกัด 
   1)  หน่วยงำนรำชกำร 
   2)  สถำนประกอบกำรเอกชน 
  3.2.1.5  รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   1)  ต่้ำกว่ำ  20,000  บำท 
   2)  20,000-30,000 บำท 
   3)  30,001-40,000 บำท 
 3.2.2  ตัวแปรตำม 
  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ก ำ ร ท้ ำ ง ำ น ข อ ง
พนักงำนบัญชีระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในเขต
อ้ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี  ประกอบด้วย 
   3.2.2.1  ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
   3.2. 2. 2 ด้ ำ น ทั ก ษ ะ ท ำ ง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและกำรสื่อสำร 
   3.2.2.3  ด้ำนทักษะทำงวิชำกำร
เชิงปฏิบัติและหน้ำที่ 
   3.2. 2. 4 ด้ ำ น ทั ก ษ ะ ท ำ ง
คุณลักษณะเฉพำะบุคคล 
   3.2.2.5  ด้ำนทักษะทำงองค์กร
และกำรจัดกำรทำงองค์กร 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งำนวิ จั ย ในครั งนี ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษำ เ รื่ อ ง 
กำรศึกษำประสิทธิภำพในกำรท้ำงำนของพนักงำน
บัญชีระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในเขตอ้ำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี  ผู้วิจัยได้ก้ำหนดขั นตอนในกำร
ด้ำเนินกำรวิจัยตำมล้ำดับดังนี  
 
 

 4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  4.1.1  ประชำกร 
   ประชำกร ได้แก่  พนักงำนบัญชี  
หน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ องค์บริหำรส่วนจังหวัด
อุบลรำชธำนี  ส้ำนักงำนเทศบำลนครอุบลรำชธำนี  
และสถำนประกอบกำรเอกชนในเขตอ้ำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี จ้ำนวน 102  คน 
  4.1.2  กลุ่มตัวอย่ำง 
   กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ พนักงำนบัญชี 
หน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ องค์บริหำรส่วนจังหวัด
อุบลรำชธำนี ส้ำนักงำนเทศบำลนครอุบลรำชธำนี 
และสถำนประกอบกำรเอกชนในเขตอ้ำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี จ้ำนวน 80 คน ได้มำจำกตำรำง
ก้ ำหนดขนำดตั วอย่ ำ ง เคร จซี่ และมอร์ แกน 
(Krejcie  &  Morgan, 1970 อ้ำงถึงใน  ธีรวุฒิ  
เอกะกุล.  2556 : 143-144) จำกนั นผู้วิจัยจึงใช้วิธี
สุ่มแบบแบ่งชั นภูม ิ
 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เครื่องมือที่ใช้
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถำม  ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3  ตอน  คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
แบบสอบถำม  มีลักษณะเป็นแบบส้ำรวจรำยกำร  
(Checklist) โดยกำเครื่องหมำย √ ลงใน (  )  
หน้ำข้อควำม 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมท้ำกำรศึกษำ
ประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของพนักงำนบัญชีระหว่ำง
ภำครัฐและเอกชนในเขตอ้ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี  
มีลักษณะเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ  
ตำมแบบของ  Likert 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 4.3 ขั นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือและหำ 
คุณภำพเครื่องมือ 
  กำรสร้ ำง เครื่ องมือที่ ใช้ ในกำร เก็บ 
รวบรวมข้อมูลและกำรตรวจสอบเครื่องมือผู้วิจัย
ด้ำเนินกำรตำมขั นตอนดังนี  
   4.3.1 ศึกษำ เอกสำร ทฤษฏีและ 
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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   4.3.2 ศึกษำหลักกำรและวิธีสร้ำง
แบบสอบถำมตำมมำตรำส่ วนประมำณค่ ำ  
(Rating Scale) ตำมวิธีของ Likert (Likert  
Type) 
   4.3.3 สร้ำงแบบสอบถำมตำมกรอบ 
แนวคิดกำรวิจัยได้จ้ำนวน  35  ข้อ 
   4.3.4 น้ำแบบสอบถำมที่ผู้วิจัยสร้ำง
ขึ นเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำกำรวิจัยเพ่ือตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องเหมำะสม  และให้ข้อเสนอแนะในกำร 
ปรับปรุงแก้ไข 
   4.3.5 น้ำแบบสอบถำมที่ได้รับกำร 
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ เชี่ยวชำญพิจำรณำ 
ตรวจสอบควำมเหมำะสม  และควำมเที่ยงตรงเชิง 
เนื อหำ  ซึ่งประกอบด้วย  3  ท่ำน  ดังนี  
    1) นำยชูชัย ประดับสุข ต้ำแหน่ง  
ผู้อ้ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์
ด้ำนผู้เชี่ยวชำญ  ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1  วุฒิกำรศึกษำปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี  ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
กำรวิจัยและวัดประเมินผล 
    2)  นำงสุ พัตรำ  วงษ์วิศำลพร  
ต้ำแหน่ง  ครู  วิทยฐำนะครูช้ำนำญกำรพิเศษ  
วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี สถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร  
วุฒิกำรศึกษำ  บัญชีมหำบัณฑิต  มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบัญชี 
    3) นำงบังอร พันธ์โสภำ ต้ำแหน่ง 
ครูวิทยฐำนะ ครูช้ำนำญกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
อุบลรำชธำนี  สถำบันกำรอำชี วศึ กษำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ส้ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชี วศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  วุฒิ
กำรศึกษำ  บัญชีมหำบัณฑิต  มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบัญชี 
   4.3.6 จำกนั นน้ำแบบสอบถำมมำ 
แก้ไขข้อบกพร่องตำมที่ผู้ เชี่ยวชำญแนะน้ำเพ่ือ
ควำมสมบูรณ์และเหมำะสมยิ่ งขึ น   แล้ วน้ ำ  

แบบสอบถำมที่ได้แก้ไขแล้ว  เสนอให้อำจำรย์ที่ 
ปรึกษำพิจำรณำอีกครั ง 
   4.3.7 น้ำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบแก้ไขแล้วไปทดลองใช้  (Try-out)  เพ่ือ
หำคุณภำพของเครื่องมือ  โดยน้ำแบบสอบถำมไป
ทดลองใช้กับพนักงำนบัญชี  ที่เกี่ยวข้องที่มิใช่กลุ่ม
ตัวอย่ำงเขตอ้ำเภอเมืองวำรินช้ำรำบ  จ้ำนวน  30  
คน 
   4.3.8 น้ำแบบสอบถำมที่ทดลองใช้  
ม ำ ต ร ว จ ใ ห้ ค ะ แ น น ค่ ำ ค ว ำ ม เ ชื่ อ มั่ น ข อ ง
แบบสอบถำมโดยใช้สูตรกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์
แ อ ล ฟ ำ ( Alph-coefficient) ต ำ ม วิ ธี ข อ ง  
Cronbach Cronbach, L. J.(1970) ได้ควำม
เชื่อมั่นทั งฉบับเท่ำกับ  8.98 
   4.3.9  น้ำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรหำ
คุณภำพแล้วไปพิมพ์เป็นแบบสอบถำมฉบับจริง
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.4  วิธีด้ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.4.1 ติดต่อขอหนังสือจำกวิทยำลัย 
อำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี  สถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  เพ่ือขอควำมร่วมมือ 
จำกกลุ่มตัวอย่ำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อม                                     
นัดหมำย  ก้ำหนดเวลำกำรเก็บข้อมูล 
  4.4.2 เตรียมแบบสอบถำมกำรศึกษำ
ประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของพนักงำนบัญชีระหว่ำง
ภำครัฐและเอกชนในเขตอ้ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี  
จ้ำนวน  80  ชุด  ให้เพียงพอกับกลุ่มตัวอย่ำง 
  4.4.3 น้ ำ แบบ สอบถำม กำ รศึ กษ ำ
ประสิทธิภำพในกำรท้ำงำนของพนักงำนบัญชี  
ระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในเขตอ้ำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี  ที่จัดเตรียมไว้ไปสอบถำมตำม  วัน 
เวลำ  ที่นัดหมำยไว้กับกลุ่มตัวอย่ำงโดยเดินทำงไป
เก็บข้อมูลด้วยตัวเอง   
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5.  สรุปผลการวิจัย 
 

 
 
 จำกผล กำ รส รุ ป ผลกำ ร วิ จั ย เ รื่ อ ง
กำรศึกษำประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของพนักงำน
บัญชีระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในเขตอ้ำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี  มีประเด็นที่ส้ำคัญดังนี  
 5.1  กำรศึกษำประสิทธิภำพกำรท้ำงำน
ของพนักงำนบัญชีระหว่ำงภำครัฐและเอกชนใน
เขตอ้ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี  โดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก เมื่อเรียงจำกมำกไปน้อย  คือ  ด้ำน
ทักษะทำงองค์กรและกำรจัดกำรทำงองค์กร  ด้ำน
ทักษะทำงคุณลักษณะเฉพำะบุคคล  ด้ำนทักษะ
ทำงวิชำกำรเชิงปฏิบัติและหน้ำที่  ด้ำนทักษะทำง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนและกำรสื่อสำร  และด้ำน
ทั กษะทำงปัญญำ   ตำมล้ ำดั บ   เมื่ อศึ กษำ
รำยละเอียดเป็นรำยด้ำน สำมำรถสรุปได้ดังนี  
  5.1.1  ด้ำนทักษะทำงปัญญำ  พบว่ำ  
ด้ำนทักษะทำงปัญญำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก  
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ  เรียงจำกมำกไปน้อย คือ  
1)มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสภำพแวดล้อม
ภำยในธุรกิจ เช่น ลักษณะธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป  
พฤติกรรมองค์กร 2)มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรสอบบัญชี  ก ำ รตรวจสอบภำย ใน  3 )มี
ควำมสำมำรถในกำรสืบหำ ค้นคว้ำ  ได้มำของ
ข้อมูลที่  หลำกหลำยจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ เช่น  
จำกบุคคล สิ่ งพิมพ์  สื่อ  อิเล็กทรอนิกส์ 4)มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท้ำบัญชีกำรเงิน
ธุรกิจ  5)สำมำรถจ้ำแนกได้ว่ำเมื่อใดสมควรที่จะ
ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญใน  กำรแก้ปัญหำและกำรหำ
ข้อสรุป  6) ควำมสำมำรถในกำรสอบถำม วิจัย  

คิดเชิง  เหตุผลวิเครำะห์ 7)ควำมสำมำรถในกำร
ติดต่อสื่อสำร ตำมล้ำดับ 
  5.1.2 ด้ำนทักษะทำงปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ อ่ืนและกำรสื่ อสำร  พบว่ำ  ด้ ำนทักษะทำง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและกำรสื่อสำร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมำก  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงจำกมำก
ไปน้อย คือ 1)มีควำมสำมำรถในกำรน้ำเสนอ
ควำมคิดและโน้มน้ำวจูงใจผู้อ่ืน  เพ่ือให้เกิดกำร
สนับสนุนและมีพันธะสัญญำร่วมกัน 2)มีทักษะกำร
ให้ค้ำปรึกษำเพ่ือสร้ำงโอกำส ลดข้อขัดแย้งและ
แก้ไขปัญหำ 3)มีควำมสำมำรถในกำรสัมภำษณ์
และกำรฟังที่ดีและสำมำรถประยุกต์กำรใช้เทคนิค
กำรฟังเชิงรุกอย่ำงมีประสิทธิภำพ  (กำรฟัง  เชิงรุก  
หมำยถึง  กำรฟังอย่ำงตั งใจ  ฟังโดยไม่แสดงควำม
คิดเห็น เพ่ิมเติมหรือฟังโดยไม่ใช้ประสบกำรณ์ของ
ผู้ฟังมำตัดสินผู้พูด)  4)สำมำรถฟัง อ่ำน อย่ำงมี
ประสิทธิภำพรวมถึงให้ควำมส้ำคัญกับวัฒนธรรม
และภำษำที่แตกต่ำง  5)สำมำรถปฏิสัมพันธ์ท้ำงำน
ร่วมกับผู้ที่มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันได้ 6)ท่ำน
สำมำรถท้ำงำนเป็นทีมและให้ควำมร่วมมือกับ
ทีมงำนในกำร ปฏิบัติงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
องค์กำร และส่วนข้อที่มีค่ำ เฉลี่ ยต่้ ำที่ สุ ดคือ        
7)สำมำรถสื่อสำรน้ำเสนอและรำยงำนในลักษณะที่
เป็นทำงกำร  และไม่เป็นทำงกำร  ตำมล้ำดับ   
   5.1.3 ด้ำนทักษะทำงวิชำกำรเชิง
ปฏิบัติและหน้ำที่ พบว่ำ ด้ำนทักษะทำงวิชำกำร
เชิงปฏิบัติและหน้ำที่ โดยรวมอยู่ในระดับมำก  เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงจำกมำกไปน้อย คือ1)มี
ควำมช้ำนำญทำงตัวเลข (กำรใช้คณิตศำสตร์และ
สถิติ) 2)มีควำมสำมำรถในกำรจัดท้ำและน้ำเสนอ  
รำยงำนกำรเงินในรูปแบบที่ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ
ถูกต้องครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และทันต่อเวลำ3)มี
ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  ของกำร
ปฏิบัติงำนบัญชี เช่น ควำมผิดพลำดของกำรบันทึก
บัญชี  หรือปัญหำ จำกระบบกำรควบคุมภำยใน 
และจัดกำรลดควำมเสี่ยงเหล่ำนั นได้  4)มีควำม
เข้ำใจและมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์งบ
กำรเงินได้  5)มีควำมช้ำนำญด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี
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สำรสนเทศ 6)มีควำมสำมำรถวัดค้ำนวณมูลค่ำของ 
สินทรัพย์ หนี สิน รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ได้อย่ำงถูกต้อง  
7)มีควำมสำมำรถในกำรท้ำรำยงำนทำงกำรเงิน  
ตำมล้ำดับ 
   5.1.4 ด้ำนทักษะทำงคุณลักษณะ
เฉพำะบุคคล  พบว่ำ  ด้ำนทักษะทำงคุณลักษณะ
เฉพำะบุคคล โดยรวมอยู่ ในระดับมำก  เมื่ อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงจำกมำกไปน้อย คือ 1)มี
ควำมสำมำรถในกำรตั งค้ำถำมประเมินข้อมูล
ทั งหมดที่ เ กิ ดขึ น  และปฏิบัติ ง ำนด้ วยควำม
ร ะ มั ด ร ะ วั ง เ ยี่ ย ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช ำ ชี พ 2 ) มี
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร ป รั บ ตั ว เ ข้ ำ กั บ ก ำ ร
เปลี่ยนแปลงและเปิดใจกว้ำงรับโอกำสใหม่ ๆ ที่
เข้ำมำเสมอ 3)มีควำมมุ่งมั่นในกำรเรียนรู้และ
พัฒนำตนเองอย่ำงไม่สิ นสุด  4)มีควำมสำมำรถใน
กำรคำดกำรณ์ปัญหำที่ เกิดขึ นล่วงหน้ำ  และ
สำมำรถวำงแผนแก้ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ นได้อย่ำง
เหมำะสม 5)มีทักษะหรือควำมช้ำนำญในกำร
จัดกำรตนเอง เช่น  กำรควบคุมอำรมณ์ให้คงที่เมื่อ
ประสบปัญหำกับเพ่ือนร่วมงำน 6)มีควำมสำมำรถ
กำรจัดกำรเวลำเลือกและจัดเรียงล้ำดับชิ นงำน
เพ่ือให้กำรท้ำงำนเสร็จตำมเวลำที่ก้ำหนด 7)มี
ควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์ด้วยตนเองอย่ำงสม่้ำเสมอ  
ตำมล้ำดับ 
   5.1.5 ด้ำนทักษะทำงองค์กรและ
กำรจัดกำรทำงองค์กร พบว่ำ ด้ำนทักษะทำง
องค์กรและกำรจัดกำรทำงองค์กร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงจำกมำกไป
น้อย คือ 1)ควำมสำมำรถที่จะจัดแบ่งหน้ำที่งำน
กำรมอบหมำยงำนเพ่ือกระตุ้นและพัฒนำบุคลำกร 
2)มีทักษะควำมเป็นผู้น้ำเพ่ือโน้มน้ำวจูงใจผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
องค์ ก ร  3 )มีทั กษะ ในกำร ใช้ เ ครื่ อ งมื อและ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและ
ช่วยในกำรตัดสินใจที่ดีขึ น 4)มีกำรปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมำก  มีกำรสอบทำนงำนของตนเองและงำน
ของผู้ อ่ืน เ พ่ือประเมินว่ ำผล งำนเป็นไปตำม
มำตรฐำนขององค์กรหรือไม่ 5)มีทักษะกำรบริหำร

คนในกำรสร้ำงแรงจูงใจ และพัฒนำผู้ อ่ืน 6)มี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรบริหำร
โครงกำร  กำรบริหำรงำนบุคคลและทรัพยำกรกำร
ตัดสินใจต่ำง ๆ ทำงธุรกิจ 7)มีภำวะควำมเป็นผู้น้ำ
มีควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำและตัดสินใจแก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงผู้มีวิชำชีพ  ตำมล้ำดับ 
  5.2 ผ ล ก ำ ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของพนักงำนบัญชีระหว่ำง
ภำครัฐและเอกชนในเขตอ้ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี
จ้ำแนกตำม อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ใน
กำรท้ำงำน  หน่วยงำนที่สังกัด และรำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  โดยรวมและรำยด้ำนมีควำมคิดเห็นไม่
แตกต่ำงกัน 
 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จำกผลกำ รส รุ ป ผลกำ ร วิ จั ย เ รื่ อ ง
กำรศึกษำประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของพนักงำน
บัญชีระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในเขตอ้ำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี  มีประเด็นที่ส้ำคัญที่ควรน้ำมำ
อภิปรำยดังนี  
 ประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของพนักงำน
บัญชีระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในเขตอ้ำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี โดยรวมมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก 
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนทักษะทำง
องค์กรและกำรจัดกำรทำงองค์กร มีกำรปฏิบัติสูง
ที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับ
มำก รองลงมำคือ ด้ำนทักษะทำงคุณลักษณะ
เฉพำะบุคคล ด้ำนทักษะทำงวิชำกำรเชิงปฏิบัติ
และหน้ำที่ ด้ำนทักษะทำงปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและ
กำรสื่อสำร และด้ำนทักษะทำงปัญญำ มีกำร
ปฏิบัติอยู่ในระดับมำก ตำมล้ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของวิไลวรรณ ศรีหำตำ (2555: บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประสิทธิภำพกำร
เรียนรู้กับประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ท้ำบัญชี
ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลกำรศึกษำ
พบว่ำ ผู้ท้ำบัญชีในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ควำมคิด เห็นด้วย เกี่ ยวกับประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนโดยรวมและเป็นรำยด้ำน อยู่ในระดับ

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 223



มำก ได้แก่ ด้ำนคุณภำพผลงำน  ด้ำนปริมำณ
ผลงำน ด้ำนควำมตรงต่อเวลำในกำรท้ำงำน และ
โดยสรุป ประสิทธิภำพกำรเรียนรู้มีควำมสัมพันธ์
และผลกระทบเชิ งบวกต่อประสิทธิ ผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ท้ำบัญชีในเขตภำคตะวันออก
เฉลี ย ง เหนื อ  ดั งนั น  ผู้ ท้ ำบัญชี ใ น เ ขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือจึงควรน้ำข้อสนเทศที่ได้จำก
กำรวิจัยครั งนี ไปใช้ เป็นข้อมูล  ในกำรพัฒนำ
ศักยภำพของผู้ท้ำบัญชีในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่
เกิดขึ น และเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม สร้ำงควำม
เชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในกำรก้ำหนดทิศทำง
ในกำรบริหำรให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจและ
กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตต่อไป 
 ผลกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำร
ท้ำงำนของพนักงำนบัญชี หน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ 
องค์บริหำรส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนี  ส้ำนักงำน
เทศบำลนครอุบลรำชธำนี  และสถำนประกอบกำร
เอกชน ในเขตอ้ำเภอเมืองอุบลรำชธำนีจ้ำแนกตำม  
อำยุ  ระดับกำรศึกษำ  ประสบกำรณ์ในกำรท้ำงำน 
หน่วยงำนที่ สั งกัด และรำยได้ เฉลี่ ยต่อเดือน  
โดยรวมและด้ำนมีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน     
ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อุบล ใจตำง (2555 : 
บท คั ด ย่ อ )  ไ ด้ ศึ ก ษ ำ เ รื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ งำนของบุคลำกร  
สั ง กั ด ส้ ำ นั ก วิ ท ย ำ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ผลกำรวิจัยพบว่ำอำยุ  
ระดับกำรศึกษำประสบกำรณ์ในกำรท้ำงำนไม่
แตกต่ำงกันมี มีประสิทธิภำพในกำรท้ำงำนไม่
แตกต่ำงกัน 
 
7.ข้อเสนอแนะ 
 กำรศึกษำเรื่องกำรศึกษำประสิทธิภำพ
กำรท้ำงำนของพนักงำนบัญชีระหว่ำงภำครัฐและ
เอกชน ใน เขต อ้ำ เภอ เมื อ ง อุบลรำชธำนี  มี
ข้อเสนอแนะดังนี  
 7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย  
 7.1.1 พนักงำนควรมีกำรอบรม 
เรียนรู้ เพ่ิมเติมอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ 

และทักษะในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ
เพ่ิมขึ น 
 7.1.2 องค์กรและผู้บังคับบัญชำ 
ควรสนับสนุนให้พนักงำนมีกำรเสริมสร้ำงควำมรู้
เพ่ิมเติม จำกสถำนที่อ่ืน ๆ หรือ หน่วยงำนอ่ืน ๆ 
เ พ่ือ เ พ่ิมประสบกำรณ์ที่ หลำกหลำยในกำร
ปฏิบัติงำน 
 7.1 .3 ผู้บังคับบัญชำควรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือทรำบถึง
ปัญหำ และอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่แท้จริง 
 7.2. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวิจัยครั งต่อไป 
  7.2.1 กำรศึกษำครั งนี เฉพำะ
พนักงำนบัญชี  หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในเขต
อ้ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี ดังนั นในกำรศึกษำครั ง
ต่อไป ควรมีกำรศึกษำในกลุ่มอ่ืน ๆ ในจังหวัดอ่ืน 
ๆ ที่หลำกหลำย ท้ำให้ได้ผลกำรศึกษำที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ น  
  7.2.2 ระยะเวลำกำรศึกษำที่
ค่อนข้ำงจ้ำกัด และเป็นกำรศึกษำโดยใช้กลุ่ม
ประชำกรเป้ำหมำยอำจจะท้ำให้ผลของกำรศึกษำที่
ออกมำอยู่ในขอบเขตเฉพำะเรื่องที่ศึกษำ  
  7.2.3 ควรมีกำรศึกษำปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรท้ำงำนของ
พนักงำนบัญชี ซึ่งท้ำให้ทรำบถึงสำเหตุที่แท้จริงที่
ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรท้ำงำนของพนักงำน
บัญชีได้ชัดเจนยิ่งขึ น  
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
 กำรวิจัยนี สำมำรถส้ำเร็จลุลวงไปด้วยดี    
ผู้ศึกษำจึงกรำบของพระคุณ คณะกรรมกำรและ
อำจำรย์ที่ปรึกษำที่ได้เสียสละเวลำอันมีค่ำมำให้
ค้ำแนะน้ำ ให้ควำมรู้ จนกระทั งกำรวิจัยเสร็จ
สมบูรณ์  ท้ำให้กำรวิจัยในครั งนี ถูกต้องสมบูรณ์  
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
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บทคัดย่อ 

 
        การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของ
ส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  และเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของ
ส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนกตาม จ าแนกตาม  วุฒิการศึกษา  ต าแหน่งงาน  ขนาดของ
สถานประกอบการ  อายุ  ประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  พนักงานบัญชีของส านักงานบัญชีใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน  110  คน  ซึ่งได้จากการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie ; Morgan. 1970 
: 608) ได้จ านวน 86 คนจากนั้นสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าได้แก่  แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน       t 
– test  (Independent  Samples)  และ  F - test  
        สรุปผลการวิจัยพบว่า 
  1. การศึกษาความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของ
ส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ต าแหน่งงาน ขนาดของสถาน
ประกอบการ อายุ  ประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ , ผลกระทบต่อคุณภาพการบริการ 
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Abstract 
 

  This research aims to study the factors that affect the quality of services of 
accounting firms in the province of Ubon Ratchathani.  And compares factors that affect the 
quality of services of accounting firms in the province of Ubon Ratchathani BY Education 
Jobs size of establishment life work experience. The subjects include Accounting Office 
Accounting in the Province of 110 people, which has turned the tables Krejcie and Morgan 
(Krejcie; Morgan. 1970: 608 ) , has a total of 86 people were randomly Simple (Simple 
Random. sampling) used in the study include statistics used in this study were percentage, 
average, standard deviation, standard t - test (Independent  Samples) and F-test 
  Findings were as follows: 
    1. The study of factors that affect the quality of services of accounting firms in 
the province of Ubon Ratchathani. The overall level 
    2. The comparison of the factors that affect the quality of services of accounting 
firms in the Province by Education Jobs size of establishment life work experience. And the 
overall opinion is no different 
 
Keywords :  Factors that affect the quality , Impact service quality. 
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1. บทน า 
เนื่องจากปัจจุบันนี้ธุรกิจขนาดกลาง และ

ขนาดย่อม  มีการขยายตัวเป็นจ านวนมากใน    
ทุก ๆ  ปีประกอบกับด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี  พ.ศ. 2543 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2543)  ที่ก าหนดให้นิติบุคคลมี หน้าที่ต้องจัดท างบ
การเงินเพ่ือยื่นภาษีประจ าทุกปี  ส่งผลให้นิติบุคคล
จ านวนมากหันมาใช้บริการส านักงานบัญชีในการ
จัดท าบัญชีและงบการเงินมากขึ้น เนื่องจาก       
ได้บริการที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ ประหยัดเวลา  
สามารถลดต้นทุนเกี่ยวกับพนักงานบัญชีได้  และ
ลดปัญหาเกี่ยวกับภาษี   

ส านักงานบัญชีเป็นส านักงานที่ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านการจัดท าบัญชี  
แ ล ะ จั ด ท า ง บ ก า ร เ งิ น โ ด ย ลั ก ษ ณ ะ ธุ ร กิ จ
ประกอบด้วยส่วนของการให้ค าปรึกษาด้านการวาง
ระบบบัญชี  การให้ค าปรึกษาด้านบัญชี  การ
วางแผนภาษ ีและจัดท าภาษี  แต่ธุรกิจหลักคือการ
ให้บริการจัดท าบัญชี  ซึ่งการจัดท าบัญชีเป็นงานที่
อาศัยความครบถ้วน ความถูกต้อง ในการจัดท า
บัญชีเพ่ือให้งบการเงินที่จัดท าขึ้นมีความน่าเชื่อถือ
มากที่สุด เพ่ือให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถน างบ
การเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง และทันเวลา ดังนั้นงบการเงินถือว่าส าคัญ
มาก  เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ วิเคราะห์องค์กรว่า
ควรไปในทิศทางใดเพ่ือให้องค์กรเกิดประโยชน์
สู ง สุ ด   ผู้ ท า บั ญ ชี ข อ ง ส า นั ก ง า น บั ญ ชี ก็
เปรียบเสมือนเป็นกลไกหลักส าคัญอีกอย่างหนึ่งใน
การให้บริการลูกค้าของส านักงานบัญชี นอกเหนือจาก
นโยบาย และกระบวนการของส านักงานบัญชี  
เนื่องจากผลงานที่ส านักงานบัญชีส่งมอบให้ลูกค้า
เป็นผลส าเร็จมาจากความรู้  ความสามารถ  และ
จรรยาบรรณของผู้ท าบัญชี  ในการท าให้ลูกค้าเกิด
ความเชื่อมั่นในความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่
ผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีจัดท าให้  เพ่ือน าไปใช้

ในการวางแผนกลยุทธ์และตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ  
ดังนั้น  คุณสมบัติผู้ท าบัญชีของส านักงานบัญชีจึง
เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ
การบริการของส านักงานบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า, 2558) 

   
2. วัตถุประสงค์การวิจัย                  

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีในเขต         
จังหวัดอุบลราชธานี    

2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีในเขต       
จังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนกตาม  วุฒิการศึกษา  
ต าแหน่งงาน  ขนาดของสถานประกอบการ  อายุ  
ประสบการณ์ในการท างาน  

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     
 ประชากร ได้ แก่  พนักงานบัญชีของ
ส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน  
110  คน   
 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  พนักงานบัญชีของ
ส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน      
86  คน  ซึ่งได้จากการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน  
(Krejcie ;  Morgan. 1970 : 608)   
 3.2  ตัวแปรที่ศึกษา    

  3.2.1  ตัวแปรต้น คือ  
    1)  วุฒิการศึกษา      
   1.1)  ต่ ากว่าปริญญาตรี     
   1.2)  ปริญญาตรี   
    2)  ต าแหน่งงาน         
   2.1)  ผู้จัดการ      
   2.2)  พนักงาน 
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    3)  ขนาดของสถานประกอบการ      
   3.1)  ขนาดเล็ก      
   3.2) ขนาดกลาง   
    4)  ประสบการณ์ในการท างาน      
   4.1)  ต่ ากว่า  10  ปี      
   4.2)  10  -  20  ปี      
   4.3)  20  ปีขึ้นไป  
    5)  อายุ     
   5.1)  ต่ ากว่า  30  ปี    
   5.2)  30 -  40  ปี  
    5.3)  40  ปีขึ้นไป 
          3.2.2  ตัวแปรตาม  คือ   
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ
บริการของส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  
ประกอบด้วย  5  ด้าน  ได้แก่     
 1)  ความรู้ความสามารถด้านการท า
บัญชี     
 2)  ความรู้ด้านองค์กร  และธุรกิจ     
     3)  จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี     

      4)  ความน่าเชื่อถือของส านักงาน
บัญชี     
      5)  การเอาใจใส่ต่อลูกค้า 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของส านักงาน
บัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ผู้วิจัยมีวิธีการ
ด าเนินงานวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  4.1.1  ประชากร   
  การศึกษาครั้ งนี้ ท าการศึกษากับ
พนั กงานของส านั กงานบัญชี ใน เขตจั งหวั ด
อุบลราชธานี  จ านวน  110  คน 
 4.2  กลุ่มตัวอย่าง   
  การศึกษาครั้ งนี้ ท าการศึกษากับ
พนั กงานของส านั กงานบัญชี ใน เขตจั งหวั ด

อุบลราชธานี  จ านวน  86  คน  ซึ่งได้จากการเปิด
ตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie ; Morgan. 
1970: 608)  จ า ก นั้ น ผู้ วิ จั ย สุ่ ม อ ย่ า ง ง่ า ย       
(Simple  Random  Samplimg) 
        4.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
     เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน  
คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Checklist)  โดยกาเครื่องหมาย   ลงใน (  )  
หน้าข้อความ    
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของส านักงาน
บัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานีมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ  
Likert  (Best and Kahn. 1993 : 246) 
  ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
    4.4  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  และการตรวจสอบเครื่องมือผู้วิจัย
ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
  1)  ศึกษาเอกสาร  ต ารา  ทฤษฎี  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2)  ศึกษาหลักการ และวิธีสร้าง
แบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating  Scale)  ตามวิธีของ Likert   (Likert  
Type) (Best and Kahn.  1993 : 246) 
  3)  สร้างแบบสอบถาม ตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยได้จ านวน  43  ข้อ 
  4)  น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม  และให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไข 
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  5)  น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว  ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ
ความเหมาะสม  และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ซ่ึง
ประกอบด้วย  3  ท่าน  ดังนี้ 
  5.1) นายชูชัย ประดับสุข  ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการนิเทศ วิทยฐานะ  ศึกษานิเทศก์ด้าน
เ ชี่ ย ว ช า ญ  ส า นั ก ง า น เ ขต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต1 วุฒิการศึกษาปรัชญาดุษฎี
บั ณฑิ ต สาขาวิ จั ยและประเมิ นผลการศึ กษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี   ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวิจัย และวัดผลประเมินผล 
  5.2)  นางสุ พั ตร า  ว งษ์ วิ ศ าลพร  
ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการ
บัญชี มหาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชียวชาญด้านการ
บัญชี 
  5.3) นางราณี ศรีสุรนารี ต าแหน่งครู 
วิ ท ย ฐ านะครู ช า น าญกา ร พิ เ ศษ  วิ ท ย าลั ย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  4  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
กระทรวงศึกษาธิการ วุฒิการศึกษาการศึกษา    
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี  
  6) จากนั้นน าแบบสอบถามมาแก้ไข
ข้อบกพร่องตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน า เพ่ือความ
สมบู รณ์และความเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น  แล้ วน า
แบบสอบถามที่ได้แก้ไขแล้ว  เสนอให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 7) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
แก้ไขแล้ว  ไปทดลองใช้ (Try-out) เพ่ือหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ  โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้

กับส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในเขตจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 80  
คน    
         8) น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาตรวจ
ให้คะแนน  และวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็น
รายข้อโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย  
ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับคะแนนรวมรายด้าน  
(Item- totalCorrelation) คัดเลือกแบบสอบถาม
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายที่ ได้จ านวน  
43  ข้อ  ซึ่งได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha- 
Coefficient) ตามวิธีของ  Cronbach (Cronbach. 
1970: 161) ได้ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.78 
 9)  น าแบบสอบถามที่ ผ่ านการหา
คุณภาพแล้ว  ไปพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริง  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.5 วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1) ติดต่อขอหนังสือจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4   เพ่ือขอความร่วมมือ
จากกลุ่ มตั วอย่ า ง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล          
พร้อมนัดหมาย  ก าหนดเวลาการเก็บข้อมูล 
           2) เตรียมแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพการบริการของส านักงานบัญชี
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน 110 ชุด ให้มี
เพียงพอกับกลุ่มตัวอย่าง 
     3) น าแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพการบริการของส านักงานบัญชี
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ที่จัดเตรียมไว้ไป
สอบถามตามวันเวลาที่นัดหมายไว้กับกลุ่มตัวอย่าง
โดยเดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
            4)  อธิบายให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ
วิธีการการท าแบบสอบถาม  และการตอบ
แบบสอบถาม   
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            5) น าแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่าง
ตอบเรียบร้อยแล้วมาตรวจความสมบูรณ์  และเก็บ
เพ่ิมเติมกรณีท่ีแบบสอบถามไม่สมบูรณ์  แล้วน าไป
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  และน า
คะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาความ
คิดเห็นของปัจจัยที่ ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพ         
การบริการของส านักงานบัญชีในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี   สรุปผลการวิจัย  ได้ดังนี้ 
  6.1  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเมื่อเรียงจากมากไปน้อย  คือ  
ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ด้านการเอาใจใส่
ลูกค้า  ด้านความรู้ความสามารถการท าบัญชี  ด้าน
ความน่าเชื่อถือของส านักงานบัญชี  ด้านความรู้
องค์กร  ธุรกิจ  โดยสรุปสาระส าคัญในแต่ละด้าน
ดังต่อไปนี้ 
   6.1 .1 ด้ านจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ  เมื่อเรียงจากมากไปน้อย คือ  มี
ความรู้ด้านการค านวณ  และยื่นแบบภาษีอากร  ส านัก
งานสอบบัญชีมีความเชี่ยวชาญหลายด้านสามารถ
ให้ค าปรึกษา  และแนะน าเมื่อเกิดปัญหาด้านบัญชี
และภาษีอากร  และท างานตรงตามความรู้ความสามารถ
ตามต าแหน่งหน้าทีม่ีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ  และ
กฎหมายพาณิชย์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สอบบัญชีการตรวจสอบภายใน  และจัดเก็บข้อมูล
ไม่ให้เสียหาย สูญหาย และจัดเก็บตามกฎหมาย
ก าหนด และสามารถแปลความหมายของข้อมูล
ทางบัญชีได้  ตามล าดับ 

  6.1.2  ด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้า  
พบว่า  ด้านทักษะทางบัญชี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ  เมื่อเรียงจากมากไป
น้อย  คือ  เมื่อลูกค้ามอบหมายงานส านักงานบัญชี
มีการน าส่ง  และด าเนินการให้ครบถ้วน  มีการ
ก ากับดูแลความคืบหน้าของงาน  รับเรื่องร้องเรียน
ของลูกค้า  แก้ไข  และแจ้งลูกค้า  มีการทบทวน
ผลงาน  และปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งงานลูกค้า  มี
การด าเนินการตามข้อตกลงสัญญาครบถ้วน  และ
ออกหลักฐานการรับเงินให้ลูกค้าทุกครั้ง ตามล าดับ 

 6.1.3  ด้านความรู้ความสามารถ
การท าบัญชี  พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ  เมื่อเรียงจากมากไปน้อย  คือ  มี
ความรู้ ด้ านการค านวณ  และยื่นแบบภาษีอากร
รองลงมาคือส านักงานสอบบัญชีมีความเชี่ยวชาญ
หลายด้านสามารถให้ค าปรึกษา  และแนะน าเมื่อ
เกิดปัญหาด้านบัญชีและภาษีอากร  และท างานตรง
ตามความรู้ความสามารถตามต าแหน่งหน้าที่   มี
ความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ และกฎหมายพาณิชย์  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบบัญชีการ
ตรวจสอบภายใน  และจัดเก็บข้อมูลไม่ให้เสียหาย  
สูญหาย  และจัดเก็บตามกฎหมายก าหนด  และ
สามารถแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีได้ 
ตามล าดับ 
     6.1.4 ด้านความน่าเชื่อถือของ
ส านักงานบัญชี  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อเรียงจากมากไปน้อย  
ผลการตรวจสอบมีความรวดเร็วถูกต้อง และเชื่อถือ
ได้  ทีมงานตรวจสอบบัญชีปฏิบัติงานสอบบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชีอย่างเคร่งครัด  ผู้ท าบัญชีมี
คุณสมบัติตาม พรบ.การบัญชี  และบุคลากรใหม่
ได้รับการอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน มีการวาง
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แผนการตรวจสอบบัญชีอย่ างมีระบบ  และ
เหมาะสม  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมี
ความทันสมัย  และมีคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ท า
บัญชี  และปฏิบัติตามคู่มือ ตามล าดับ 

      6.1.5 ด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้า  
พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ  เมื่อเรียงจากมากไปน้อย  คือ ความรู้ด้าน
ตลาดทางการเงิน  รองลงมาคือความรู้พฤติกรรม
องค์กร  ความรู้ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือความรู้ด้านการจัดการ
เชิ งกลยุทธ์   และความรู้ ด้ านเศรษฐศาสตร์    
ตามล าดับ 
 6.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการ
ของส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  โดย
สรุปสาระส าคัญในแต่ละด้านดังต่อไปนี้                               
   6.2.1 ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ
บริ ก า ร ข อ ง ส า นั ก ง าน บั ญ ชี ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด
อุบลราชธานีจ าแนกตาม  วุฒิการศึกษา  โดยรวม
และรายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
   6.2.2  ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ
บริ ก า ร ข อ ง ส า นั ก ง าน บั ญ ชี ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี  จ าแนกตาม  ต าแหน่งงาน  โดยรวม
และรายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
   6.2.3  ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ
บริ ก า ร ข อ ง ส า นั ก ง าน บั ญ ชี ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี  จ าแนกตาม  ขนาดของสถาน
ประกอบการ  โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน 
   6.2.4  ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ

บริ ก า ร ข อ ง ส า นั ก ง าน บั ญ ชี ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี  จ าแนกตาม  อายุ  โดยรวมและด้านมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   
  6.2.5  ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ
บริ ก า ร ข อ ง ส า นั ก ง าน บั ญ ชี ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี  จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน  โดยรวมและด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจัยความคิดเห็นของ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของส านักงาน
บัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  

พบว่าความคิดเห็นของกรรมการจัดท า
บัญชีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ
บริ ก า ร ขอ งส า นั ก ง า นบัญชี ใ น เ ขต จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  
ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  รองลงมาคือ  ด้าน
การเอาใจใส่ลูกค้า  ด้านความรู้ความสามารถการ
ท าบัญชี  ด้านความน่าเชื่อถือของส านักงานบัญชี  
และด้านความรู้องค์กร  ธุรกิจ  โดยมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก  ตามล าดับ  ภัทรวดี วิบูลสมบัติ 
(2556) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพของส านักงานบัญชี 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง กลุ่มประชากรที่
ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้ แก่  ผู้ ประกอบการ
ส านักงานบัญชี ผู้ท าบัญชี และผู้ช่วยผู้ท าบัญชีของ
ส านักงานบัญชี ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด ล าปาง 
จ านวน 30 แห่ง มีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 193 คน 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของส านักงานบัญชี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือด้านที่ 3 คุณภาพ การจัดท าบัญชี อยู่ในระดับ
มากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ด้านที่ 1 
คุณภาพองค์กร อยู่ในระดับมาก ด้านที่ 4 คุณภาพ
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การก าหนดนโยบายและกระบวนการของ
ส านักงานบัญชี อยู่ในระดับมาก และด้านที่ 2 
คุณภาพผู้ท าบัญชีของส านักงานบัญชีอยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ แม้ ในภาพรวมคุณภาพของ
ส านักงานบัญชี จะอยู่ ในระดับมากก็ตาม แต่
ส านักงานบัญชียังไม่สามารถประเมินขอรับรอง
คุณภาพได้ เนื่องจากมี ค่าใช้จ่ายในการประเมินที่
สูง จึงท าให้ส านักงานบัญชีแต่ละแห่งยังไม่ประเมิน
ขอรับรองคุณภาพ และเพ่ือให้เกิดส านักงานบัญชีที่
มี คุณภาพ เป็ นตั วอย่ า งส านั ก งานบัญชีที่ ดี
ผู้ประกอบการส านักงานบัญชีควรขอความร่วมมือ 
กับหน่วยงานที่ก ากับดูแลด าเนินการประเมินขอ
รับรองคุณภาพ เ พ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ใช้บริการ ที่ส าคัญคือการด าเนินงานที่ยั่งยืนของ
ส านักงานบัญชีในอนาคต 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบของการวิจัยเรื่องปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของส านักงาน
บัญชี ใน เขตจั งหวั ด อุบลราชธานี   ผู้ วิ จั ยขอ
เสนอแนะดังนี้ 
 8.1  ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ส า ห รั บ ก า ร น า
ผลการวิจัยไปใช้ 
    คุณสมบัติผู้ท าบัญชีของส านักงาน
บัญชี   เกิดจากการรับรู้ ของผู้ ปฏิบั ติ ง านใน
ส านักงานบัญชี  เป็นเพียงปัจจัยภายนอกเท่านั้น  
และเป็นปัจจัยที่ส านักงานบัญชีควบคุมได้  ดังนั้น
การปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยทั่ว ไปจึง
สามารถท าได้ง่าย  และสะดวก และยังมีปัจจัย
ภายนอกอีกมากที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
ส านักงานบัญชี  เช่น จ านวนส านักงานที่เป็นคู่แข่ง  
อัตราค่าบริการ ฯลฯ 
 
 
 

 8.2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้ ง
ต่อไป 
     ควรศึกษา เรื่ องที่ มี ส าคัญและ
จ าเป็นที่ควรจะน าไปศึกษาวิจัยต่อไป  จะช่วย
ส่งเสริมให้คุณภาพส านักงานบัญชีดียิ่งขึ้นในอนาคต 
 
9.  กิตติกรรมประกาศ 
  การวิจัยนี้สามารถส าเร็จลุลวงไปด้วยดี  
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คณะกรรมการ  และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้เสียสละ
เวลาอันมีค่ามาให้ค าแนะน า  และแนะแนวทางที่
ถูกต้องจนกระทั่งส าเร็จเป็นงานวิจัยฉบับนี้  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
แบบกระบวนการวิจัย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์และศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศึกราช 2562       
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนชั้น ปีที่ 1 แผนกวิชาการโรงแรม  
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน  35 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง
จากประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ และระบบจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์แบบกระบวนการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการศึกษาประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน E1/E2 และ t-test ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ผลการวิจัยระบบจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัยที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
86.67/85.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (t-test = 13.88) และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย อยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ยโดยรวม     
(X ) เท่ากับ 3.64  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.76 ซึ่งสรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นตอบสนอง
ต่อการความต้องการของผู้ใช้และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัยได้ดี 
 
ค าส าคัญ : ระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ , สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย 
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Abstract 
 

  This research is The Development of Online Learning Management Systems for 
Supporting Learning Management and Research Process Model aims to develop online 
learning management systems and study the satisfaction of users who use research-based 
learning management systems. According to the vocational certificate program in 2019 of the 
vocational education commission. The sample group was the students who stay in year 1 in 
hotel department in Sisaket Technical College Semester 1, academic year 2019, amount 35 
people by purposive sampling from the population. The tools were satisfaction 
questionnaire and the online learning management system as a research process analyze 
the data by using statistics in the study, consisting of the average value standard deviation  
E1/E2 and t-test system performance. The test results Manage online learning to support 
research management that is developed with efficiency E1/E2 = 86.67/85.43 The students 
had higher learning achievement than before at the statistical significant level 0.05 (t-test = 
13.88) and learners are satisfied with the online learning management system to support the 
research management is at a high level at the overall average (X ) = 3.64 Standard  (S.D.) = 
0.76 In conclusion, the developed system responded to the needs of users and supported 
research management got very good level.                
 
Keywords : online learning management system , supporting research management learning 
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1. บทน า 
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) เป็นแผนที่ได้อัญเชิญ
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็น
ปรัชญาน าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ
โดยยึดหลักทางสายกลางตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปรัชญาน า
ทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ยึดหลักทาง
สายกลาง เ พ่ือให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต 
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และน าไป สู่การ
พัฒนาที่สมดุลมีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ภายใต้สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่จะมีผล
ต่อการพัฒนาประเทศดั งกล่ าว  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที่ 9 เป็นแผนที่ด าเนินการในช่วง
เปลี่ยนผ่านที่ส าคัญที่สุดช่วงหนึ่งของประเทศ ที่
จ าเป็นต้องเร่งรัดการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ และ
สังคมให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น
และมุ่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากภาวะวิกฤต 
พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ภายประเทศให้มีความเข้มแข็ง เสถียรภาพและมี
ภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
และสามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ 
2542  อ้างถึ งบทเฉพาะกาล การปรับปรุ ง
การศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขสนับสนุนการค้นคว้า วิจัยในศิลป
วิทยาการต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศพัฒนาวิชาชีพครู 

และส่ ง เส ริ มภู มิ ปัญญาท้อ งถิ่ น  ศิ ลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทั้งในการจัดการศึกษาของ
รัฐให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเอกชนตามที่กฎหมายบัญญัติและ
ให้ความคุ้มครองการจัดการศึกษาอบรมของ
องค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การก ากับดูแล
ของรัฐ ในหมวด 4 มาตรา 24 (5)  กล่ าวว่ า 
“ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบ
รู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้” วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ 
       การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน
มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยน าเอา
การวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
ห รื อจั ดกระบวนการ เ รี ยนการสอน โดย ใช้
กระบวนการวิจัยมีชื่อว่าการวิจัยเป็นกระบวนการ
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การเรียนรู้ที่
เน้นการวิจัยถือว่าเป็นหัวใจของบัณฑิต เพราะเป็น
การเรียนที่เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของ
ผู้เรียนโดยตรงเป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหา
ความรู้และทดสอบความสามารถการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
       การออกแบบการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
Research–based Learning (RBL)เป็นการศึกษา
ทฤษฎี พ้ืนฐานในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
Constructivism เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ลงมือกระท าในการสร้างความรู้มากกว่าเป็นผู้รับ  
การถ่ายทอดความรู้จากครูผู้ สอนโดยมุ่ งเน้น
บทบาทของความรู้ พ้ืนฐานและความเข้าใจใน
ปัจจุบันของผู้เรียนในการเรียนรู้หรือสร้างข้อมูล
อย่างมีความหมาย การวิจัยเป็นกระบวนการใน
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การแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างเป็นระบบและ
พิสูจน์ได้ท าให้องค์ความรู้เหล่านั้นได้รับการยอมรับ
เป็นที่เชื่อถือ และน าไปใช้เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ 
ตลอดจนสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ อีก
ประการหนึ่งด้วยปัจจุบันการวิจัยเป็นกระบวนการ
ที่มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ผลงานการวิจัย
หลากหลายสาขาวิทยาการต่างๆ ได้ถูกน ามาใช้
ปรับปรุงและพัฒนางานในการผลิต การบริการ 
การประดิษฐ์ ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
องค์ความรู้จากผลการวิจัยได้แพร่หลายเป็นที่
ยอมรับและน าไปสู่การคิดค้นสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 
การเรียนการสอน  ที่เน้นการวิจัยเป็นฐานถือเป็น
วิธีการสอนที่สนับสนุนแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่ ง เสริมให้ ผู้ เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยลักษณะการจัดการ
เรียนรู้ โดยอาศัยการวิจัยเป็นฐานเน้นการส่งเสริม
ให้ ผู้ เ รี ยนมี ทั กษะ พ้ืนฐ านที่ จ า เ ป็ นส าหรั บ
ด าเนินการวิจัย ด้วยการน าเนื้อหาที่ได้จากการวิจัย
มาใช้ควบคู่กับการสอนกระบวน การวิจัยทีละ
ขั้นตอนอย่างเป็นล าดับจน ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
ด าเนินการ ท าวิจัยอย่างถูกต้องการจัดการเรียนรู้
แบบใช้วิจัยเป็นฐานเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนาแต่อย่างไรก็ตาม
ยังคงพบปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ ไม่
เหมาะสมไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา กระบวนการ เรี ยนการสอน ไม่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะส่งผลให้ผลการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้การ
จัดการศึกษาในปัจจุบันได้มีการน ารูปแบบและ
เทคนิควิธีการสอนเพ่ือให้สนองตอบต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการแข่งขันของประเทศทั้ง
ด้านความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การปรับตัว

ต่อการกระจายความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ด้าน
ต่างๆ   ที่ เชื่อมถึงกันทั่วโลกการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบ
จัดการเรียนรู้ฯ ผู้เรียนทั้งความรู้ในศาสตร์ของตน 
ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะกระบวนการวิจัย 
ทักษะ กระบวนการคิด และการสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การใช้การวิจัย 
  จากการวิจัยเป็นกระบวนการในการ
แสวงหาความรู้หรือข้อเท็จจริงโดยมีจุดมุ่งหมายที่
แน่นอนเมื่อน าไปใช้ในระดับมหาวิทยาลัยจึงเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระซึ่ง 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียนันท์  สิทธิจินดา 
กล่าวไว้ว่าการเรียนแบบใช้วิจัยเป็นฐานนี้  ช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจวิชาที่เรียนมากขึ้น ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานั้นสูงขึ้นเพราะเป็น 

การเรียนที่ไม่น่าเบื่อ ไม่จ าเจ สนุกสนาน ได้เผย
ศักยภาพของตนเองแต่ที่ส าคัญกว่านั้นคือเป็นการ 

เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพเปลี่ยนมุมมอง ทัศนะของ
บุคคลให้คิดเป็นมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งแตกต่าง
จากการเรียนแบบอ่ืน การเรียนแบบนี้น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง                
        กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกลไก
ส าคัญของการผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ
ออกสู่สังคม ปัจจุบันแนวคิดเรื่องกระบวนการ
จั ดการ เ รี ยนการสอนมี คว ามแตกต่ า งและ
หลากหลาย  ทั้งบริบทของ วิธีการถ่ายทอดเนื้อหา
ความแตกต่างของเนื้อหาแต่ละศาสตร์ หรือแม้กระ
ทั้งมิติของตัวผู้สอนที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา กระดานถาม ตอบ 
เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
คือการเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของ
ผู้ เ รี ยนไว้บนระบบเ พ่ือผู้ สอนสามารถน าไป
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วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรียนการ
สอนในรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
        จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนา
ระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สนับสนุนการเป็น
ระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีหน้าที่บริหาร
จัดการข้อมูลของผู้เรียน ผู้สอนโครงสร้างเนื้อหา
ติดต่อ สื่อสารกันได้ผ่านทางเครื่องมือสื่อสารที่
ระบบจัดหาไว้ให้ เช่น ประกาศข่าว กระดาน
สนทนา ห้องสนทนาออนไลน์ บล็อก 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
       2.1  เพ่ือพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้แบบ
ออน ไลน์ สนั บสนุ นกา รจั ดการ เ รี ยนรู้ แบบ                  
กระบวนการวิจัย  
       2.2  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย  
       3.1 นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยระบบจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการวิจัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
       3.2  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้กระบวนการวิจัย อยู่ในระดับมาก 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
      4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิชาคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค    
ศรีสะเกษ  จ านวน  90 คน 

 4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 
แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 35 คน 
ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงจากประชากร 
 4.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
         -  เครื่องมือทีใ่ช้ในการหาประสิทธิภาพของ
ระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย 
         -  แบบวัดความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย 
         -  เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบ   
1)  โปรแกรม Laravel PHP Framework 
2)  ฐานข้อมูล MySQL ผ่านชุดโปรแกรม Xampp 
3)  ภาษา PHP 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
      5.1 วางแผนการจัดท าสื่อการสอน
คอมพิวเตอร์ ระบบจัดการเรียนรู้ 
      5.2 ศึกษาหลักสูตรและวิ เคราะห์ เนื้อหา
รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
คู่มือครู หนังสือต าราต่าง ๆ 
      5.3 รวบรวมข้อมูลการจัดท าสื่อการสอน 
      5.4  วางแผนขั้นตอนการท างานของระบบ 
      5.5  ใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
      5 .6 ประเมินผลโดยแบบสอบถามและ
แ บ บ ท ด ส อ บ เ พ่ื อ ห า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์  แ ล ะ ห า
ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
      5.7  สรุปผลการจัดท าสื่อคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ 
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      5.8  ปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
           การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ แบบ
ออน ไลน์ สนั บส นุ นกา รจั ดการ เ รี ยนรู้ แบบ
กระบวนการวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ของหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยมีภาพรวมของ
ระบบดังแสดงในภาพ 

        

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างของระบบจัดการเรียนรู้ฯ 

 
ส่วนผู้เรียน  
     ผู้เรียนต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบก่อน 
หลังจากสมัครเข้าใช้งานระบบแล้วจะต้องรอการ
ยืนยันผู้ใช้จากผู้ดูแลระบบส าหรับการลงทะเบียน
ในครั้งแรกเท่านั้น หลังจากนั้นจึงสามารถค้นหา
รายวิชาเพ่ือลงทะเบียนเรียน ซึ่งการลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาต่างๆ จะต้องได้รับการยืนยันจาก
ผู้สอนของรายวิชานั้นก่อน การเรียนในแต่ละหัวข้อ
หรือบทเรียนของรายวิชา ผู้ เ รียนจะต้องท า
แบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือให้ผู้สอนน าผลการสอบ
ไปใช้ในการจัดกลุ่มตามกระบวนการของ STAD 
เมื่อผู้สอนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง
รายละเอียดงานกลุ่มให้ผู้เรียนตรวจสอบสมาชิก  

ในกลุ่ม และเริ่มท างานกลุ่มส่งตามก าหนด เมื่อส่ง
ผู้สอนจะเปิดระบบท าแบบทดสอบหลังเรียนให้
ระบบก าหนดสิทธิ์ตนเองเป็นผู้สอน ส่วนการ
จัดการข้อมูลรายวิชา ผู้สอนสามารถด าเนินการ
เพ่ิมหรือสร้างรายวิชาใหม่ในระบบ ค้นหารายวิชา
เดิม แก้ไขรายวิชาหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
รายวิชา ลบข้อมูลรายวิชาที่ไม่ต้องการออกจาก
ระบบและยืนยันสิทธิ์ของผู้ เรียน ผู้สอนเลือก
รายวิชาเพ่ือจัดการเพ่ิมลบแก้ไขข้อมูลเอกสารและ
กิจกรรมกลุ่มของรายวิชานั้น 
          จากการสังเคราะห์กระบวนการวิจัยเพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของ ทิศนา แขมมณี ได้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย 9 
ขั้ น ต อ น  น า ไ ป จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แต่ละขั้นตอน
น าไปท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ 10 หน่วยการเรียนรู้ 
ตามล าดับ โดยจัดการเรียนรู้ 1 ภาคการศึกษา 
2562 เน้นในเรื่องของการสร้างโจทย์โครงงานฐาน
วิจัย และการให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเพ่ือการพัฒนา
เค้าโครง โครงงานฐานวิจัย ประกอบด้วย 10 
หน่วยการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
     1. การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน  
     2. การสร้างประเด็นวิจัย และก าหนดโจทย์
วิจัย                       
        ในขั้นตอนต่อมาเป็นการน าปัญหาที่ได้มา
วิเคราะห์เพ่ือออกแบบระบบใหม่ให้สอดคล้องกับ
การจัดระบบการเรียนการสอน โดยการท างานของ
ระบบจะมีการออกแบบให้มีรายละเอียดดังนี้  
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 เน้นในเรื่องของการ
สร้างโจทย์โครงงานฐานวิจัย และการให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะเพ่ือการพัฒนาเค้าโครง โครงงานฐานวิจัย 
ประกอบด้วย 10 หน่วยการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
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        1. การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
        2. การสร้างประเด็นวิจัย 
        3. การสร้างสมมติฐาน 
        4. การทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง 
        5. การจัดท าเค้าโครง โครงงานฐานวิจัย 
       การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
หรือผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน      
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้สอนเป็น
ผู้ จั ดการเรียนรู้ที่ท า ให้ผู้ เ รี ยนรู้ วิ ธี การ เรียน 
(Learning how to Learn)  จากวิธีการวิจัยใน
การเรียนรู้ การออก แบบการสอนโดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน เป็นการศึกษา ทฤษฎีพ้ืนฐานในการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง Constructivism เป็นการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือกระท าในการสร้าง
ความรู้มากกว่าเป็นผู้รับการถ่ายทอดความรู้จาก
ครูผู้สอนโดยมุ่งเน้นบทบาทของความรู้พ้ืนฐานและ
ความเข้าใจในปัจจุบันของผู้เรียนในการเรียนรู้หรือ
สร้างข้อมูลอย่างมีความหมาย 
       การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานเป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการวิจัย
เพ่ือ พัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้ในศาสตร์ของตน 
ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะกระบวนการวิจัย 
ทักษะ กระบวนการคิด และการสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การใช้การวิจัย โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของการ
วิจัย 3 ประการมีความสัมพันธ์กันที่จะช่วยพัฒนา
ผู้ เ รี ยน ได้ ดั ง นี้ 1 )  ผลการวิ จั ย  ( Outcomes) 
ผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัย คือ องค์ความรู้ที่
ผู้เรียนสร้างขึ้นจาก การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
เป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระจากกระบวนการวิจัย 
และการสร้างองค์ความรู้ จากกระบวนการวิจัยเป็น
การสร้างองค์ความรู้อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มี
ความน่าเชื่อถือ 2) กระบวนการ (Process) 
กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนที่ เริ่มจากการ

ก าหนดปัญหา การท าความเข้าใจกับปัญหา 
ก าหนดค าถามวิจั ย  ออกแบบวิ ธี วิ จั ย  ส ร้ า ง
เครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และเขียนรายงานวิจัยท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
จากกระบวนการวิจัยพร้อมกับฝึก ทักษะการวิจัย
ไปพร้อมกัน  
3)  เครื่องมือในการวิจัย (Tools) การวิจัยแต่ละ
สาขาวิชาชีพจะมีลักษณะเฉพาะและมีความ 
แตกต่างกัน จึงท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะในการใช้เครื่องมือการวิจัยในศาสตร์ของ
ตนเอง 4) บริบท (Context) บริบทของการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการสอนแบบเน้นการวิจัยจะสร้าง 
บรรยากาศการวิจัยเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมการแสวงหาความรู้โดยใช้การวิจัย
เนื่องจากการวิจัยเป็นกระบวนการในการแสวงหา
ความรู้หรือข้อเท็จจริงโดยมีจุดมุ่งหมายที่ แน่นอน
เมื่อน าไปใช้ในระดับมหาวิทยาลัยจึงเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระซึ่ง สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ปรียนันท์  สิทธิจินดา 
การด าเนินการวิจัย/การเก็บรวบรวม 

       การออกแบบการจัดวางข้อมูลระบบใน
ขั้นตอนการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ แบบ
ออน ไลน์ สนั บสนุ นกา รจั ดการ เ รี ยนรู้ แบบ
กระบวนการวิจัย โดยการออกแบบการจัดวาง
ข้อมูลของหน้าจอในส่วนหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 
       1. ส่วนหัว (Header) วางอยู่ในต าแหน่ง
บนสุดส าหรับแสดงสัญลักษณ์  ( Logo)  ของ
หน่วยงานหรือสัญลักษณ์ของระบบ 
       2. ส่วนเมนูหลัก (Main Menu) วางอยู่ใน
ต าแหน่งกึ่งกลางด้านซ้าย ส าหรับแสดงเมนูหลัก
ของระบบซึ่ งจะเปลี่ยนไปตามระดับสิทธิ์ของ
ผู้ใช้งานระบบ 
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 3.  ส่วนเนื้อหา (Body) ในต าแหน่งกึ่งกลาง
ใช้ส าหรับแสดงเนื้อหาของข้อมูลในระบบ 

  4.  ส่วนท้าย (Footer) ในต าแหน่งล่างสุด
ส าหรับแสดงข้อมูลของหน่วยงานซึ่งแสดงการ
ออกแบบการจัดวางข้อมูลของหน้าจอ ผู้พัฒนาได้
แบ่งการท างานออกเป็นส่วนดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 2 ออกแบบพัฒนาระบบจัดการเรียน 
 

       ระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย  พัฒนา
ด้วยภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ผ่าน
ชุดโปรแกรม Xampp โดยใช้ Laravel PHP 
Framework เป็นเครื่องมือในการสร้างหน้าเว็บ
เพจและออกแบบหน้าจอติดต่อผู้ใช้งาน การเขียน
โค้ดท าในโปรแกรม Sublime Text (ดังภาพ) 
ดาวน์โหลดโปรแกรม Sublime Text ได้ฟรีที่
เว็บไซต์ http://www.sublimetext.com/ และ
ทดสอบระบบด้วย Google Chrome ผู้วิจัยได้แบ่ง
การพัฒนาระบบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การพัฒนา
ระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ  ส่วนของผู้สอน และ
ส่วนของผู้เรียน ตามล าดับ 

 
 

ภาพที่ 3 โปรแกรม Laravel PHP Framework 
 

        การทดสอบประสิทธิภาพของระบบหลังจาก
ด า เนินการออกแบบและพัฒนาระบบเสร็ จ
เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการน าระบบไปติดตั้งใช้
งานได้ท าการทดสอบระบบโดยทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือใช้ในการทดสอบการท างานของระบบ
ในส่วนต่างๆ ว่าระบบมีข้อผิดพลาดในส่วนการ
ประมวลผลในส่วนใดบ้าง กระบวนการท างานของ
ระบบที่พัฒนาขึ้น 
 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การทดสอบการท างานของ
ระบบด้วยวิธี Black-box Testing และการหา
ประสิทธิภาพของระบบจากการใช้งานระบบที่
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุ ร กิ จ  ขอ ง วิ ทย าลั ย เ ทคนิ คศ รี ส ะ เ กษ  ซึ่ ง
ประกอบด้วย การหาประสิทธิภาพของข้อสอบด้วย
ค่า IOC การหาค่า E1/E2 การหาค่า t-test และ
การหาความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม  
      จากการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
ข้อมูลของระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบวิจัย สัญลักษณ์ที่
ใช้แทนความหมายในแผนภาพบริบท ในการ
ออกแบบระบบงานเพ่ือให้ทราบการท างานของ
ระบบโดยรวมและระบบงานย่อยทั้งหมดจะใช้
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แผนภาพบริบท (Context diagrams) ในการแทน
ความหมายโดยที่ ในแผนภาพบริบทนั้นจะมี
สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการแสดงแผนภาพ
กระแสข้อมูลที่พัฒนาด้วย Gane  and  Sarson  

เป็นแผนภาพที่แสดงถึงภาพรวมของระบบและ
ความสัมพันธ์ของระบบกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับระบบรวมเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ 
ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่  4  ภาพ DFD พัฒนาระบบฯ 
 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
     เมื่อออกข้อสอบตามจุดประสงค์จ านวน 30 
ข้อ ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่านประเมินแบบทดสอบเ พ่ือหาดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทุกข้อ คือมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่า 0.50 ผู้วิจัยจึงน าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 30 ข้อไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือ

อาชีพ ในภาคเรียนที่ 1/2562 ได้ค่าดังตารางที่ 1 
ผลการวิเคราะห์  ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) และความเชื่อม่ัน 
 

ค่าความยาก
ง่าย(P) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก(r) 

ค่าความ
เชื่อม่ัน 

0.79 0.38 0.98 
         
  จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์
ข้อสอบพบว่าข้อสอบมีค่า P อยู่ระหว่าง 0.20-
0.80 ส่วนค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.38 และค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ซึ่งเป็นข้อสอบที่มีความ
ยากง่ า ยพอเหมาะน า ไป ใช้ เ ป็ นข้ อสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 
        ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
แบบกระบวนการวิจัย วิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ รหัสวิชา 20001-2001 
การทดลองดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียน 

 

    * นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05, t = 1.729 
 

  จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดย
ใช้ระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สนับสนุนการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บก ร ะบ ว นก า ร วิ จั ย วิ ช า
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  รหัส
วิชา 20001-2001 การทดลองดังนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
จ านวนผู้เรียน 35 คน ท าแบบสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน เมื่อทดสอบหาค่าความแตกต่างคะแนน
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เฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
ใช้สถิติ t-test ปรากฏว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่า
เท่ากับ 13.88 มากกว่าค่า t จากตาราง คือ 1.72 
แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูง
กว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ 
0.05 

        การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ ตอนที่ 
2 ด้านการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย RBL และ
ความสามารถในการท างานของระบบจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
แบบกระบวนการวิจัย แสดงผลดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลประสิทธิภาพของระบบ เกี่ยวกับ
การเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน 
 

ล าดับ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1. นักศึกษารู้จักการเรียนรู้แบบ 

RBL. 
3.66 0.80 มาก 

2. นักศึกษาเข้าใจกระบวนการ
จัดการรู้แบบ RBL. 

3.43 0.81 ปาน
กลาง 

3. นักศึกษาชอบการท างานเป็น
กลุ่มหรือทีม 

3.77 0.91 มาก 

4. นัก ศึกษาชอบเรี ยนรู้ แ ละ
ท างานกลุ่มร่วมกับเพื่อนที่เก่ง
กว่า 

3.49 1.09 ปาน
กลาง 

5. นักศึกษาเรียนรู้และท างาน
กลุ่มร่วมกับเพื่อนที่เก่งเท่าๆ 
กัน 

3.60 1.01 มาก 

6. การท า งานกลุ่ มท า ให้ งาน
ส าเร็จเร็วและดีกว่าท างานคน
เดียว 

4.03 0.95 มาก
ที่สุด 

7. ควรเรียนรู้แบบ RBL. ท าให้
นักศึกษามีส่วนร่วมกับเพื่อน
มากขึ้น 

4.00 0.87 มาก
ที่สุด 

8. นักศึกษามีความสุขและสนุก
ในการเรียนรู้แบบ RBL. 

3.43 1.14 มาก 

สรุป 3.68 0.58 มาก 

 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของระบบตอนที่ 2 เก่ียวกับการเรียนรู้

แบบ RBL จากความคิดเห็นของผู้เรียนอยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม (X ) 3.68 และมีผลการ
ประเมินในระดับใกล้เคียงกันโดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.65 เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละข้อพบว่า หัวข้อการท างานกลุ่ม
ท าให้งานส าเร็จเร็วและดีกว่าท างานคนเดียว และ
การเรียนรู้แบบ RBL นักศึกษามีส่วนร่วมกับเพ่ือน
มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน ๆ ผลการประเมิน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 4.03 และ 
4.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.52 และ 0.75 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4 ข้อมูลประสิทธิภาพของระบบเกี่ยวกับ
ระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ฯ 
 

ล าดับ  รายการประเมิน X  S.D. แปล
ผล 

1. ระดับความพึงพอใจต่อ
การแสดงผลของระบบ 

3.54 0.92 มาก 

2. ระดับความพึงพอใจต่อ 
สีและขนาดตัวอักษร
ของระบบ 

3.63 0.88 มาก 

3. ระบบช่วยให้นักศึกษา
ส่งงานได้สะดวกรวดเร็ว
ทุกที่ทุกเวลา 

3.89 1.02 มาก 

4. นักศึกษาพึงพอใจกับ
กลุ่มที่ระบบจัดให้ 

3.40 1.09 ปาน
กลาง 

5. นักศึกษาชอบระบบที่มี
การสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน 

3.60 0.88 มาก 

6. ระบบท าให้นักศึกษามี
ความกระตือรือร้นใน
การเรียนมากขึ้น 

3.63 1.00 มาก 

7. ระบบท าให้นักศึกษา
เรียนรู้ได้ดีขึ้น 

3.77 0.97 มาก 

8. ความพึงพอใจโดยรวม
ต่อระบบ 

3.66 1.08 มาก 

สรุป 3.64 0.76 มาก 
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จากตารางที่  4 พบว่าผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของระบบ ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์

เกี่ยวกับระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย จากความ
คิดเห็นของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
รวม (X ) เท่ากับ 3.64 และมีผลการประเมินใน
ระดับใกล้เคียงกัน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.76 

 
6. สรุปผลการวิจัย 
     การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
แบบกระบวน การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์และศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบจั ดการ เ รี ยนรู้ แบบ
กระบวนการวิจัย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิ ชาชีพ พุทธศึกราช  2562 ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นท า
ให้ผู้เรียน มีความรู้เพ่ิมข้ึนจริงเชื่อถือได้ 95 % 
ผลการวิจัยระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัยที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
86.67/85.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (t-test = 13.88) 
และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ด้ ว ยระบบจัดการ เ รี ยนรู้ แบบออนไลน์ เ พ่ื อ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย 
อยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ยโดยรวม (X ) เท่ากับ 
3.64  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.76 ซึ่งสรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นตอบสนองต่อ
การความต้องการของผู้ใช้และสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้แบบกระบวนการวิจัยได้ดี 

       6.1  ระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย 
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.67/85.43 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ก าหนดร้อยละ 80/80 ทีก่ าหนดไว้ 
        6.2 การทดสอบผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย     
(X ) ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนผล
ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ย จากการท าแบบทดสอบ
หลั ง เ รี ยนสู งกว่ าคะแนนเฉลี่ ย  จากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 คือ นักศึกษาที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการวิจัย     
 6.3 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อระบบจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
แบบกระบวนการวิจัย มีค่าเฉลี่ย (X ) โดยรวม
เท่ากับ 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.76 หมายความว่าระบบจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ที่ผู้เรียนได้เรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
        การจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิ จั ย เป็นฐาน 
(research-based learning) ถือเป็นหัวใจหลัก
ของการเรียนรู้ ในระดับสู ง โดยเฉพาะระดับ
อาชีวศึกษา ซึ่งในระยะหลังได้น ามาประยุกต์ใช้
มากขึ้นในระดับอื่นๆ ผู้สอนจึงควรมีบทบาทในการ
วางแผนและเตรียมการเพ่ือใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ให้
หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาที่เรียน 
ทั้งนี้ผู้สอนควรเป็นผู้ท าการวิจัยด้วยตนเองเพ่ือจะ
ได้มีพ้ืนฐานแนวคิดและมีทักษะการวิจัยอย่างดีพอ 
ที่จะสื่อสารท าความเข้าใจกับผู้เรียนได้เหมาะสม
ถูกต้อง และเต็มที่ พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น
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และข้อวิจารณ์ของผู้เรียน ขณะเดียวกันผู้เรียนต้อง
ฝึ กและพัฒนาตั ว เอง ให้ รู้ จั กตั้ ง ข้ อสงสั ย ใน
สภาพแวดล้อมและปัญหาของสังคมอยู่ เสมอ 
เพราะการสงสัยจะเป็นเบื้องต้นของการวิจัย
นอกจากนี้ผู้เรียนต้องมีความละเอียดกับข้อมูลที่ตน
ได้ศึกษา วิเคราะห์ตีความตามข้อมูลที่ได้เป็นหลัก 
ในระหว่างการเรียนรู้โดยวิธีการของการวิจัยผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะ ต่าง ๆ ประกอบด้วย ทักษะการตั้ง
ค าถาม ทักษะการเก็บข้อมูล ทักษะการเลือก 
ทักษะการคิด  การวิเคราะห์ การตีความข้อมูล 
และการสรุปประเด็น รวมถึงการวิเคราะห์เพ่ือ
เสนอประเด็นจากข้อค้นพบ อีกทั้งเป็นการพัฒนา
กระบวนการแสวงหาความรู้ที่เรียนจะได้พัฒนา
และสร้างขึ้น อันจะน าไปสู่ผู้เรียน 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
      8.1 ระบบเกิดความขัดข้องระหว่างทดสอบ
เช่น ระบบแสดงผลข้อมูลซ้ าซ้อนของข้อมูล และ
เมื่อทดสอบใช้ระบบพร้อมกันจ านวน 35 เครื่อง 
ระบบติดค้างล่าช้า 

8.2  ปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องยังไม่
สมบูรณ์ ควรพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแก่ระบบ          

8.3  การจัดการเรียนรู้ลักษณะนี้เป็นการ
เตรียมผู้เรียนให้เผชิญกับสภาพการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ในชีวิตจริง ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ
อย่างแท้จริง 
       8.4  การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย
เป็นฐาน ช่วยให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการเรียนรู้
ต ล อดชี วิ ต โ ดย เฉพาะกา ร ให้ ผู้ เ รี ย น ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงในการใช้กระบวนการวิจัย ช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและมีความหมาย
ต่อตนเอง 
 

9. กิตติกรรมประกาศ  
        การศึกษาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย  ส าเร็จลุล่วงไปด้วย
ความอนุเคราะห์และความเมตตากรุณาของ นาง
วิไลลักษณ์  ราญสระน้อย ครูที่ปรึกษาการวิจัย ขอ
กราบขอบพระคุณนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และ
ส านักงานมาตรฐานวิชาชีพการอาชีวศึกษา ที่ให้
ข้อเสนอแนะ งบประมาณสนับสนุนให้การวิจัยครั้ง
นี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
        ขอขอบพระคุณ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ อาจารย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นางประทุมทิพย์ 
กึ่งกลาง ครูวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 
นางมะลิ จรรยากรณ์  ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีสะ
เกษ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจหา
ค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัยและอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินการด้านเอกสารและ
ประสานงานลุล่วง ขอขอบคุณนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาการโรงแรม 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ที่ ให้ช่วยเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนผู้มีพระคุณที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ไม่สามารถกล่าวได้หมด 
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและก าลังใจอันดียิ่ง
จากทุกท่านจึงขอกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

 
          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์  2) เพ่ือหาประสิทธิภาพการใช้เครือข่ายการเรียนรู้ทาง
สังคมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Edmodo ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการใช้เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 44 คน โดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แบบทดสอบ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพ 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
  ผลการวิจัยสรุปว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ืองานธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนคือ 10.88 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคือ 4.58 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ พัฒนาเว็บไซต์เ พ่ืองานธุรกิจ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าความยากง่าย (P)  มีค่าระหว่าง 0.20 – 0.97 และค่าอ านาจ
จ าแนก (B) ค่าระหว่าง 0.20 - 0.97 และมีค่าความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ .87 3) ผลประสิทธิภาพของ
รูปแบบการใช้เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Edmodo คือ 80.39/81.01 ประสิทธิภาพ
ระหว่างการเรียนการสอน (E1) คือ 80.39 และประสิทธิภาพหลังการเรียนการสอน (E2) คือ 81.01  4) ผล
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการใช้เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Edmodo 
และ Padlet โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 
 
ค าส าคัญ : เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ , โปรแกรม Edmodo , โปรแกรม Padlet 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to 1) compare the learning achievement of learners 
before and after using the online social learning network. 2) To find the effectiveness of 
using online social learning networks by the Edmodo program to be effective in accordance 
with the criteria 80/80. 3) To study the satisfaction of students with the use of online 
learning networks. The sample group used in this research was 44 high-level certificate 
students in the first semester of the second semester of the academic year 2018, using 
simple random sampling. The research instruments were 1) the test 2) the efficiency 
evaluation 3) the satisfaction evaluation form.  
 The results of the research concluded that 1) The academic achievement in 
website development for business. The average score after study was 10.88, which 
was higher than the average score of 4.58, which was significantly different at .05 
level. 2) The results of the data analysis on the website development of business 
achievement test. Achievement test The difficulty (P) is between 0.20 - 0.97 and the 
classification power (B), the value is between 0.20 - 0.97 and the precision (Reliability) 
equal to .87 3) The effectiveness of the model of online social learning using Edmodo 
program is 80.39 / 81.01, the efficiency during teaching (E1) is 80.39 and the e fficiency 
after teaching (E2) Is 81.01. 4) The result of the students' opinions on the pattern of 
using online learning networks by Edmodo and Padlet program in overall is very high, 
with an average of 4.49. 
 
Keywords : Online Social Learning Network , Edmodo Program , Padlet Program 
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1.  บทน า 
     แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว  15 ปี (พ.ศ. 2545-2559)  ที่มีความส าคัญยิ่ง 
เนื่องจากเป็นการน าสาระของการปฏิบัติการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของ
รัฐบาลสู่การปฏิบัติ และเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และแผนพัฒนา 
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งเป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยได้น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญาพ้ืนฐานในการก าหนดแผน โดยมี
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ บูรณาการ
เชื่อมโยงเป็นกระบวนโดยรวมที่ “คน” เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 24 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. 2545) การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน
และแก้ปัญหา 
 3. จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ   
 
 
 

 
รอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและ 
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
6.  จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เ พ่ือ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและในมาตรา 
30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้
ผู้ สอนสามารถวิจัย เ พ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้ เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. 2542: 3-
14) หมวดที่ 4 นโยบายการศึกษาและการจัดการ
อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาต้องเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/
ประสบการณ์การเรียนรู้ยึดหลัก  ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น 
จึงต้องจัดสภาวะแวดล้อม บรรยากาศรวมทั้ง
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้หลากหลาย เพ่ือเอ้ือต่อ
ความสามารถของแต่ละบุคคล เพ่ือให้ผู้ เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติที่สอดคล้องกับ
ความถนัดและความสนใจเหมาะสมแก่วัยและ
ศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้
ทุกเวลาทุกสถานที่ และเป็นการเรียนรู้กันและ
กัน อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ โดยการประสานความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง บุคคล 
ชุมชนและทุกส่วนของสังคมและเน้นผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด จึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น 
ท าเป็น มีนิสัยรักการเรียนรู้ และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่
เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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      ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาการพัฒนา
เว็บไซต์เพ่ืองานธุรกิจ รหัสวิชา 3204-2106  คือ ผู้สอน
ส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบยึดครูเป็นศูนย์กลาง
โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ท าให้ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้เร็วจะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้
ง่าย ส่วนนักศึกษาท่ีเรียนรู้ช้าหรือไม่เข้าใจเนื้อหาจะเกิด
ความเบื่อหน่าย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เมื่อต้อง
เรียนเรื่องใหม่ก็ยิ่งจะประสบปัญหามากขึ้นเพราะขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดิมที่เป็นพ้ืนฐานของเรื่อง
ใหม่นั้น ซึ่งมีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนค่อนข้างต่ า 
       จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่า รูปแบบ
การ เรี ยนรู้ ผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ด้ วย โ ปรแกรม 
Edmodo เป็นสื่อประเภทหนึ่ง ที่สามารถน าใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาได้ เนื่องจาก
นักศึกษาสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองอีก
หลังจากเรียนในห้องเรียนแล้ว ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้เพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้
รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยโปรแกรม 
Edmodo น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยการเรียนรู้
ของนักศึกษาได ้
 
2. วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
    2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เครือข่ายการ
เรียนรู้ทางสังคมออนไลน์  
    2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพการใช้เครือข่ายการเรียนรู้
ทางสังคมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Edmodo ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
    2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ใช้เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 
3.  สมมติฐานของการวิจัย 
     3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาเว็บไซต์
เพ่ืองานธุรกิจ  ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เครือข่ายการ
เรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Edmodo หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

     3.2  รูปแบบการใช้เครือข่ายการเรียนรู้ทาง
สังคมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Edmodo ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
     3.3  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ใช้เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ด้วย
โปรแกรม Edmodo วิชาการพัฒาเว็บไซต์เพ่ือ
งานธุรกิจ มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  มีขอบเขตของการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็น
เนื้อหาในวิชาการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ืองานธุรกิจ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส. ) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ ประกอบด้วย
เนื้อหาสาระ 9 หน่วยการเรียน ดังนี้ 
              1)  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเว็บไซต์ 
       2)  หลักการออกแบบเว็บไซต์ 
               3) การออกแบบภาพกราฟิกและ
ภาพเคลื่อนไหวในงานเว็บไซต์ 
       4) การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
(User Interace) และระบบน าทาง(Navigation) 
               5) การออกแบบแม่แบบเอกสารเว็บ
ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
               6) การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม 
Dreamweaver  CS6 
               7) การจัดการเว็บเพจด้วยโปรแกรม 
Dreamweaver  CS6 
               8) การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการอัพ
โหลดเว็บไซต์ 
               9) การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการอับ
โหลดเว็บไซต์ 
    4. 2 ตัวแปรที่ศึกษา 
          4.2.1  ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการใช้
เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ด้วย
โปรแกรม Edmodo วิชาการพัฒนาเว็บไซต์  
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 เพ่ืองานธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  
           4.2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ 
          1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการใช้
เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ด้วยโปรแกรม 
Edmodo วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ืองานธุรกิจ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2557 ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                    2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
พัฒนาเว็บไซต์เพ่ืองานธุรกิจ หลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 
                   3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
รูปแบบการใช้เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์
ด้วยโปรแกรม Edmodo วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือ
งานธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2557 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย   
    การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการใช้เครือข่ายการเรียนรู้ทาง
สังคมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Edmodo วิชาการพัฒนา
เว็บไซต์เพ่ืองานธุรกิจ รหัสวิชา 3204-2106 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ผู้ ศึกษาได้ พัฒนาขึ้น  และได้วางแผนด า เนินการ
ตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้         
       5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      5.1.1  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้น
ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อ าเภอเมือง จังหวัดศรี
สะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 
กลุ่ม คือกลุ่ม มบค.11 จ านวน 44  คน  กลุ่มสบค.11  
จ านวน 44  คนและกลุ่มสบค.12 จ านวน  37  คน ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ืองาน
ธุรกิจ รวมทั้งหมดจ านวน  125  คน      
 

      5.1.2  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ
เกษ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 กลุ่ม คือกลุ่มสบค.
11  จ านวน 44  ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ืองานธุรกิจ กลุ่มตัวอย่าง
เลือกมาโดยวิธีการสุ่ มอย่ างง่าย (Random 
Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
      5.2 รูปแบบการศึกษา 
          ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิ ง
ทดลอง (Experimental Research)  แบบกลุ่ม
เดียว  มีการวัดผลก่อนการเรียน  (Pre - test) 
ท าการทดลอง (Experiment) และการวัดผล
หลังการเรียน  (Post - test) เป็นรูปแบบการ
ทดลอง  One Group Pretest - Postest 
Design (บุญชม  ศรีสะอาด.  2553 : 159 - 
168)    
  รูปแบบการศึกษา  One Group Pretest 
- Posttest Design 

  
         สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
   E    แทน   กลุ่มตัวอย่าง 
   T1   แทน   การทดสอบก่อนทดลอง 
    x   แทน   ทดลองการใช้ โปรแกรม 
Edmodo 
   T2   แทน   การทดสอบหลังเรียน 
     5.3  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
           เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการใช้เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Edmodo วิชาการ
พัฒนาเว็บไซต์เพ่ืองานธุรกิจ รหัสวิชา 3204-
2106 มีดังนี ้
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       5.3.1 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม 
Edmodo และ Padlet 
      5.3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการสอน
วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ืองานธุรกิจ รหัสวิชา 3204-
2106 แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 
     5.3.3  แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายการ
เรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Edmodo  
และ โปรแกรม Padlet วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ืองาน
ธุรกิจ รหัสวิชา 3204-2106 แบบมาตราประเมินค่า 5 
ระดับ 3 ด้าน  จ านวน 25 ข้อ 
     5.4  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
           5 .4.1 รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ
ผสมผสานด้วย Padlet โดยใช้เครือข่ายการเรียนรู้ทาง
สังคมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Edmodo 
                  5.4.1.1 ศึกษาจุดประสงค์รายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา หัวข้อเรื่อง แนวคิดและจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมของหลักสูตร 
                  5.4.1.2 วิเคราะห์สภาพการจัดการเรียน
การสอน 
                  5.4.1.3 ออกแบบกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานด้วย Padlet โดยใช้เครือข่ายการ
เรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Edomdo 
                  5.4.1.4 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยแบบประเมินความสอดคล้องของการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายการเรียนรู้
ทางสังคมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Edmodo 
           5.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนวิชาการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ืองานธุรกิจ รหัสวิชา 
3204-2106 ตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญด้วย
แบบตรวจสอบความตรงของแบบทดสอบที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
           5.4.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษา โดย
ก าหนดพฤติกรรมที่ ต้องการวัด ให้ครอบคลุมต่อ
ความรู้สึกพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เครือข่ายการ
เรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ ด้วยแบบสอบถาม จ านวน 25 
ข้อ 

        5.5  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
              5.5.1 สถิติพ้ืนฐานที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
              5.5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หา
คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การหาความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้สูตร
ดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC การหาค่าความยาก 
และค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การหา
ประสิทธิ ภ าพของการจั ดการ เ รี ยนรู้ แบบ
ผสมผสานด้วย Padlet โดยใช้เครือข่ายการ
เ รี ยนรู้ ท า งสั มคมออน ไลน์ ด้ ว ย โปรแกรม 
Edmodo E1/E2  
              5.5.3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน 
ในการวิจัย โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ
กลุ่มสัมพันธ์ ใช้ในการทดสอบการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
6.  สรุปผลการวิจัย 
     6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
ออกแบบเว็บไซต์เพ่ืองานธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนโดยใช้ เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม
ออนไลน์โปรแกรม Edmodo คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนคือ 10.88 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคือ 
4.58 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
      6.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบเว็บไซต์
เพ่ืองานธุรกิจ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ค่าความยากง่าย (P)  มีค่าระหว่าง 0.20 – 
0.97 และค่าอ านาจจ าแนก (B) ค่าระหว่าง 0.20 
- 0.97 และมีค่าความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ 
0.87 
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     6.3 ผลประสิทธิภาพของรูปแบบการใช้เครือข่าย
การ  เรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Edmodo 
และ Padlet คือ 80.39/81.01 ประสิทธิภาพระหว่าง
การเรียนการสอน (E1) คือ 80.39 และประสิทธิภาพ
หลังการเรียนการสอน (E2) คือ 81.01 
     6.4 ผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการ
ใช้เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ด้วยโปรแกรม 
Edmodo และ Padlet โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 
 
7.  อภิปรายผลการวิจัย 
    7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เครือข่าย
การเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ วิชาการพัฒนาเว็บไซต์
เพ่ืองานธุรกิจ รหัสวิชา 3204 - 2106   หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  เนื่องจากรูปแบบการเรียนโดยใช้
เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ที่ผู้วิจัย  ได้
พัฒนาขึ้นตรงตามหลักสูตร ทั้งจุดประสงค์รายวิชา  
สมรรถนะรายวิชา  ค าอธิบายรายวิชาและมีเนื้อหาที่
ครบถ้วน  ทันสมัยโปรแกรมสามารถตอบสนองการ
เรียนรู้ของนักศึกษาได้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและท างาน
ร่วมกันกับเพ่ือน มีการแบ่งปันความรู้ตลอดจนความคิด
สร้างสรรค์ นักศึกษาสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ด้วย
ตนเอง   จึงท าให้ผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
     7.2 ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ 
วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ืองานธุรกิจ รหัสวิชา 3204 - 
2106 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.39/81.01  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เป็นเพราะการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 9  หน่วย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามหลักการอย่างมีระบบ ตั้งแต่
ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์และก าหนดเนื้อหาในแต่ละ
หน่วย  กิจกรรม  ใบงาน  ตลอดจนแบบทดสอบ ก่อน
และหลังเรียน  ที่ตรงตามเนื้อหาวิชาทั้ง 9 หน่วย  จึงท า
ให้ มีประสิทธิภาพ 80.39/81.01 เป็นไปตามเกณฑ์  
80/80  ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้    
 
 

      7.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อรูปแบบการใช้เครือข่ายการเรียนรู้ทาง
สังคมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Edmodo และ 
Padlet โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 เนื่องจากโปรแกรมใช้งาน
ง่าย มีลักษณะคล้าย Facebook ที่นักศึกษามี
ความคุ้นเคยอยู่แล้ว นักศึกษาสามารถท างาน
ร่วมกันกับเพ่ือน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ
ร่วมกันท าชิ้นงานได้อย่างอิสระ  
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
     จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์บางประการ ดังนี้ 
      8.1  นักศึกษาบางส่วนยังไม่เข้าใจวิธีการใช้
โปรแกรม ท าให้การท ากิจกรรมการเรียนล่าช้า 
      8.2   ในหน่วยที่นักศึกษายังมีผลการเรียน
ไม่ ดี เท่ าที่ ค ว ร  ควร มี ก าร พัฒนากิ จกรรม  
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหรือหา
ข้อบกพร่อง  เพื่อให้นักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้น 
 
9. กิตติกรรมประกาศ    
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ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา
กระทรวงศึ กษาธิ การ  ที่ ให้ การสนับสนุ น
งบประมาณในการท าวิจัย  
 
10. เอกสารอ้างอิง 
[1] กัลยาณี รจิตรังสรรค์. (2557). การพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้บนสื่อออนไลน์ 
edmodo.  

 [2] ถ น อ ม พร  เ ล า ห จ รั ส แ ส ง .  ( 2 5 4 5 ) . 
Designing e-Learning หลักการ
ออกแบบและสร้างเว็บเพื่อการเรียนการ
สอน. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์. 

 
 
 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 253



 
 
[3]  มิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ. (2558). เรื่อง การ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ Edmodo.      

[4]  สมชาย เมืองมูล. (2555). การพัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยการ
เรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ 
Edmodo. 

 

[5]  ชวลิต  ชูก าแพง. (2550). การประเมินการ
เรียนรู้.  คณะศึกษาศาสตร์,                  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

[6]  บุญชม  ศรีสะอาด. (2553).  การวิจัย
เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8 กรุงเพทฯ: สุวีริยา
สาส์น. 

  
  
 
 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 254



ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
The Issues in Procurement Using Specific Identification Method of 

Faculty of Industrial Technology Nakhon Phanom University 
 

วนิดา  ไชยวรรณ1     ชัยกร  บางศิริ2    สุนันทา  เอ๊ฟวา3 
Wanida  Chaiyawan1    Chaiyakron  Bangsiri2    Sunanta Efwa3 

1 ต าแหน่ง นกัวิชาการพัสด ุช านาญการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม  E-mail : dachaiyawan@hotmail.com 
2 ต าแหน่ง ครู ช านาญการ สาาาวิชาเช่ออมรระสาน คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม  E-mail : chaiyakron7@gmail.com 

3 ต าแหน่ง เจา้หน้าทีอบรหิารงานทัอวไร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม E-mail : sunantaefwa22@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุรระสงค์ (1) เพ่ออศึกษารัญหาในการจัดซ่้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง าองคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม (2) เพ่ออหาแนวทางในการแก้ไารัญหาการจัดซ่้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง าองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม  กลุ่มตัวอย่างทีอใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ หัวหน้าสาาาวิชา หัวหน้างาน สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ทีอรฏิบัติหน้าทีอ
ในรีการศึกษา 2561 ซึองเร็นผู้ทีอเกีอยวา้องกับการจัดซ่้อจัดจ้าง จ านวน 40 คน แบบเจาะจง  การเก็บรวบรวม
า้อมูลได้ใช้แบบสอบถามเกีอยวกับรัญหาการจัดซ่้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง าองคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ใน 2 ด้าน ค่อ ด้านกระบวนการจัดซ่้อจัดจ้าง และด้านบุคลากร การ
วิเคราะห์า้อมูลได้ใช้ค่าความถีอ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีอยและค่าเบีอยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 รัญหาการจัดซ่้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง าองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับรานกลาง มีรัญหาด้านกระบวนการจัดซ่้อจัดจ้าง มากทีอสุด ค่าเฉลีอยเท่ากับ 3.32 
รองลงมาค่อด้านบุคลากร ค่าเฉลีอยเท่ากับ 3.17 เม่ออพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านกระบวนการจัดซ่้อจัดจ้าง 
มีรัญหามากทีอสุด ค่อ การท าบันทึกาอจัดซ่้อจัดจ้างมีเอกสารรระกอบมาก ค่าเฉลีอยเท่ากับ 4.18 รองลงมาค่อ 
การาออนุมัติจัดซ่้อจัดจ้างใช้ระยะเวลานาน ค่าเฉลีอยเท่ากับ 3.85  และ การจัดซ่้อจัดจ้างเร็นไรโดยรระหยัด 
และคุ้มค่า ค่าเฉลีอยเท่ากับ 3.38 ส่วนด้านบุคลากร พบว่า มีรัญหามากทีอสุด ค่อ การให้บริการทีอถูกต้อง 
โรร่งใส ตรวจสอบได้ ค่าเฉลีอยเท่ากับ 3.45 รองลงมาค่อ ความรวดเร็วในการแก้ไารัญหาในกรณีทีอไม่มีพัสดุ
ให้บริการ ค่าเฉลีอยเท่ากับ 3.40 และ การให้ค าแนะน าและตอบา้อซักถามได้อย่างชัดเจน ค่าเฉลีอยเท่ากับ 3.28 
 
ค าส าคัญ : การจัดซ่้อจัดจ้าง , วิธีเฉพาะเจาะจง , การบริการ 
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Abstract 
 

 The purposes of this study were to; (1) study the issues in procurement using specific 
identification method of Faculty of Industrial Technology, Nakhon Phanom University; (2) 
conduct the solutions for the issues in procurement using specific identification method of 
Faculty of Industrial Technology, Nakhon Phanom University. There were 40 people 
participated in this research including heads of the department and supervisors who worked 
at Faculty of Industrial Technology, Nakhon Phanom University in academic year 2018. They 
were the stakeholders of the procurement activities. The data was collected using 
questionnaire consisted of procurement processing and personnel. Data analysis using 
frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The results revealed that the overall issues in procurement using specific 
identification method of Faculty of Industrial Technology, Nakhon Phanom University was at 
average level. The problematic issues which were found in procurement processing was 
resulted within the highest level average of 3.32. Following by personnel was resulted within 
level average of 3.17. Interpreting in each side found that in procurement processing of the 
problem was procurement notice evolved with several documents was resulted within the 
highest level average of 4.18. Following by procurement approval was long time was 
resulted within level average of 3.85. And procurement was economic and reasonable was 
resulted within level average of 3.38. For personnel, the issue in service which needed to be 
accurate, transparent, and able to be audited was resulted within the highest level average 
of 3.45. Following by speed of problem solving performance when the inventory was out of 
stock was resulted within level average of 3.40. And giving suggestions and providing clear 
answers was resulted within level average of 3.28. 
 
Keywords : procurement , specific identification method , service 
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1. บทน า 
 การจัดซ่้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เร็ นหนึอ ง ในวิ ธี ก า รจั ดซ่้ อ จั ดจ้ า ง พั สดุ  ต าม
พระราชบัญญัติการจัดซ่้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 55 (3) บัญญัติว่า 
การทีอหน่วยงานาองรัฐเชิญชวนผู้รระกอบการทีอมี
คุณสมบัติตรงตามเง่ออนไาทีอหน่วยงานาองรัฐ
ก าหนดรายใดรายหนึองให้เา้าย่อนา้อเสนอ หร่อให้
เา้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซ่้อจัดจ้าง
พัสดุกับผู้รระกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อย
ตามทีอก าหนดในกฎกระทรวงทีอออกตามความใน
มาตรา 96 วรรคสอง และ มาตรา 56 (2) กรณี
ดังต่อไรนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (ก) ใช้ทั้งวิธี
รระกาศเชิญชวนทัอวไรและวิธีคัดเล่อก  หร่อใช้วิธี
คัดเล่อกแล้วแต่ไม่มีผู้ย่อนา้อเสนอ  หร่อา้อเสนอนั้น
ไม่ได้รับการคัดเล่อก  (า) การจัดซ่้อจัดจ้างพัสดุทีอมี
การผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หร่อให้บริการทัอวไร 
และมีวงเงินในการจัดซ่้อจัดจ้างครั้งหนึองไม่เกิน
วงเงินตามทีอก าหนดในกฎกระทรวง (ค) การจัดซ่้อ
จัดจ้างพัสดุทีอมีผู้รระกอบการซึอ งมีคุณสมบัติ
โดยตรงเพียงรายเดียว หร่อการจัดซ่้อจัดจ้างพัสดุ
จากผู้รระกอบการซึองเร็นตัวแทนจ าหน่ายหร่อ
ตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงราย
เดียวในรระเทศไทย และไม่มีพัสดุอ่อนทีอจะใช้
ทดแทนได้ (ง) มีความจ าเร็นต้องใช้พัสดุนั้นโดย
ฉุกเฉิน เน่อองจากเกิดอุบัติภัยหร่อภัยธรรมชาติ 
หร่อเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อ และการจัดซ่้อจัดจ้างโดยวิธีรระกาศ
เชิญชวนทัอวไร หร่อวิธีคัดเล่อกอาจก่อให้เกิดความ
ล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(จ) พัสดุทีอจะท าการจัดซ่้อจัดจ้างเร็นพัสดุทีอ
เกีอยวพันกับพัสดุทีอได้ท าการจัดซ่้อจัดจ้างไว้ก่อน
แล้ว และมีความจ าเร็นต้องท าการจัดซ่้อจัดจ้าง
เพิอมเติมเพ่ออความสมบูรณ์หร่อต่อเน่อองในการใช้
พัสดุนั้น โดยมูลค่าาองพัสดุทีอท าการจัดซ่้อจัดจ้าง
เพิอมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุทีอได้ท าการจัดซ่้อจัด
จ้างไว้ก่อนแล้ว (ฉ) เร็นพัสดุทีอจะาายทอดตลาด
โดยหน่วยงานาองรัฐ  องค์การระหว่างรระเทศ 

หร่อหน่วยงานาองต่างรระเทศ (ช) เร็นพัสดุทีอเร็น
ทีอดินหร่อสิองรลูกสร้างซึองจ าเร็นต้องเฉพาะแห่ง (ซ) 
ก ร ณี อ่อ น ต า ม ทีอ ก า ห น ด ใ น ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง 
(พระราชบัญญัติการจัดซ่้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ, 2560) โดยกฎกระทรวง ก าหนด
วงเงินการจัดซ่้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินการจัดซ่้อจัดจ้างทีอไม่ท าา้อตกลงเร็นหนังส่อ 
และวงเงินการจัดซ่้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ. 2560 า้อ 1 การจัดซ่้อจัดจ้างสินค้า 
งานบริการ หร่องานก่อสร้าง ทีอมีการผลิต จ าหน่าย 
ก่อสร้าง หร่อให้บริการทัอวไร และมีวงเงินในการ
จัดซ่้อจัดจ้างครั้งหนึองไม่เกิน  500,000 บาท ให้ใช้
วิธีเฉพาะเจาะจง (กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการ
จัดซ่้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง, 2560)  
 ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
มหาวิทยาลัยนครพนม เร็นหน่วยงานหนึองาอง
มหาวิทยาลัยนครพนม ทีอเกิดจากการหลอมรวม
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น จั ง ห วั ด น ค ร พ น ม เ า้ า เ ร็ น
มหาวิทยาลัยนครพนม มีภารกิจจัดการศึกษาทั้งใน
หลักสูตรรระกาศนียบัตรวิชาชีพ (รวช.) หลักสูตร
รระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รวส.) และระดับ
รริญญาตรี ได้รับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัย
นครพนม ในการด าเนินการจัดซ่้อจัดจ้างวงเงินไม่
เกิน 1 ล้านบาท (มหาวิทยาลัยนครพนม, 2560) 
 งานพัสดุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม เร็นหน่วยงานภายใต้การ
ก ากับดูแลาองฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
ด าเนินกิจกรรมในการบริหารงานพัสดุเพ่ออเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การจัดซ่้อ
จัดจ้างส่วนใหญ่เร็นการจัดซ่้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เน่อองจากวงเงินงบรระมาณไม่เกิน 
5 แสนบาท การจัดซ่้อจัดจ้างาองคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เร็นการ
จัดซ่้อจัดจ้างวัสดุอุรกรณ์ส าหรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และงานบริการด้านอ่อนๆ แก่
นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ อันเร็นการ
อ านวยความสะดวกในการรฏิบัติงาน ซึองการจัดซ่้อ
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จัดจ้างทีอมีรระสิทธิภาพ จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการใช้วัสดุอุรกรณ์าองแต่ละสาาาวิชา
และงาน ส าหรับการจัดการเรียนการสอนและการ
บริการ ให้เกิดรระสิทธิผลต่อการท างานมากทีอสุด 
เพ่ออให้บรรลุตามความต้องการดังกล่าว การเกิด
รัญหาในการจัดซ่้อจัดจ้าง จึงมีผลกระทบต่อการ
บ ริ ห า ร ง า น โ ด ย ร ว ม า อ ง ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้บริหารและ
ผู้รฏิบัติงานทีอเกีอยวา้องกับงานพัสดุ จ าเร็นอย่างยิอง
ทีอ จะต้องมีความรู้ และความสามารถในการ
รฏิบัติงานการจัดซ่้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ วิธีการรฏิบัติาองมหาวิทยาลัย
นครพนม ทีอใช้ในรัจจุบัน การจัดซ่้อจัดจ้างทีอาาด
ความรู้  คว าม เา้ า ใจ  ในกฎ  ระ เบี ยบ  และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ อาจก่อให้เกิดรัญหาและอุรสรรค
ในการจัดซ่้อจัดจ้างได้ ซึองรัญหาและอุรสรรคใน
การรฏิบัติงานการจัดซ่้อจัดจ้างส่วนใหญ่ทีอได้จาก
การสัมภาษณ์จากหัวหน้าสาาาวิชาและหัวหน้า
งานทีอเกีอยวา้องกับการจัดซ่้อจัดจ้าง ได้แก่ าั้นตอน
ในการด าเนินการจัดซ่้อจัดจ้างหลายาั้นตอนและมี
เอกสารรระกอบมาก การจัดซ่้อจัดจ้างไม่เร็นไร
ตามแผนงานหร่อโครงการ ความไม่เพียงพอาอง
งบรระมาณทีอได้รับจัดสรร และอ่อนๆ โดยรัญหา
ต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการใช้วัสดุอุรกรณ์ใน
การบริหารงานาองแต่ละสาาาวิชาและงาน 
 จากรัญหาการจัดซ่้อจัดจ้างดังกล่าว
า้างต้น จ าเร็นอย่างยิองทีอผู้บริหารและผู้ทีอเกีอยวา้อง
กับงานพัสดุาองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม จะต้องหาวิธีแก้ไารัญหา
ต่างๆ เหล่านั้น เพ่ออเพิอมรระสิทธิภาพในการ
รฏิบัติงานการจัดซ่้อจัดจ้างให้บรรลุวัตถุรระสงค์ 
ผู้วิจัยในฐานะทีอมีบทบาทหน้าทีอรับผิดชอบงานพัสดุ
โ ด ย ต ร ง ใ น ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
มหาวิทยาลัยนครพนม จึงมีความสนใจทีอจะศึกษา
รัญหาการจัดซ่้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง าอง
คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
นครพนม เพ่ออน าไรพัฒนางานในความรับผิดชอบ
ให้ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซ่้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  ให้ เ กิ ดรระสิ ทธิ ภ าพและบรรลุ ตาม
วัตถุรระสงค์าองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนมต่อไร 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
      2.1 เพ่ออศึกษารัญหาในการจัดซ่้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง าองคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
      2.2 เพ่ออหาแนวทางในการแก้ไารัญหา
การจัดซ่้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง าองคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 รระชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
หั วหน้ าสาาาวิ ช า  หั วหน้ า งาน  สั งกั ดคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ทีอ
รฏิบัติหน้าทีอ ในรีการศึกษา 2561 ซึอ งเร็นผู้ทีอ
เกีอยวา้องกับการจัดซ่้อจัดจ้าง จ านวน 40 คน แบบ
เจาะจง    
 3.2 าอบเาตด้านเน่้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้เร็นการศึกษารัญหาการ
จัดซ่้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง าองคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ใน 
2 ด้าน ค่อ ด้านกระบวนการจัดซ่้อจัดจ้าง และ 
ด้านบุคลากร   
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 เคร่อองม่อทีอใช้ในการรวบรวมา้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยศึกษา
จากเอกสาร แนวความคิด ทฤษฏีและงานวิจัยทีอ
เกีอยวา้อง ทีอมีลักษณะใกล้เคียงกัน แล้วน ามา
รรับรรุงแก้ไาเพ่ออให้ตรงกับความต้องการาอง
ผู้วิจัยทีอจะท าการศึกษาในครั้งนี้ โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเร็น 3 ตอน ค่อ 
  ตอนทีอ 1 เร็นแบบสอบถามเกีอยวกับ
า้อมูลทัอวไราองผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รระสบการณ์ในการท างาน 
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ลักษณะค าถามเร็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 
  ตอนทีอ  2  ความคิด เห็น เกีอ ยวกับ
รัญหาการจัดซ่้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง าอง
คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
นครพนม ใน 2 ด้าน ค่อ ด้านกระบวนการ 
จัดซ่้อจัดจ้าง และ ด้านบุคลากร เร็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนรระมาณค่า (Rating Scale) โดย
แบ่งระดับความคิดเห็นเร็น 5 ระดับ ค่อ ระดับ
มากทีอสุด ระดับมาก ระดับรานกลาง ระดับน้อย 
และระดับน้อยทีอสุด 
  ตอนทีอ  3 เร็นแบบสอบถามแบบ
รลายเริด เกีอยวกับความคิดเห็นและา้อเสนอแนะ
เ กีอ ย ว กั บ รั ญ ห า ก า ร จั ด ซ่้ อ จั ด จ้ า ง โ ด ย วิ ธี
เฉพาะเจาะจง าองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 4.1 การสร้างและการหาคุณภาพาอง
เคร่อองม่อ   
                4.1.1 ส ร้ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม โ ด ย
การศึกษาจากเอกสาร แนวความคิด ทฤษฏีและ
งานวิจัยทีอเกีอยวา้องกับรัญหาการจัดซ่้อจัดจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง าองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  
  4.1.2 น าา้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า 
มาสร้างแบบสอบถาม 
  4 . 1 . 3  น า แ บ บ ส อ บ ถ า ม ไร ใ ห้
ผู้เชีอยวชาญท าการตรวจสอบ ความเทีอยงตรงเชิง
เน่้อหา (Content Validity)  
  4.1.4 น าแบบสอบถามทีอได้ไร
ทดลองใช้ (Try out) กับรระชากร ทีอไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ทีอเคยรฏิบัติหน้าทีอหัวหน้าสาาาวิชาและ
หัวหน้างาน จ านวน 40 คน เพ่ออหาค่าความเช่ออถ่อ
ได้าองแบบสอบถาม โดยใช้สัมรระสิทธิ์ อัลฟ่า 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีาองครอนบาค 
(Cronbach) พบว่าค่าความน่าเช่ออถ่อาอง
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0 .96 ซึองถ่อว่า
แบบสอบถามนี้มีความเช่ออถ่อได้สามารถน าไรเก็บ
า้อมูลจริงต่อไร 

 4.2 การเก็บรวบรวมา้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการเก็บรวม
รวมา้อมูลด้วยตนเอง โดยท าการรระสานงานกับ
หัวหน้าสาาาวิชาและหัวหน้างาน าองคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
จ านวน 40 คน ซึองเร็นผู้เกีอยวา้องกับการจัดซ่้อจัด
จ้าง เพ่ออาอความร่วมม่อในการตอบแบบสอบถาม
และนัดวันเก็บแบบสอบถามค่นด้วยตนเอง ซึองได้
ส่งแบบสอบถามไรทั้งสิ้น 40 ชุด คิดเร็นร้อยละ 
100 
 4.3 การวิเคราะห์า้อมูล 
  4 .3 . 1  น าแบบสอบถามทีอ ได้ รั บ
กลับค่นมาทั้งหมด ตรวจความเรียบร้อยและความ
สมบูรณ์าองการตอบ 
  4.3.2 น าไรวิเคราะห์า้อมูลโดยใช้
โรรแกรมส าเร็จรูร SPSS วิเคราะห์า้อมูลโดยการ
แจกแจงความถีอ (Frequency) หาค่าร้อยละ 
(Percentage) วิเคราะห์หาค่าเฉลีอย (Mean) และ
ค่าเบีอยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และน าค่าเฉลีอยทีอได้จากการวิเคราะห์ไรท าการ
เ ร รี ย บ เ ที ยบ กั บ เ กณฑ์ เ พ่อ อ ใ ช้ ใ น ก า ร แร ล
ความหมายรายด้านและรายา้อ 
 
5. ผลการวิจัย 
ตอนทีอ 1 า้อมูลทัอวไราองผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละา้อมูลทัอวไราอง
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 22 55.00 
     หญิง 18 45.00 
          รวม 40 100.00 

อายุ   
     ตอ ากว่า 30 รี 1 2.50 
     30 - 39 รี 13 32.50 
     40 - 49 รี 17 42.50 
     50 รีาึ้นไร 9 22.50 
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          รวม 40 100.00 

ระดับการศึกษา   
     รริญญาตรี 14 35.00 
     รริญญาโท 25 62.50 
     รริญญาตรีเอก - - 
     อ่อน ๆ 1 2.50 
          รวม 40 100.00 

รระสบการณ์ในการ
ท างาน 

  

     น้อยกว่า 5 รี 7 17.50 
     5 - 10 รี 9 22.50 
     11 - 16 รี 8 20.00 
     มากกว่า 16 รี 16 40.00 
          รวม 40 100.00 

  
 จ า ก ต า ร า ง ทีอ  1 พ บ ว่ า  ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามจ านวน 40 คน เม่ออจ าแนกตามเพศ 
เร็นเพศชาย จ านวน 22 คน คิดเร็นร้อยละ 55.00 
และเร็นเพศหญิง จ านวน 18 คน คิดเร็นร้อยละ 
45.00 
 จ าแนกตามอายุ พบว่า ช่วงอายุ 40 - 
49 รี มีมากทีอสุด จ านวน 17 คน คิดเร็นร้อยละ 
42.50  
 จ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า 
การศึกษาระดับรริญญาโท มีมากทีอสุด จ านวน 25 
คน คิดเร็นร้อยละ 62.50  
 จ าแนกตามรระสบการณ์ในการท างาน 
พบว่า รระสบการณ์ในการท างานมากกว่า 16 รี 
มีมากทีอสุด จ านวน 16 คน คิดเร็นร้อยละ 40.00 
  
ตอนทีอ 2 ความคิดเห็นเกีอยวกับรัญหาการจัดซ่้อจัด
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง าองคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ใน 2 ด้าน 

ค่อ ด้านกระบวนการจัดซ่้อจัดจ้าง และ ด้าน
บุคลากร  
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีอยและส่วนเบีอยงเบนมาตรฐาน
ระดับความคิดเห็นเกีอยวกับ รัญหาการจัดซ่้อจัด
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง าองคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ยนค รพนม ด้ าน
กระบวนการจัดซ่้อจัดจ้าง 
  

ข้อ 
ด้านกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

n=40 แปล
ผล X  S.D 

1 การาออนุมัติจัดซ่้อ
จั ด จ้ า ง ใ ช้ ร ะ ย ะ
เวลานาน 

3.85 1.00 มาก 
 

2 การท าบันทึกาอ
จั ด ซ่้ อ จั ด จ้ า ง มี
เอกสารรระกอบ
มาก 

4.18 0.81 มาก 

3 การจัดซ่้อจัดจ้าง
เร็นไรตามแผนทีอ
ก าหนดไว้ 

3.20 1.02 ราน
กลาง 

4 การจัดซ่้อจัดจ้าง
เ ร็ น ไ ร โ ด ย
ร ร ะ ห ยั ด  แ ล ะ
คุ้มค่า 

3.38 1.17 ราน
กลาง 

5 การจัดซ่้อจัดจ้างได้
พั ส ดุ ต ร ง ต า ม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ทีอ
ก าหนดไว้ 

2.95 1.26 ราน
กลาง 

6 การจัดซ่้อจัดจ้างได้
พัสดุตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 

2.95 1.24 ราน
กลาง 

7 การจัดซ่้อจัดจ้าง
พัสดุกรณีเร่งด่วน
สามารถด าเนินการ
ได้ทันท่วงที 

3.35 1.17 ราน
กลาง 
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ข้อ 
ด้านกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

n=40 แปล
ผล X  S.D 

8 การจัดซ่้อจัดจ้าง
พั สดุ เร็ น ไรตาม
ราคาทีอก าหนดไว้ 

3.18 1.11 ราน
กลาง 

9 ความทันสมัยและ
เทคโนโลยีทีอ ใช้ใน
การให้บริการ 

3.18 1.17 ราน
กลาง 

10 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ต ร ว จ รั บ พั ส ดุ 
ด า เ นิ น ก า รต า ม
ระเบียบฯทีอก าหนด
ไว้ 

2.98 1.31 ราน
กลาง 

 รวม 3.32 0.73 ปาน
กลาง 

 
 จากตารางทีอ  2 พบว่า  ความคิด เห็น
เ กีอ ย ว กั บ  รั ญ ห า ก า ร จั ด ซ่้ อ จั ด จ้ า ง โ ด ย วิ ธี
เฉพาะเจาะจง าองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม ด้านกระบวนการจัดซ่้อจัด
จ้าง โดยภาพรวมอยู่ระดับรานกลาง มีค่าเฉลีอย
เท่ากับ 3.32  
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีอยและส่วนเบีอยงเบนมาตรฐาน
ระดับความคิดเห็นเกีอยวกับ รัญหาการจัดซ่้อจัด
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง าองคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ด้านบุคลากร 

ข้อ ด้านบุคลากร 
n=40 แปล

ผล X  S.D 
1 ค ว า ม รู้ ค ว า ม

เา้ า ใจ เกีอ ย วกับ
การจัดซ่้อจัดจ้าง
าองเจ้าหน้าทีอผู้
รฏิบัติ 

3.15 1.31 ราน
กลาง 

 
 

ข้อ ด้านบุคลากร 
n=40 แปล

ผล X  S.D 
2 การรฏิบัติตาม

รูรแบบ าั้นตอน 
และวิธีการจัดซ่้อ
จั ด จ้ า ง โ ด ย
เคร่งครัด 

3.18 1.24 ราน
กลาง 

3 การให้ค าแนะน า
แ ล ะ ต อ บ า้ อ
ซักถามได้อย่าง
ชัดเจน 

3.28 1.11 ราน
กลาง 

4 ความรวดเร็วใน
การแก้ไารัญหา
ใ น ก ร ณี ทีอ ไ ม่ มี
พัสดุให้บริการ 

3.40 1.06 ราน
กลาง 

5 การให้บริการทีอ
ถูกต้อง โรร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

3.45 1.26 ราน
กลาง 

6 การมี อั ธ ย าศั ย 
แ ล ะ มี ม นุ ษ ย
สัมพันธ์ทีอดี 

3.13 1.34 ราน
กลาง 

7 ค ว า ม
กระต่อร่อร้น เอา
ใจใส่ และเต็มใจ
ในการให้บริการ 

2.98 1.19 ราน
กลาง 

8 ความเสมอภาค
ในการให้บริการ 

3.08 1.16 ราน
กลาง 

9 ก า ร แ ต่ ง ก า ย
สุภาพเรียบร้อย 

2.98 1.44 ราน
กลาง 

10 ความ เพี ย งพอ
าองเจ้าหน้าทีอผู้
ให้บริการ 

3.10 1.22 ราน
กลาง 

 รวม 3.17 1.05 ปาน
กลาง 
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 จากตารางทีอ  3 พบว่า ความคิดเห็น
เ กีอ ย ว กั บ  รั ญ ห า ก า ร จั ด ซ่้ อ จั ด จ้ า ง โ ด ย วิ ธี
เฉพาะเจาะจง าองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม ด้านบุคลากร โดยภาพรวม
อยู่ระดับรานกลาง ค่าเฉลีอยเท่ากับ 3.17   
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลีอยและส่วนเบีอยงเบนมาตรฐาน
ระดับความคิดเห็นเกีอยวกับ รัญหาการจัดซ่้อจัด
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง าองคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและ
รายด้าน 
 

ปัญหาการจดัซื้อจัด
จ้าง 

n=40 
แปลผล 

X  S.D 
1. ด้านกระบวนการ
จัดซ่้อจัดจ้าง 

3.32 0.73 รานกลาง 

2. ด้านบุคลากร 3.17 1.05 รานกลาง 
รวม 3.24 0.82 ปานกลาง 

  

 จากตารางทีอ  4 พบว่า  ความคิด เห็น
เ กีอ ย ว กั บ รั ญ ห า ก า ร จั ด ซ่้ อ จั ด จ้ า ง โ ด ย วิ ธี
เฉพาะเจาะจง าองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
รานกลาง ค่าเฉลีอยเท่ากับ 3.24  
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่า รัญหาการจัดซ่้อจัด
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง าองคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับรานกลาง มีรัญหาด้านกระบวนการ
จัดซ่้อจัดจ้าง มากทีอสุด ค่าเฉลีอยเท่ากับ 3.32 
รองลงมาค่อด้านบุคลากร ค่าเฉลีอยเท่ากับ 3.17  
เม่ออพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านกระบวนการ
จัดซ่้อจัดจ้าง มีรัญหามากทีอสุด ค่อ การท าบันทึก

าอจัดซ่้อจัดจ้างมีเอกสารรระกอบมาก ค่าเฉลีอย
เท่ากับ 4.18 รองลงมาค่อ การาออนุมัติจัดซ่้อจัด
จ้างใช้ระยะเวลานาน ค่าเฉลีอยเท่ากับ 3.85  และ 
การจัดซ่้อจัดจ้างเร็นไรโดยรระหยัด และคุ้มค่า 
ค่าเฉลีอยเท่ากับ 3.38 ส่วนด้านบุคลากร พบว่า มี
รัญหามากทีอ สุด  ค่อ การให้บริการทีอ ถูกต้อง 
โรร่ ง ใส  ตรวจสอบได้  ค่ า เฉลีอ ย เท่ ากับ 3.45 
รองลงมาค่อ ความรวดเร็วในการแก้ไารัญหาใน
กรณีทีอไม่มีพัสดุให้บริการ ค่าเฉลีอยเท่ากับ 3.40 
และ การให้ค าแนะน าและตอบา้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจน ค่าเฉลีอยเท่ากับ 3.28 
 
7.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเร่ออง รัญหาการจัดซ่้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง าองคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้วิจัยมี
รระเด็นส าคัญทีอน ามาอภิรรายผล ดังนี้ 
 รั ญ ห า ก า ร จั ด ซ่้ อ จั ด จ้ า ง โ ด ย วิ ธี
เฉพาะเจาะจง าองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม มีรัญหามากทีอสุดค่อ การ
ท าบันทึกาอจัดซ่้อจัดจ้างมีเอกสารรระกอบมาก 
รองลงมาค่อ การาออนุมัติจัดซ่้อจัดจ้างใช้ระยะ
เวลานาน ทีอเร็นเช่นนี้อาจมาจากการทีอ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัด
นครพนมเา้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเร็นมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเาต
นครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพ
ธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ซึองสถานศึกษาแต่
ละแห่งมีรูรแบบและเอกสารในการจัดซ่้อจัดจ้างทีอ
แตกต่างกัน การทีอมหาวิทยาลัยนครพนมจะ
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ก าหนดรูรแบบและเอกสารในการจัดซ่้อจัดจ้างให้
เร็นไรในทิศทางเดียวกันจึงเร็นเร่อองทีอต้องใช้
ระยะเวลา รูรแบบเอกสารมีการเรลีอยนแรลง
ตลอดเวลา เพ่ออให้สอดคล้องกับทุกส่วนราชการทีอ
สังกัดในมหาวิทยาลัยนครพนม อีกทั้งการมีสาย
การบังคับบัญชาทีอยาว ท าให้การอนุมัติจัดซ่้อจัด
จ้างใช้ระยะเวลาทีอนาน ซึองผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับผลการวิจัยาอง พงษ์ศักดิ์  ฐิติชัยศรี (2553) ซึอง
ได้ศึกษา การศึกษารัญหาการจัดซ่้อจัดจ้างาอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเาต 3 (นครราชสีมา) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหน่อ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
สังกัด พบว่า โดยภาพรวมรัญหาการจัดซ่้อจัดจ้า
งอยู่ ในระดับรานกลาง ทั้ งนี้ เร็น เพราะการ
ด าเนินการาองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเาต 3 
(นครราชสีมา) ภาคตะวันออกเฉียงเหน่อ และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด  มีาั้นตอนในการ
ด าเนินการจัดซ่้อจัดจ้างหลายาั้ นตอนและมี
เอกสารรระกอบมาก การจัดซ่้อไม่เร็นไรตามแผน
นโยบายทีอ ออกจากส่ วนกลาง เร็ น อุรสรรค 
กระบวนการบางาั้นตอนเกิดความล่าช้ายาวนาน 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 า้อเสนอแนะในการน าไรใช้ 
  8.1.1. ด้านกระบวนการจัดซ่้อจัดจ้าง  
  คว รมี ก า รน า ร ะบบ เทค โ น โ ลยี
สารสนเทศมาใช้เพ่ออช่วยลดรัญหาการมีเอกสาร
รระกอบจ านวนมาก โดยการจัดเก็บเอกสารให้อยู่
ในรูรแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ออช่วยในการจัดท า
เอกสารต่างๆ ช่วยลดรริมาณในการใช้กระดาษ 
และแฟ้มเอกสารให้น้อยลง 
  8.1.2. ด้านบุคลากร  
  ควรมุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากร 
ได้รับการฝึกอบรมเพ่ออรองรับการเรลีอยนแรลงและ

การเพิอมใหม่าองงานทีอเกิดาึ้น เพ่ออเร็นการเพิอม
ศักยภาพให้แก่บุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรได้มี
โอกาสพัฒนาตัวเองและสามารถรฏิบัติงานทีอมีการ
เรลีอยนแรลงใหม่ได้ทันที เน่อองจากบุคลากรถ่อเร็น
หัว ใจส าคัญในการด า เนินงานให้ส า เร็จตาม
เร้าหมายาองหน่วยงาน  
 8.2 า้อเสนอแนะเพ่ออการวิจัยต่อไร 
  8.2.1. ควรน าผลทีอได้จากการวิจัยใน
ครั้งนี้ไรวิจัยเพ่ออหาแนวทางในการพัฒนาระบบ
เอกสารในการจัดท าบันทึกาอจัดซ่้อจัดจ้างและ
าั้นตอนในการาออนุมัติจัดซ่้อจัดจ้างต่อไร 
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บทคัดย่อ 

 
โครงงานเรื่อง การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเจลาตินด้วยสารละลายกรดอะซิติกร่วมกับ

การใช้นมเปรี้ยว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมที่ใช้ในการ
สกัดโปรตีนที่ไม่ใช่เจลาตินจากหนังปลานิล 2) เพ่ือศึกษาผลของการใช้นมเปรี้ยวในการลดกลิ่นคาวของเจลาติน
จากหนังปลานิล 3) เพ่ือศึกษาความเข้มข้นของกรดอะซิติก ที่เหมาะสมในการสกัดเจลตินจากหนังปลานิล 3 
การทดลองคือ การทดลองที่ 1 ศึกษาความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมที่ใช้ในการสกัดโปรตีนที่
ไม่ใช่เจลาตินจากหนังปลานิล การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของการใช้นมเปรี้ยวในการลดกลิ่นคาวของเจลาตินจาก
หนังปลานิลการทดลองที่ 3 ศึกษาความเข้มข้นของกรดอะซิติกที่เหมาะสมในการสกัดเจลตินจากหนังปลานิล 
ผลการทดลองพบว่าเมื่อความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพ่ิมขึ้น จะท าให้โปรตีน ละลายออกไปมากขึ้น  
การลดกลิ่นคาวด้วยนมเปรี้ยว สรุปว่า การใช้นมเปรี้ยว ที่เวลา 120 นาที สามารถลดกลิ่นคาวได้ดีที่สุด  การ
วิเคราะห์หาปริมาณร้อยละผลผลิต ของเจลาตินที่สกัดได้ วัดค่าสี และความแข็งแรงของเจลเจลาติน พบว่า
ความเข้มข้นของกรดอะซิติกที่ 0.50 นอร์มอล มีร้อยละปริมาณของ yield มากที่สุดคือ 39.23 เมื่อน าเจลาติน 
จากการละลายด้วยกรดอะซิติก ที่ความเข้มข้นต่างกัน เจลทีเ่กิดจากสารละลายเจลาตินดังกล่าวมีค่าสีในระบบ 
L*, a*, b*  ทั้ง 3 ระดับ ไม่มีความแตกต่างกัน  และเมื่อพิจารณาถึงความแข็งแรงของเจล พบว่า เจลาตินจาก
หนังปลานิลที่ความเข้นข้นของกรดอะซิติก  0.50  โมลาร์  มีความแข็งแรงของเจลสูงสุดคือ 99.00 g  
 
ค าส าคัญ :  ปลานิล , เจลาติน , กลิ่นคาว 
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Abtract 
 
  Project Study on the optimum conditions for gelatin extraction using acetic acid 
solution in combination with curd to reduce fishy odor The objective is to 1) to study the 
suitable sodium hydroxide concentration used to extract non-gelatin protein from tilapia skin 
2) to study the effect of using sour milk on reducing the fishy smell of Gelatin from tilapia 
skin 3) to study the concentration of acetic acid Suitable for extracting gelatin from tilapia 
skin. 3 experiments were experiments 1 Study the appropriate sodium hydroxide 
concentration used to extract non-gelatin protein from tilapia skin. Experiment 2 Study the 
effect of using sour milk on reducing fishy smell of gelatin from tilapia skin. Experiment 3 
Study the suitable acetic acid concentration in extracting gelatin from the skin. Tilapia The 
results showed that when the concentration of sodium hydroxide increased, the protein 
Dissolve more Reducing fishy smell with curd. In conclusion, using curd at 120 minutes can 
reduce the fishy smell the best. Analysis of quantity, percentage, yield Of the gelatin 
extracted, measured the color and strength of the gelatin gel It was found that the acetic 
acid concentration at 0.50 percent was the highest, 39.23 percent when the gelatin was 
applied. By dissolving with acetic acid At different concentrations The gel that is made from 
the said gelatin solution There are no differences in L *, a *, b * in all 3 levels. And when 
considering the strength of the gel, it was found that gelatin from tilapia skin at the 
concentration of acetic acid 0.50 molar has the highest gel strength is 99.00 g 
 
Keywords : Tilapia , Gelatin , Fishy smell 
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1. บทน า 

เจลาติน (gelatin)ซึ่งเป็นไฮโดรคอลลอยด์ 
(hydrocolloid) ซึ่งเป็นโปรตีน ที่ได้จากการเสีย
สภาพธรรมชาติและสกัดได้จากคอลลาเจน ซึ่งเป็น
โปรตีนธรรมชาติที่มีอยู่ใน กระดูก หนังสัตว์ และ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ของสัตว์ เช่น ควาย หมู วัว โดย
ใช้ความร้อนและกรด หรือ ด่าง เพ่ือย่อยหรือสลาย
ให้โมเลกุลของคอลลาเจนเล็กลง เปลี่ยนเป็นเจ
ลาติน เจลาตินมีลักษณะเป็นแผ่น ชิ้น เกร็ด หรือ
ผงสีเหลืองอ่อน หรือสีเหลืองอ าพัน ละลายได้ในน้ า
ร้อนไม่ละลายในน้ าเย็น แต่จะอ่อนนุ่ม พองตัว 
และอุ้มน้ าได้ 5-10 เท่าของน้ าหนักเดิม ละลายได้
ในกรดแอซีติก (acetic acid) ไม่ละลายในอีเทอร์ 
คลอโรฟอร์ม และเอทานอล 98 เปอร์ เซ็นต์  
อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรควัวบ้า (Bovine 
Spongiform Encephalopathy: BSE) ท าให้เกิด
ความกังวลใจส าหรับผู้ใช้เจลาตินและผลิตภัณฑ์
จากเจลาตินที่ได้จากสัตว์บก เนื่องจากมีความเสี่ยง
ที่จะได้รับเชื้อโรคจากสัตว์ที่ติดเชื้อ นอกจากนี้ ด้วย
ข้อจ ากัดของบางศาสนา เจลาตินจากสัตว์บกบาง
ประเภท ไม่สามารถใช้ เป็นส่วนประกอบของ
อาหารได้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหาเจ
ลาตินแหล่ ง ใหม่   เ ช่น  สั ตว์น้ า  โ ดย เฉพาะ
อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ า จะมีเศษเหลือ คือ 
หนัง และ ก้างปลา ซึ่ งมีปริมาณคอลลาเจนที่
สามารถพัฒนาเป็นเจลาติน อยู่สูง  ประมาณร้อย
ละ 50-70 ของวัตถุดิบเริ่มต้น ขึ้นกับกระบวนการ
ผลิตที่ใช้และชนิดของผลิตภัณฑ์ โดยเศษเหลือ
เหล่านี้ ประกอบไปด้วยส่วนหัว ไส้พุง หนัง และ 
ก้างปลา ปกติเศษเหลือดังกล่าวมักใช้เป็นอาหาร
สัตว์หรือปุ๋ย ซึ่งมีมูลค่าต่ า ประมาณร้อยละ 30 
ของ ดังนั้นเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ า เช่น 
หนัง ก้าง เกล็ด และ ครีบปลา จึงสามารถใช้เป็น
ทางเลือก ใหม่ส าหรับการสกัดเจลาตินได้ ที่ผ่านมา
มีการศึกษาการสกัดเจลาตินจากหนังและก้างปลา 
ซึ่งส่วนใหม่เป็นปลาทะเล เช่น Skipjack tuna, 
Japanese sea-bass, Yellow sea bream, 
Bullhead shark ส าหรับการศึกษาการสกัด      

เจลาตินจากหนังปลาน้ าจืดน้อยมากเนื่องจาก     
มีปัญหาเรื่องปริมาณของวัตถุดิบ และคุณภาพของ
เจลาติน (จีรภา หินซุย และนวพร วรรณวิศาล 
.2562)   

ปลานิลเป็นปลาน้ าจืดที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ในปี 2558 มี 
ผลผลิตจากปลานิลถึง 203,737 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
5,883 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 ของมูลค่าสัตว์น้ า
จืด ทั้งหมดของไทย โดยมีการส่งออกปลานิล
ประมาณร้อยละ 30 ของผลผลิตทั้งหมด ซึ่งในปี 
2558 ประเทศไทยได้ส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์
จากปลานิลรวมทั้งสิ้น 12,764 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
670 ล้านบาท โดยส่งออกใน รูปของเนื้อปลาแล่
และเนื้อปลาบดประมาณร้อยละ 13 ของปลานิล
และผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกทั้งหมด คิดเป็น 1,659 ตัน 
(กรมประมง. 2559)  ดังนั้นจึงเกิดเศษเหลือจาก
การแปรรูปปริมาณมาก ถ้าสามารถน าเศษเหลือ 
ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นวัตถุดิบในการ
สกัดเจลาติน จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่เศษเหลือ
เหล่านั้น และเป็นทางเลือกใหม่ของแหล่งวัตถุดิบที่
ใช้ในการสกัดเจลาตินอีกด้วย 

การสกัดเจลาตินมีหลายวิธี เช่น การสกัด
ด้วยสารละลายกรด การสกัดด้วยสารละลายเกลือ 
หรือ การสกัดด้วยเอนไซม์เปปซิน เป็นต้น การสกัด
เจลาตินโดยใช้เอนไซม์เปปซิน นั้น จะได้เจลาตินที่
มี คุณภาพดีที่ สุ ด  มักน า ไปใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ อย่างไรก็ตาม การใช้เอนไซม์มี ราคาสูง
เช่นกัน  การสกัดด้วยสารละลายกรดเป็นวิธีที่นิยม
ใช้เนื่องจากมีราคาไม่แพง และมีประสิทธิภาพใน
การสกัดดีกว่าการใช้สารละลายเกลือ Garcia 
(Magurran. 2000) ส าหรับใช้กรดอะซิติก เป็น
กรดที่เจลาตินสามารถละลายได้ดี โดยเฉพาะเจ
ลาตินจากปลา เนื่องจากโครงสร้างของหนังปลาไม่
ซับซ้อน เหมือนหนังวัว หรือหนังหมู นอกจากนี้ 
กรดอะซิติก หาง่าย ราคาไม่แพง การเตรียมสารไม่
ยุ่งยาก เมื่อเทียบการใช้เอนไซม์ สกัดเจลาติน  
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การก าจั ดหรื อลดกลิ่ นคาว  จ ากปลา 
โดยทั่วไป ปลาหรือสัตว์น้ า จะประกอบไปด้วยสาร 
ประกอบ เอมีนที่ระเหยได้ เช่น ไตรเมทิลเอมีน 
(trimethylamine) จะเป็นสาเหตุหลักของการ 
เกิดกลิ่นคาวในปลา สารประกอบคาร์บอนิล 
(carbonyl compounds) ที่เกิดจากการเกิด 
ปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัวก็ท า
ให้เกิด กลิ่นคาวได้ด้วยเช่นกัน โดยจากการศึกษา
ของ Mohri และคณะ (1992) พบว่าหนังของปลา
ซาร์ดีนที่มีกรดไขมันมีกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัวและ
เอนไซม์ไลพอกซิจีเนสอยู่สูงนั้น สารประกอบคาร์
บอนิลจะเกิดง่ายกว่าไทรเมทิลเอมีนมาก ทั้งนี้ การ
ก าจัดกลิ่นคาวท าได้หลายวิธี เช่น การใช้เกลือ  
การใช้เครื่องเทศดับกลิ่น  รวมถึงการใช้นมเปรี้ยว 
ซึ่งมี โปรตีน เคซีน (casein)  อยู่ถึงร้อยละ 80 โดย 
เคซีนจะสร้างพันธะเคมีกับไตรเมทิลามีน จึงช่วย
ลดเอากลิ่นคาวจากปลาได้ (ฉลองขวัญ พิพัฒน์
เจริญวงศ.์ 2551)  

ผู้วิจัยจึงมีความ สนใจในการศึกษาการ
สกัดเจลาตินจากหนังปลานิลซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือ
จากโรงงานอุตสาหกรรมสัตว์น้ า โดยต้องการหาวิธี
ที่สามารถลดกลิ่นคาว รวมถึงการหาสภาวะที่ให้ผล
ผลิตสูงสุดด้วยวิธีการใช้สารละลายกรดอะซิติก  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่เศษเหลือดังกล่าวซึ่ง
ปกติจะเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของเจลาตินที่สกัดได้ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการน าเอาไปใช้ประโยชน์ในอาหาร
ต่อไป 

  
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1. เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการ
สกัดโปรตีนที่ไม่ใช่เจลาตินจากหนังปลานิล  

2.2. เพ่ือศึกษาระยะเวลาของการใช้นม
เปรี้ยวในการลดกลิ่นคาวของหนังปลานิล 

2.3. เพ่ือศึกษาความเข้มข้นของกรดอะ
ซิติกที่เหมาะสมในการสกัดผงเจลาตินจากหนังปลา
นิล 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
3.1. ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอก

ไซด์ที่ต่างกันมีความสามารถละลายโปรตีนที่ไม่ใช่
คอลลาเจนแตกต่างกัน 

3.2. ระยะเวลาของการใช้นมเปรี้ยวใน
การลดกลิ่นคาวของจากหนังปลานิลที่เพ่ิมขึ้นมีผล
ท าให้กลิ่นคาวจากหนังปลานิลลดลง 

3.3. ความเข้ มข้นของกรดอะซิ ติ กที่
ต่างกันมีความสามารถในการสกัดเจลาตินใน
ปริมาณทีแ่ตกต่างกัน 

 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

4.1 การทดลองที่ 1 ศึกษาความเข้มข้น
ของโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อก าจัดโปรตีนที่ไม่ใช่
คอลลาเจน 

การเตรียมหนังปลานิล น าปลานิลสดขนาด 
2-3 ตัวต่อกิโลกรัม มาล้าง ขอดเกล็ด แล่เนื้อ และ
แล่หนัง จากนั้นน าหนังมาล้างน้ า และตัดเป็นชิ้น
เล็ กๆ ขนาด 0.5x0 .5  เซนติ เมตร บรรจุ ใส่
ถุงพลาสติก เก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ชั่ง
หนังปลาที่ เตรียมไว้  10 กรัม (ต่อ 1 ชุดการ
ทดลอง) เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความ
เข้มข้น 0.025 0.050 และ 0.10 นอร์มอล โดยใช้
อัตราส่วนหนังปลาต่อสารละลายด่างเป็น 1:30 
(w/v) กวนเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เปลี่ยนสารละลาย
เมื่อครบ 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิปกติ จากนั้นล้างด้วย
น้ าจนกระทั่งค่า pH ของน้ าล้างเป็นกลาง  น า
ตัวอย่างไปตรวจ หาปริมาณโปรตีนรวม โดยวิธี 
Kjeldahl Method (AOAC, 2000)  วางแผนการ
ทดลองแบบ CRD (Completely randomized 
design) วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ ANOVA 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย 
Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการค านวณทางสถิติ 

4.2 การทดลองที่ 2 ศึกษาระยะเวลาของ
การใช้นมเปรี้ยวในการลดกลิ่นคาวจากหนังปลานิล 
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ศึกษาการใช้นมเปรี้ยว ที่เวลาต่างกัน ในการ
จัดการกับหนังปลาก่อนน าไปสกัดเจลาติน โดย
สารละลายที่ใช้ล้างหนังปลาในการทดลองได้แก่ 
นม เปรี้ ย วยี่ ห้ อ  ย าคู ลท์  แช่หนั งปลานิ ล ใน
อัตราส่วน 1:30 (w/v)  เป็นเวลา 60 90 และ 120 
นาที จากนั้นน ามาล้างจนสะอาด ด้วยน้ า วัด pH 
ของน้ าล้างจนเท่ากับ pH ของน้ าที่ใช้ล้าง น าไป
ประ เ มิ น โ ดย ใ ช้ แบบทดสอบ  Multisample 
difference test (0=ไม่มีกลิ่นคาว 9= มีกลิ่นคาว
มากที่ สุ ด ) เปรี ยบ เที ยบกับตั วอย่ า ง อ้ า ง อิ ง 
reference sample ซึ่งเตรียมจากหนังปลานิลที่
ไม่ผ่านการแช่นมเปรี้ยว โดยผู้ที่ผ่านการฝึกฝน  
จ านวน  12 คน เลือกตัวอย่างที่มีกลิ่นคาวน้อย
ที่สุดศึกษาในขั้นตอนต่อไป วางแผนการทดลอง
แบบ CRD (Completely randomized design) 
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ ANOVA และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่า เฉลี่ ยโดย 
Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการค านวณทางสถิติ 

4.3 การทดลองท่ี 3 การศึกษาความเข้มข้นของ
กรดอะซิติกที่เหมาะสมในการสกัดเจลตินจากหนังปลา
นิล 

  น าหนังปลาที่ผ่านกระบวนการตามการ
ทดลองที่ 2 เตรียมไว้ 10 กรัม (ต่อ 1 ชุดการ
ทดลอง) เติมสารละลายกรดอะซิติก ความเข้มข้น 
0.25 0.50 และ 0.75 นอร์มอล โดยใช้อัตราส่วน
หนังปลาต่อสารละลายกรดเป็น 1:30 (w/v) กวน
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เปลี่ยนสารละลายเมื่อครบ 1 
ชั่ ว โมง  ที่ อุณหภูมิ ปกติ  จากนั้ นล้ า งด้ วยน้ า
จนกระท่ังค่า pH ของน้ าล้างเป็นกลาง  จากนั้นน า
หนั งปลา ใส่บีก เกอร์  มาต้มในอ่างน้ าร้อนที่
อุณหภูมิ 65 0C  แล้วจึงน ามาปั่น ด้วยเครื่องปั่น 
เป็นเวลา 1 นาที กรองผ่านผ้าขาวบาง 2 ชั้น น า
ของเหลวที่ได้ไป ท าให้แห้งโดยวิธี  freeze drying 
จะได้เจลาติน จากหนังปลานิล  

1. ปริมาณร้อยละของผลผลิต ค านวณจาก
สมการดังนี้ 

ปริมาณร้อยละของผลผลิต (dry basis) = 
น้ าหนักเจลาตินหลังการท าแห้ง  กรัม    100

น้ าหนักหนังปลาสดเริ่มต้นท่ีหักลบความชื้น  กรัม 
 

 

2. การตรวจ ค่าสี ด้วย เครื่อง Chroma 
meter (CR-300,Minolta, Japan) รายงานค่าสี
ในระบบ CIE (L* a* และ b*) 

3. ความแข็งแรงของเจล (gel strength) 
โดยน าสารละลายเจลาตินความเข้มข้น 6.67 % 
(w/w) เทใส่ลงในถ้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 
mm ให้มีความสูง 15 mm แล้วน าไปแช่เย็นที่ 10 
องศาเซลเซียล นาน 16-18 ชั่วโมง วัดความแข็งของ
เจลด้วยเครื่องวัดค่าเนื้อสัมผัส (Texture analyzer; 
Stable micro systems, surrey,UK) โดยใช้หัววัด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.7 mm.(P/0.5R) 
อัตราเร็วในการกด 0.5 mm/s และระยะทางในการ
กด 4 mm รายงานค่าแรงสูงสุดที่ใช้ในการกดเจลใน
หน่วย กรัม 

4. ว า งแผนกา รทดลองแบบ  CRD 
(Completely randomized design) วิเคราะห์
ความแปรปรวนโดยใช้ ANOVA และเปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งของค่ า เ ฉลี่ ย โ ดย  Duncan’ s 
multiple range test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรมส า เร็จรูปในการ
ค านวณทางสถิติ 
 
5. ผลการวิจัย 

5.1 การทดลองที่ 1 ผลของการใช้โซเดียมไฮดรอก
ไซด์เพ่ือก าจัดโปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจน 

การแช่หนังปลาในสารละลายโซเดียม  
ไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 0.05, 0.1 และ 0.025 
M เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะท าให้หนังปลามีลักษณะ
นิ่มและใสขึ้น หนังปลานิลสดก่อนแช่ในสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์จะมีลักษณะนิ่มและมีสีขาวขุ่น 
มีเยื่อเมือก หนังปลาประกอบด้วยคอลลาเจน 
โปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจนและสารอ่ืนๆ หลังจากแช่
หนังปลาในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความ
เข้มข้น 0.05, 0.10 และ 0.20 โมลาห์ เป็นเวลา 2 
ชั่วโมง หนังปลากระด้างเล็กน้อย สีของหนังปลา
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ขาวขุ่น น้ าหนักของหนังปลาเพ่ิมขึ้น เมื่อน าหนัง
ปลาที่ผ่านกระบวนการดังกล่าววิเคราะห์ปริมาณ
โปรตีน พบว่า ที่ความเข้มข้นของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ต่างกัน ทั้งสามระดับ ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสิถิติ (P<0.05) แต่เมื่อ
พิจารณา ถึงปริมาณที่พบแล้ว ที่ด้วยความเข้มข้น 

0.10 มีโปรตีน น้อยที่สุด คือ ร้อยละ 28.97 
ในขณะที่ ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 
0.05 N มีโปรตีน  คือ ร้อยละ 29.23 และ ความ
เข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 0.025 N มี
โปรตีน คงเหลือ มากที่สุด คือ ร้อยละ 30.95 ดัง
ภาพที่ 1 และตารางท่ี  1 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 หนังปลานิลที่ผ่านกระบวนการก าจัดโปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจน  
 

ตารางท่ี 1 ปริมาณโปรตีนจากหนังปลานิลที่ผ่านกระบวนการการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ก าจัดโปรตีนที่ไม่ใช่
คอลลาเจน 

ความเข้มข้นของ NaOH 
(นอร์มอล) 

ปริมาณโปรตีน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณโปรตีนที่ลดลง 
(ร้อยละ) 

control 33.95 ± 0.60b - 
0.02 30.95 ± 0.14 a 3.00 
0.05 29.23 ± 0.31 a 4.72 
0.10 28.97 ± 0.63 a 4.98 
Different superscripts in the same column indicate the significant differences (p<0.05). 

 

 
 

ภาพที่ 2 ผลการสกัดโปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจนออกจากหนังปลานิล 
5.2 การทดลองที่ 2  ผลของการใช้นม

เปรี้ยวลดกลิ่นคาวจากหนังปลานิล 
  การศึกษาการลดกลิ่นคาวในเจลาตินโดย
การล้างหนังปลานิล หนังหนาด้วยนมเปรี้ยวยี่ห้อ

ยาคูลท์ โดยใช้อัตราส่วน 1:30 ในเวลาที่ต่างกันคือ 
60 90 และ 120 นาที  แล้วน ามาทดสอบกลิ่น 
โดยใช้การทดสอบแบบMultisample difference 
test  กับผู้สอบที่ผ่านการฝึก จ านวน 12 คน 

33.95 

30.95 
29.23 28.97 

3 
4.72 4.98 
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ผลการสกัดโปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจนออกจากหนังปลานิล 

ปริมาณโปรตีน (ร้อยละ) ปริมาณโปรตีนที่ลดลง   (ร้อยละ) 
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พบว่าเจลาตินที่สกัดจากหนังปลานิลที่ ล้างด้วยนม
เปรี้ยวเป็นเวลา 90  และ 120 นาที มีคะแนนกลิ่น
คาวต่ าที่สุด  4.77 รองลงมา ล้างด้วยนมเปรี้ยว
เป็นเวลา 120 นาที  5.09  และล้างด้วยนมเปรี้ยว 
60 นาที มากที่สุดคือ 6.76 เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ด้านสถิติพบว่า ที่การแช่นมเปรี้ยว 
90 และ 120 นาที ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
(p<0.05)  แต่การแช่ที่เวลา 60 นาที มีความ
แตกต่างกันกับอีกสองเวลา อย่างมีนัยส าคัญ  

(p<0.05) ทั้งนี้ ที่ระยะเวลาในการแช่นมเปรี้ยว 
120 นาที มีคะแนนความคาวน้อยที่สุด แต่ในชุด
การทดลองดังกล่าวมีกลิ่นของนมเปรี้ยว เข้าไป
รบกวน ในหนังปลา ผู้วิจัยจึงคัดเลือก หนังปลานิล
ที่  ผ่ านการลดกลิ่ นคาวด้ วยนมเปรี้ ยว  ด้ วย
ระยะเวลา 90 นาที เป็นวัตถุดิบในการทดลองขั้น
ต่อไป 

 

 

ตารางท่ี 2 ผลของนมเปรี้ยวในก าจัดกลิ่นคาวจากหนังปลานิล 
Time (min) Fishy odour score 

60 6.76±.2.85b 
90 5.09.1.97a  
120 4.77±.1.81a 

Different superscripts in the same column indicate the significant differences (p<0.05) 
 

 

5.3 การทดลองที่ 3 ศึกษาความเข้มข้น
ของกรดอะซิติกท่ีเหมาะสมในการสกัดคอลลาเจน
จากหนังปลานิล 

5.3.1 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณผลผลิต 
เจลาตินจากหนังปลานิล 

ชั่งน้ าหนักของเจลาตินหนังปลานิลโดยเครื่อง
ชั่ง ดิจิตอล น ามาค านวณร้อยละของผลผลิตโดย
เปรียบเทียบกับหนังปลานิลก่อนกระบวนการผลิต 

 

ตารางท่ี 3 ปริมาณร้อยละของผลผลิตคอลลาเจนที่ได้จากการสกัดด้วยกรดอะซิติกเข้มข้น 3 ระดับ  

ความเข้มข้นของกรดอะซิติก (โมลาร์) ปริมาณคอลลาเจน (% dry weight)  
0.25 24.02 ± 2.68b

  
0.50 26.28 ± 3.04a 
0.75 24.89 ± 0.64b 

Different superscripts in the same column indicate the significant differences (p<0.05) 
 

จากการทดลองพบว่าการใช้กรดอะซิติก
ความเข้มข้น 0.50 โมลาร์ ในการสกัดคอลลาเจน
จะได้ปริมาณผลผลิต เจลาตินสูงที่สุดอย่ างมี
นัยส าคัญ (P≥0.05) คือ ร้อยละ 26.28 ของหนัง
ปลาเริ่มต้น รองลงมาที่ความเข้มข้น 0.25 และ 
0.75 โมลาร์ มีผลผลิตเจลาตินไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ  24.02 และ 24.89 ตามล าดับ (p<0.05) 
 
 
 
 

5.3.2 การวัดค่าสี  
เจลที่ เ กิ ดจากสารละลาย เจลาติน

ดังกล่าวมีค่าสีในระบบ L*, a*, b*  ที่ระดับความ
เข้มข้นของกรดอะซิติก 0.25 โมลาร์  มีค่า เท่ากับ 
74.65  0.03  4.14  ตามล าดับ ที่ระดับความ
เข้มข้นของกรดอะซิติก 0.50  โมลาร์  มีค่า สีใน
ระบบ L*, a*, b* เป็น  76.01 -1.34 4.06 
ตามล าดับ  และที่ระดับความเข้มข้นของกรดอะซิ
ติก 0.75  โมลาร์  มีค่า สีในระบบ L*, a*, b* เป็น   
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70.25 -1.71 4.18 ตามล าดับ  เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05) ทั้ง 3 ระดับ 

ไม่มีความแตกต่างกัน ดังภาพที่ 3 และตารางท่ี 4 

 

 
 
 

ภาพที่ 3 เจลลาตินจากหนังปลานิลที่ความเข้มข้นของกรดอะซิติก 3 ระดับ 
 

ตารางท่ี 4 ค่าสีของเจลาตินหนังปลานิล 
 

 

 
 

 

Different superscripts in the same column indicate the significant differences (p<0.05) 
 

5.3.3 ความแข็ ง แ ร งของ เ จล  ( gel 
strength) เมื่อน าสารละลายเจลาตินความเข้มข้น 
6.67% (w/w) วัดความแข็งของเจลด้วยเครื่องวัด
ค่าเนื้อสัมผัส (Texture analyzer; Stable micro 
systems, surrey,UK) โดยใช้หัววัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10.7 mm. (P/0.5R) อัตราเร็วใน
การกด 0.5 mm/s และระยะทางในการกด        

4 mm. พบว่า เจลาตินจากปลานิลที่ผ่านการสกัด
โดยกรดอะซิติก ความเข้มข้น 0.50 โมลาร์ มาก
ที่ สุ ดมีความแข็ งของเ จล เท่ ากับ  99.00กรัม  
รองลงมากความเข้มข้น 0.75 โมลาร์ มีความแข็ง
ของเจลเท่ากับ 98.89 กรัม และ ความเข้มข้นของ
กรดอะซิติก 0.25 โมลาร์ วัดความแข็งของเจลได้
น้อยที่สุดคือ 90.30 กรัม ดังตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5  ความแข็งแรงของเจล เจลาตินหนังปลานิล 
 

ความเข้มข้นของกรดอะซิติก (โมลาร์) Gel strength (g) 
0.25 90.30±1.31b 
0.50 99.00±1.11a 
0.75 98.89±0.66a 

Different superscripts in the same column indicate the significant differences (p<0.05) 
 

 

 

6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
6.1. การทดลองที่ 1 ศึกษาการสกัดโปรตีนที่ไม่ใช่

คอลลาเจนออกจากหนังปลานิล 
การแช่หนังปลาในสารละลายโซเดียมไฮดร

อกไซด์ที่ความเข้มข้น 0.05, 0.10 และ 0.025 M 
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อความเข้มข้นของโซเดียม   

ไฮดรอกไซด์ เพ่ิมขึ้น จะท าให้โปรตีน ที่ละลายได้ใน
สารละลายที่เป็นเบสละลายออกไปมากขึ้น จะท าให้
หนังปลามีลักษณะนิ่มและใสขึ้น หนังปลานิลสดก่อน
แช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จะมีลักษณะนิ่ม
และมีสีขาวขุ่น มีเยื่อเมือก หนังปลาประกอบด้วย
คอลลาเจน โปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจนและสารอ่ืนๆ 

Colour of 6.67% 
gelatin gel 

ความเข้มข้นของกรดอะซิติก (โมลาร์) 
0.25 0.50 0.75 

L* 74.65 ± 1.51a 76.01 ± 0.60a 70.25 ± 2.64a 
a* 0.03 ± 0.46a -1.34 ± 0.34a -1.71 ± 0.15a 
b* 4.14 ± 0.46a 4.06 ± 1.18a 4.18 ± 0.55a 

0.25 M 0.50 M 0.75 M 
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หลังจากแช่หนังปลาในสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ที่ความเข้มข้น 0.05, 0.10 และ 0.20 โมลาห์ 
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หนังปลากระด้างเล็กน้อย สีของ
หนั งปลาขาวขุ่ น  น้ าหนักของหนั งปลาเ พ่ิมขึ้ น 
เนื่องจากสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีการแทรก
ซึมเข้าไปในหนังปลาจึงท าให้น้ าหนักของหนังปลา
เพ่ิมมากขึ้นและหนังปลาจะมีความกระด้างมากกว่า
หนังปลาก่อนแช่ เนื่องจากโซเดียมไฮดรอกไซด์
ละลายโปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจนและสารอ่ืนๆ ออกไป  

6.2.  การทดลองที่  2 ศึกษาผลของการใช้นม
เปรี้ยวลดกลิ่นคาวจากหนังปลานิล 

การจัดการกับหนังปลาก่อนน าไปสกัดเจลาติน
เพ่ือลดกลิ่นคาว โดยสารละลายที่ใช้ล้างหนังปลาใน
การทดลองได้แก่ นมเปรี้ยว ยี่ห้อ ยาคูลท์ แช่หนัง
ปลานิลในอัตรา ส่วน 1:30 (w/v)  เป็นเวลา 60 90 
และ 120 นาที   น าไปประเมินโดยใช้แบบทดสอบ 
Multisample difference test  โดยผู้ที่ไม่ผ่านการ
ฝึกฝน  จ านวน  12 คน พบว่า ระยะเวลาในการน า
หนังปลานิลที่ผ่านกระบวนการก าจัดโปรตีนที่ไม่ใช่
คอลลาเจน ด้วยสารละลายที่เป็นเบส มาแล้ว มาลด
กลิ่นความด้วยนมเปรี้ยว เมื่อเวลาในการแช่หนังปลา
เพ่ิมขึ้นท าให้คะแนนที่ผู้ทดสอบกลิ่นคาวน้อยลง คือ 
ที่ 120 นาที ผู้ทดสอบให้คะแนนความคาว 4.77 
เวลา 90 นาที 5.09 คะแนน และ ที่ 60 นาที มี
คะแนนกลิ่นคาว 6.76 คะแนน  

ทั้งนี้  อาจเป็นผลมาจากหนังปลาที่เป็น
วัตถุดิบมีสภาพที่แตกต่างกัน โดยหนังปลานิลที่น ามา
ทดลองในครั้งนี้ ยังคงมีเศษเนื้อติดอยู่ในปริมาณมาก
ท าให้ไม่สามารถก าจัดได้หมดในขั้นตอนการก าจัด
โปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจนด้วย โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
เมื่อน าหนังปลา ดังกล่าวมาสกัดเจลาตินด้วยกรดอะ
ซิติกอาจท าให้สารให้กลิ่นจากเศษเนื้อถูกสกัดออกมา
ด้วยกลิ่นคาว หรือไตรเมทิลามีน (Trimethylamine, 
TMA) คือ สารระเหยที่ไม่มีสี ท าให้เกิดกลิ่นคาวปลา
แม้ว่าสารนี้จะมีความเข้มข้นน้อยมากก็ตาม TMA มี
ผลท าให้ผลิตภัณฑ์จากหนังปลามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค การแช่หนังปลาใช้นม
เปรี้ยวซึ่ง มี เคซีน (casein) ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีอยู่ถึง 

80% จะสร้างพันธะเคมีกับไตรเมทิลามีนจึงช่วยชะ
เอากลิ่ น ค าวนั้ น ละลายออกไปกั บ  น้ า นม ได้ 
นอกจากนี้ นมเปรี้ยว ยังมี จุลินทรีย์ lactobacillus  
sp. ที่สามารถย่อยโปรตีน ท าให้กลิ่นคาวลดลง ได้ แต่
การใช้นมเปรี้ยวในเวลานานเกินไป อาจท าให้ คอลลา
เจน หลุดออกมาจากการย่อยของจุลินทรีย์ได้ อีกทั้ง 
อาจท าให้กลิ่นของนมเปรี้ยว ติดไปยังผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ไม่ใช่กลิ่นเฉพาะตัวเจลาติน ดังนั้น การใช้นมเปรี้ยว
ลดกลิ่นความจากหนักปลานิลเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการสกัดเจลาติน ควรใช้อย่างระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้
กลิ่นของนมเปรี้ยวไปรบกวนเจลาติน จากหนังปลา
นิลได้  
 

การทดลองที่  3 ศึกษาการใช้กรดอะซิติกสกัด
คอลลาเจนจากหนังปลานิล 

จากการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการ
สกัดคอลลาเจนด้วยสารละลายกรดอะซิติกเข้มข้น 
0.25 0.50 และ 0.75 M ในอัตราส่วน 1: 30 (w/v) 
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่าการแช่หนังปลา จะท าให้
คอลลาเจนที่อยู่ในหนังปลาละลายออกมาและรวมอยู่
ในสารละลายกรด เนื่องจากคอลลาเจนมีคุณสมบัติใน
การละลายในกรดที่เจือจางโดยปริมาณของคอลลา
เจนจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและระยะเวลาที่ใช้ จาก
ผลการทดลองเจลาตินที่สกัดได้ พบว่าความเข้มข้น
ของกรดอะซิติกที่ 0.50 นอร์มอล มีร้อยละปริมาณ
ของ yield มากที่สุดคือ 39.23 น ามาวัดค่าสีในระบบ 
CIE วัดค่า L*, a*, b*  ที่ระดับความเข้มข้นของ
กรดอะซิติก 0.25 โมลาร์  มีค่า เท่ากับ 74.65,  0.03,  
4.14  ตามล าดับ ที่ระดับความเข้มข้นของกรดอะซิ
ติก 0.50  โมลาร์  มีค่า สีในระบบ L*, a*, b* เป็น  
76.01, -1.34, 4.06 ตามล าดับ  และที่ระดับความ
เข้มข้นของกรดอะซิติก 0.75  โมลาร์  มีค่า สีใน
ระบบ L*, a*, b* เป็น  70.25, -1.71, 4.18 
ตามล าดับ  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p<0.05). ทั้ง 3 ระดับ ไม่มีความแตกต่างกัน 
และเมื่อพิจารณาถึงความแข็งแรงของเจล พบว่า เจ
ลาตินจากหนังปลานิลที่ความเข้นข้นของกรดอะซิติก  
0.50 โมลาร์  มีความแข็งแรงของเจลสูงสุดคือ 99.00 
g เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ งานวิจัยของ สินีนาถ 
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สุขไกว (2555) การผลิตเจลาตินและเจลาตินไฮโดร 
ไลเสทจากหนังปลาส าหรับ การพัฒนาเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ  การศึกษาสภาวะในการสกัดเจลาตินจาก
หนังปลาตาหวานพันธุ์หนังหนาที่ผ่านการแช่ใน
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.025 นอร์
มอล เป็นเวลา 2 ชั่วโมงและกรดอะซิติกเข้มข้น 0.02 
โมลาร์ เป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนน าไปสกัดที่อุณหภูมิ 
80, 90, 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1, 2, 3 ชั่วโมง 
และที่อุณหภูมิ 110, 120, 130 องศาเซลเซียส    
เป็นเวลา 30 นาที พบว่าปริมาณผลผลิตในรูปของ  
ไฮดรอกซีโพรลีนเพ่ิมขึ้นเมื่ออุณหภูมิและเวลาในการ
สกัดเพ่ิมขึ้น (p<0.05) โดยการสกัดที่ อุณหภูมิ 120, 
130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาทีและที่ 100 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่ว โมงให้ปริมาณผลผลิต
สูงที่สุด (ร้อยละ 76.36 , 68.44 และ 68.24 
ตามล าดับ) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang et 
al. (2008) ที่ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด
คอลลาเจนจากหนังปลา Grass carp โดยใช้ความ
เข้มข้นของกรดอะซิติกในการสกัดตั้งแต่ 0.20 - 0.80 
โมลาร์ พบว่าที่ความเข้มข้นของกรดอะซิติก 0.54 โม
ลาร์ จะให้ปริมาณคอลลาเจนสูงที่สุด อย่างไรก็ตาม 
ปริมาณคอลลาเจนที่สกัดได้จากหนังปลานิลยังมี
ปริมาณน้อยกว่าปริมาณคอลลาเจนจากหนังปลา
ทะเล 3 ชนิด คือ Japanese sea-bass, Chub 
mackerel และ Bullhead shark ดังนี้ร้อยละ 51.4, 
49.8 และ 50.1 (dry basis) ตามล าดับ  
 
7.  ข้อเสนอแนะ 

7.1 การทดลองน าเจลาตินที่ผลิตได้ไปใช้
ประโยชน์ โดยอาจน าไปท าเป็นอาหารเสริมสุขภาพ 
หรือ เป็นส่วนผสมของเครื่องส าอาง 

7.2 การทดลองน ากรดที่ได้จากการหมักพืช
หรือผลไม้ มาใช้ในการสกัดคอลลาเจนจากหนังปลา
เพ่ือลดการใช้สารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

8.  เอกสารอ้างอิง 
 [1] จีรภา หินซุย นวพร วรรณวิศาล. (2562). การ

สกัดคอลลาเจนและเจลลาตินจากเศษเหลือของ
การแปรรูปปลาแซลมอน รายงานฉบับสมบูรณ์ 
คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

[2] กรมประมง. (2559).  Monitoring Report สินคา้
ปลานิลและผลิตภัณฑ์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 
25561.  

[3] ฉลองขวัญ พิพัฒน์เจริญวงศ์. (2551). คอลลาเจน
จากเกล็ดปลา: การสกัดและคุณสมบัติบาง
ประการ.วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 [4 ] Garcia Magurran, A.E. and C.M., (2000). 
Utilization of fish processing by-
products in the gelatin industry. Food 
Rev. Int. 23 

[5] สินีนาถ สุขไกว. (2555).  การผลิตเจลาตินและเจ
ลาตินไฮโดรไลเสทจากหนังปลาส าหรับการพัฒนา
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

[6] Wang, L., An, X. X., Yang, F. M., Xin, Z. H., 
Zhao, L. Y., and Hu, Q. H. (2008). Isolation 
and characterisation of collagens from 
the skin, scale and bone of deep-sea 
redfish (Sebastes mentella). Food 
Chem. 

[7] เสน่ห์ บัวสนิท จันทร์เพ็ญ บุตรใส วรรภา วงศ์
แสงธรรม. (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลลี่
จากหนังของปลาดอลลี่ รายงานการวิจัย สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร. 

 
 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 274



 

การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของเตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน 
 

The construction and efficiency finding of an economical Khao Lam oven 
 

อณุชัย  เอี่ยมแก้ว1    วีรศักดิ์  วงษ์แหวน2    อานนท์  ทองค า3 
Anuchai Iamkaew1    Verasak Wongwan2    Anon Thongkham3   

  1ต าแหน่ง ครู คศ.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขนัธ์ สอก.5 Email : anuchai1720@gmail.com 
  2ต าแหน่ง ครู คศ.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขนัธ์ สอก.5 Email : versak.w@gmail.com 
 3ต าแหน่ง ครู คศ.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขนัธ์ สอก.5 Email : anon_tk@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน เปรียบเทียบระยะเวลาในการ
เผา ระหว่างการใช้เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน กับการใช้วิธีการปกติ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อเตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาความพึงพอใจ 
คือผู้จัดจ าหน่ายข้าวหลาม  ผู้บริโภคข้าวหลาม  ในอ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้บริโภคข้าวหลาม  ในอ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้จากการเลือกอย่างเจาะจง จ านวน 20 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่ได้ใช้เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์
พลังงาน สถิติที่ใช้ในงานวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        จากผลการวิจัยพบว่าเตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงานที่สร้างสามารถท างานได้จริง โดยสามารถลด
เวลาในการเผาจากเดิม 205 นาที เหลือใช้เวลาเพียง 60 นาที และจากการค านวณอัตราการใช้พลังงานในการ
อบข้าวหลาม โดยใช้เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน พบว่า ปริมาณแก๊สที่ใช้ต่อครั้งโดยเฉลี่ย 3 กิโลกรัม ซึ่งมี
ราคาแก๊สต่อกิโลกรัม คิดเป็น 26.6 บาท จะท าให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนด้านพลังงานต่อกระบอก 0.22 บาท ซึ่งถูก
กว่าวิธีการเผาแบบปกติท่ีมีต้นทุนด้านพลังงานต่อกระบอก ประมาณกระบอกละ 3-4 บาท ด้านความพึงพอใจ
ต่อผู้ใช้งานมีค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยหัวข้อที่ได้คะแนน
สูงสุด คือ มีขนาดและรูปทรงที่เหมาะสมและการออกแบบมีความมั่นคงและแข็งแรง ส่วนหัวข้อที่ได้คะแนน
ต่ าสุด คือ ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายพกพา 
 
ค าส าคัญ : เตาอบข้าวหลาม , ข้าวหลาม , อนุรักษพ์ลังงาน 
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Abstract 
 

The objectives of this research were 1) to create an economical Khao Lam oven. 2) 
To compare the duration of Khao Lam cooking by using the economical Khao Lam oven and  
the normal method. 3) To study the satisfaction of the users economical Khao Lam oven. 
The population and sample groups that use for satisfaction studying were Khao Lam 
merchant and. Khao Lam consumer in Mueang District, Prachuap Khiri Khan Province. The 
sample group were 20 Khao Lam consumers in Mueang District, Prachuap Khiri Khan Province 
selected by using specific selection method. The research instrument was satisfaction 
questionnaire of the sample group that used the economical Khao Lam oven. Statistics in 
the research were the mean and standard deviation. 

 Based on the research: the economical Khao Lam oven is efficiency. The economical 
Khao Lam oven can reduce Klao Lam cooking time from 205 minutes to 60 minutes and the 
rate calculation of gas energy is 3 kg. Gas price per kilogram is 26.66 baht. Cost of energy 
costs per piece is 0.22 baht. It cheaper than normal method about 3-4 baht. Mean of 
satisfaction of the sample group is 4.67 Standard deviation is 0.26. The highest score is 
design. The lowest score is ease of movement 
 
Keywords :  Oven for cooking Khao Lam , Khao Lam , Economical energy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 276



 
 

 

1.  บทน า 
 ใ น อดี ต ข้ า ว ห ล า ม เ ป็ น ข น ม ที่ นิ ย ม ท า
รับประทานกันในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่ไม้ไผ่
ตามธรรมชาติเกิดล าอ่อนและเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยว
ข้าวใหม ่ซึ่งเหมาะส าหรับการท าข้าวหลาม โดยใช้
ไผ่สีสุกเป็นกระบอกใส่ข้าวหลาม แต่เดิมข้าวหลาม
ใช้ข้าวสารเหนียวกับน้ าเปล่า และเกลือเท่านั้น 
ส าหรับข้าวหลามที่ท าขายกันโดยทั่วไป จะใส่
น้ ากะทิ และเติมถั่วด า เดิมทีจะใช้กระบอกไม้ไผ่ใน
การหุ งข้ า วด้ วย  ข้ า วที่ ได้ จะมี ลั กษณะเป็น
ทรงกระบอก เชื่อมกันด้วยเยื่อไผ่ท าให้เป็นรูปทรง
สวยงาม แต่ในปัจจุบันนี้ นิยมน ามารับประทาน
เป็นขนมหวาน โดยมีส่วนผสม คือ ข้าวเหนียว 
กะทิ และบางต าราจะมีการใส่ถั่วด าและไส้อ่ืนๆ
เข้าไปผสมเพ่ือเพ่ิมรสชาดต่างๆ ด้วย (มณี พยอม
ยงค์. 2542)  จากนั้นจึง น าไปท าไปให้ข้าวหลาม
สุก คือการน ากระบอกข้าวหลามไปเผาให้สุกโดย
การเผาให้สุกนั้นจะอยู่ ประมาณ 2 ชั่วโมง โดย
ปกติแล้วการเผาข้าวหลามของชาวบ้านทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธแหล่งผลิตข้าวหลามมี
ชื่อเสียงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาศัยวิธีการ
เผาแบบลาน ซึ่งการเผาแบบลานเป็นการเผาข้าว
หลามแบบภูมิปัญญาไทยของชาวพ้ืนบ้านและได้มี
การสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จะใช้ไม้ไผ่ที่มีลักษณะ
ปล้องที่ยาว ประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร เวลา
จะรับประทานจะต้องทุบและแกะไม้ไผ่ออกมา 
การเผาข้าวหลามแบบลาน โดยน าเชื้อเพลิงชีว
มวล เช่น เศษไม้ไผ่ กาบมะพร้าว กะลามะพร้าว 
และไม้ เป็นต้น วางเรียงเป็นสามแถวห่างกัน
ประมาณ 50 เซนติเมตร และน ากระบอกข้าว 
หลามฝั่งลงดินลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร วาง
ระหว่างเชื้อเพลิงที่เตรียมไว้ แล้วจุดไฟที่เชื้อเพลิง 
เพ่ือท าการเผาจะท าให้ข้าวหลามสุกภายในเวลา 
120 - 180 นาที  ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้เชื้อเพลิงมาก
ในการเผาแต่ละครั้งเป็นการสูญเสียความร้อน
ให้กับสิ่งแวดล้อมภายนอกจ านวนมาก และท าให้
เกิดควันไฟไปรบกวนบริเวณใกล้เคียง 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว อาศัยองค์ความรู้
เรื่ องพลังงานและความร้อน ตลอดจนความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการผลิต จึงมีแนวคิดแก้ปัญหาใน
เรื่องของการเผาข้าวหลาม โดยใช้เตาเผาแบบใช้ก๊าซ 
LPG เป็นเชื้อเพลิง เตาเผาจะมีลักษณะเป็นทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีที่วางกระบอกข้าวหลาม 3 ชั้น 6 
ช่อง และสามารถเผาได้พร้อมกันทั้งหมด มีอิฐทนไฟ
เป็นฉนวนในการเก็บความร้อนเพ่ือให้มีอุณหภูมิใน
เตานั้นคงที่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งสามารถลดพ้ืนที่ใช้การ
เผา ลดปัญหามีควัน ฟุ้ งกระจายไปในบริ เวณ
ใกล้เคียงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 และมีปริมาณของกระบอกข้าวหลามต่อ
การเผาแต่ละครั้งสูงคุ้มค่าในการผลิต 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือสร้างเตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระยะเวลาในการเผา 
ระหว่างการใช้เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงานกับ
การใช้วิธีการปกติ 
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน 
 

3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 

 3.1 การสร้างเตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน 
มีวิธีการด าเนินการในจุดประสงค์การค้นคว้า ดังนี้ 
  1)  ด า เนิ นการ เขี ยนแบบตามผลการ
สังเคราะห์รูปแบบของเตาอบข้าวหลามอนุรักษ์
พลังงาน แล้วน าแบบไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่
ใช้งานเพื่อให้เพ่ิมเติมข้อคิดเห็นในการสร้างอุปกรณ์ 
  2) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างเตาอบ
ข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน เช่น แผ่นอะลูมิเนียม อิฐ
ทนความร้อน แผ่นเซรามิคฉนวนความร้อน เหล็ก
โครงสร้าง และอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง 
  3) ท าการตัด กลึง เจาะ เชื่อมและประกอบ
ตามแบบที่ได้ศึกษาไว้ (มนัส สถิรจินดา และ ยุคล 
จุลอุภัย. ม.ป.ป).  
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  4) เก็บรายละเอียดและทดสอบความ
แข็งแรงของเตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน 
พร้อมติดป้ายประกอบ 

 
ภาพที่ 1 แบบร่างโครงสร้าง 

 
 3.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้
เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงานที่ได้พัฒนาขึ้น มี
วิธีการด าเนินการในจุดประสงค์การค้นคว้า ดังนี้ 
  1) ในการสร้างเตาอบข้าวหลามอนุรักษ์
พลังงาน ได้มีการทดลองการท างานโดยการอบ
ข้าวหลาม เปรียบเทียบกับการเผาข้าวหลามโดย
ใช้วิธีการเผาแบบปกติ  จนมั่นใจถึงประสิทธิภาพ  
จึงน ามาประกอบเป็นเตาอบข้าวหลามอนุรักษ์
พลังงาน  
  2) ทดสอบหาประสิทธิภาพของเตาอบ
ข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน  โดยท าการทดสอบ
การอบจ านวน 5 ครั้ง  บันทึกผล หาค่าเฉลี่ย
เปรียบเทียบกับวิธีการเผาแบบปกต ิ
     2.1) การทดสอบที่ 1 การเปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการเผาระหว่างการใช้เตาอบข้าว
หลามอนุรักษ์พลังงาน กับการใช้วิธีการปกติที่
จ านวน 10 กระบอก เทียบระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ และเทียบระยะเวลาโดยเฉลี่ย 
  2.2) การทดสอบที่  2  การศึกษา
ต้นทุนและความสิ้นเปลืองพลังงานของการใช้เตา
อบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงานในการอบข้าวหลาม
จนสุก เมื่อด าเนินการเต็มก าลังการผลิต 

  3) สรุปประมวลผลจุดเด่นจุดด้อยรวมทั้ง
วิธีการแก้ไขปัญหาของเตาอบข้าวหลามอนุรักษ์
พลังงานในขณะปฏิบัติงาน 
 3.3 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเตาอบ 
ข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับเตาอบข้าวหลาม
อนุรักษ์พลังงาน มีวิธีการสร้างเครื่องมือดังนี้ 
  1) ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 
  2) ก าหนดข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับเตาอบ
ข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน 
  3) สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่ใช้ใน
การ เก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับโดยแบ่งเป็น  
2 ตอนคือ 
  ต อ น ที่  1  ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ และ
สถานภาพ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับเตาอบข้าว
หลามอนุรักษ์พลังงาน โดยคณะผู้จัดท าได้สร้าง
แบบสอบถามเกี่ยวกับเตาอบข้าวหลามอนุรักษ์
พลังงาน มี 2 ด้าน ด้านการออกแบบ ด้านคุณภาพ  
จ านวน 17 ข้อ เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ความคิดเห็น คือ  มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ และปรับปรุง โดย
ค าถามจะมีค่าคะแนนตั้งแต่ 5 4 3 2 และ 1 
ตามล าดับ 
  4) น าเครื่องมือไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
เครื่องมือ เพ่ือกลับมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป 
  5) เข้าพบกลุ่มตัวอย่างตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ สถานที่ และความสะดวกของ
บุคคล แล้วท าการอธิบายวิธีการใช้เตาอบข้าวหลาม
อนุรักษ์พลั งงาน  โดยกลุ่ มตัวอย่ าง  เป็นผู้ จั ด
จ าหน่ายข้าวหลามและผู้บริโภคข้าวหลาม ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้จากการเลือก
อย่างเจาะจง จ านวน 20 คน 
  6) ให้กลุ่มตัวอย่างท าการทดลองใช้เตาอบ
ข้าวหลามอนุรักษ์พลังงานตามวิธีการที่ได้แนะน า 
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  7) ให้กลุ่มตัวอย่างท าการประเมินผล          
การทดลองใช้เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน
หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งสอบถาม
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 8) สรุปประมวลผลจุดเด่นจุดด้อยรวมทั้ง
วิธีการแก้ไขปัญหาของเตาอบข้าวหลามอนุรักษ์
พลังงานในทดลองใช้ 
 
4.  ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการออกแบบและการสร้างเตาอบ 
ข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน 
 

 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะภายนอกของเตาอบข้าวหลาม
อนุรักษ์พลังงาน 
  

ลักษณะภายนอกของเตาอบข้าวหลาม
อนุรักษ์พลังงานมีขนาด 130 x170 x 220
เซนติเมตร ติดล้อที่มุมทั้งสี่ด้าน 

 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะโครงสร้างภายในของเตา 
โครงสร้างภายในแบ่งเป็น 3 ชั้นมีทั้งหมด 6 ช่อง  
สามารถบรรจุข้าวหลามได้ 360 กระบอก 
 

  4.2 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในการ
เผา ระหว่างการใช้เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน 
กับการใช้วิธีการปกติ และการใช้พลังงานในการอบ
ข้าวหลาม โดยใช้เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน 
 

ตารางท่ี 1 เวลาเผาโดยใช้วธิกีารเผาแบบปกติ และ
การใช้เตาอบข้าวหลาม ครั้งละ 50 กระบอก 

 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 

วิธีการปกติ ใช้เตาอบ 
เวลา (นาที) เวลา (นาที) 

1 210 62 
2 200 61 
3 205 60 
4 200 70 
5 210 58 

ค่าเฉลี่ย 205 60 
 

  จากตารางที่ 1 พบว่า การที่ข้าวหลามสุก
จ านวน 50 กระบอก โดยใช้ผู้ทดลอง 1 คน  ด้วย
วิธีการเผาแบบปกติ ใช้เวลาเฉลี่ย 205 นาที ส่วน
การใช้เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงานใช้เวลาเฉลี่ย 
60 นาที 
 
ตารางท่ี 2 อัตราการใช้พลังงานต่อราคา โดยใช้เตา
อบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน 
 

รายการ 

อัตราการใช้พลังงานต่อราคา 

ปริมาณ 
แก๊สที่ใช ้
(กิโลกรัม) 

ราคา 
แก๊สต่อ
กิโลกรัม 

(บาท)  

ต้นทุน 
ต่อ

กระบอก  
(บาท)  

ข้าวหลาม 
360

กระบอก 
3 26.60 0.22 

 

  จากตารางที่ 2 พบว่า การอบข้าวหลาม 
360 กระบอก โดยการใช้พลังงานในการอบข้าว
หลาม โดยใช้เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน 
ปริมาณแก๊สที่ใช้ โดยเฉลี่ย 3 กิโลกรัม ราคาแก๊สต่อ
กิโลกรัม คิดเป็น 26.60 บาท ราคาค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานต่อกระบอก 0.22 บาท 
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 4 .3 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้
ทดสอบท่ีได้ใช้เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงานผล
การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ได้ใช้งาน
เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลั งงาน จากกลุ่ ม
ตัวอย่างจ านวน  20 คน เป็นเพศชาย 20 คน 
ทั้งหมด ซึ่งมีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 4 คน   ,อายุ
เกิน  20-40 ปี จ านวน 5 คน   ,อายุ   41 ปีขึ้นไป 

จ านวน 11 คน ผลของความพึงพอใจ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่
มีต่อเตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึง

พอใจ 
แปล
ผล 

  S.D. 
ด้านการออกแบบ 
1 . เป็นชิ้นงานที่พัฒนาขึ้น

ใหม่มีความคิดสร้างสรรค์              

 
4.64 

 
0 .47  

 
มาก
ที่สุด 

2 . รูปแบบเหมาะสม 
กับการใช้งานจริง 

4.65 0 .48  มาก
ที่สุด 

3 . สามารถใช้งานไดต้รง
ตามวัตถุประสงค ์

4.65 0 .48  มาก
ที่สุด 

4 . มีขนาดและรูปทรง 
ที่เหมาะสม 

4.84 0 .36  มาก
ที่สุด 

5 . มีน้ าหนักที่เหมาะสม 4.80 0 .40  มาก
ที่สุด 

6 . วัสดุที่ใช้เหมาะสมกับ
งาน 

4.73 0 .45  มาก
ที่สุด 

ด้านคุณภาพ 
8. อุปกรณ์มีความปลอดภัย
ต่อการใช้งาน 

 
4.73 

 
0 .45  

 
มาก
ที่สุด 

9. วัสดุที่ใช้ประดษิฐ์มีความ
คงทน แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

4.76 0 .4 3 มาก
ที่สุด 

10. ชิ้นงานสามารถท างาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

4.57 0 .57  มาก
ที่สุด 

11. ชิ้นงานสามารถ
ก่อให้เกิดผลงานที่คุ้มคา่แก่
การลงทุน 

4.64 0 .47  มาก
ที่สุด 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึง

พอใจ แปล
ผล 

  S.D. 
12.  ชิ้นงานสามารถพัฒนา 
ไปสู่เชงิพาณชิย ์

4.57 0 .57  มาก
ที่สุด 

13 . ความนา่สนใจของ
สิ่งประดษิฐ ์

4.50 0 .5 1 มาก
ที่สุด 

14  ชิ้นงานเหมาะสมกับ .
ราคา 

4.50 0 .58  มาก
ที่สุด 

15 ความงา่ยใน .  
การใช้งาน 

4.77 0 .4 3 มาก
ที่สุด 

16 . ความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายพกพา 

4.46 0 .58  มาก 

17  ความเหมาะสมและ.
ความพึงพอใจโดยภาพรวม 

4.64 0 .47  มาก
ที่สุด 

เฉลี่ย 4..4 0 .2.  มาก
ที่สุด 

 
   จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน      
มีความพึงพอใจต่อการใช้งาน ในระดับมากที่สุด      
มีค่าเฉลี่ย 4 .67 โดยที่หัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุด คือ    
มีขนาดและรูปทรงที่เหมาะสมและการออกแบบมี
ความมั่นคงและแข็งแรง ส่วนหัวข้อที่ได้คะแนน
ต่ าสุด คือ ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายพกพา 
 
5.  สรุปผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยพบว่าเตาอบข้าวหลาม
อนุรักษ์พลังงานที่สร้างสามารถท างานได้จริง โดย
สามารถลดเวลาในการเผาจากเดิม 205 นาที เหลือ
ใช้เวลาเพียง 60 นาที และจากการค านวณอัตราการ
ใช้พลังงานในการอบข้าวหลาม โดยใช้เตาอบข้าว
หลามอนุรักษ์พลังงาน พบว่า ปริมาณแก๊สที่ใช้ต่อ
ครั้งโดยเฉลี่ย 3 กิโลกรัม ซึ่งมีราคาแก๊สต่อกิโลกรัม 
คิดเป็น 26.60 บาท จะท าให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนด้าน
พลังงานต่อกระบอก 0.22 บาท ซึ่งถูกกว่าวิธีการเผา
แบบปกติที่ มีต้นทุนด้ านพลั ง งานต่อกระบอก 
ประมาณกระบอกละ 3 - 4 บาท (กฤษณรัตน์ มงคล
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ธนชัย. 2558) ด้านความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานมี
ค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยหัวข้อที่ได้คะแนน
สูงสุด คือ มีขนาดและรูปทรงที่เหมาะสมและการ
ออกแบบมีความมั่นคงและแข็งแรง ส่วนหัวข้อที่ได้
คะแนนต่ าสุด คือ ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
พกพา 
  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเตาอบ
ข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน ที่จัดท าขึ้นนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้สนใจที่จะน าไปพัฒนาต่อ
ในประเด็นที่ได้เสนอแนะไว้ ให้บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ต่อไป 

 
.. กิตติกรรมประกาศ 
  การสร้ าง  เตาอบข้ าวหลามอนุรักษ์
พลังงาน ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  คณะผู้จัดท า
ขอขอบพระคุณนายบรรยงค์ วงศ์สกุล ที่กรุณา
เป็นที่ปรึกษา ดูแลให้ค าแนะน า  เสนอแนะ
แนวทาง ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง และให้ก าลังใจ
แก่คณะผู้จัดท ามา โดยตลอด 
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บทคัดยอ่ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือสร้างเครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบระยะเวลาในการหั่น ระหว่างการใช้เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง กับการใช้วิธีการปกติ 
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง โดยประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้การศึกษาความพึงพอใจ ประชากร คือ ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าเกษตร ผู้ขายไม้ดอกไม้ประดับ และผู้
ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ตลอดจนเจ้าของบ้านพักอาศัยที่นิยมจัดสวนหน้าบ้าน ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของบ้านพักอาศัยที่นิยมจัดสวนหน้าบ้าน ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้จากการเลือกอย่างเจาะจง จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องหั่นชิ้น
ลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้งและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่ได้ใช้เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง 
สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยมีดังนี้ จากผลการทดสอบการหั่นแบบวิธีการปกติ โดยใช้ผู้ทดลอง 1 คนต่อเปลือกมะพร้าว  
5 กิโลกรัม นั้นจะใช้เวลาเฉลี่ย 24 นาที ส่วนผลการทดสอบการหั่นโดยใช้เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าว
แห้ง โดยใช้ผู้ทดลอง 1 คนต่อเปลือกมะพร้าว 5 กิโลกรัมนั้น จะใช้เวลาเฉลี่ย 5 นาท ีซึ่งจากผลการทดสอบการ
หั่นแบบวิธีการปกติ และผลการทดสอบการหั่นโดยใช้เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้งนั้น  มีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่า เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้งสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจริง 
 
ค าส าคัญ : เครื่องหั่นเปลือกมะพร้าว , เปลือกมะพร้าวแห้ง , มอเตอร์ 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were 1) to construct a dicing machine to cut dried 
coconut husk 2) to compare the cutting time During the dice slicer using dried coconut husk 
And using the normal method. 3) To study the user's satisfaction with the diced coconut 
dicing machine. The population and sample groups that use the population satisfaction 
study are agricultural product distributors. Seller of ornamental flowers And agricultural 
professionals As well as owners of houses that are popular in front of the garden in the city 
of Prachuap Khiri Khan province. And the sample group was the owners of houses that are 
popular in front of the house in Mueang District, Prachuap Khiri Khan Province. Selected 20 
people. Tools used in the research. Diced coconut peel dicing machine and satisfaction 
questionnaire for those who have used Diced Coconut Diced Slicers. Statistics used in 
research, the mean and standard deviation 

 The research results are as follows From the normal method of slicing test By using 1 
person per 1 kg of coconut husk, it takes an average of 24 minutes. The slicing test results 
using a coconut dice shredder By using 1 person per coconut shell That kilogram Will take 
an average of 5 minutes. From the normal method of slicing test And the test results of 
slicing by using the diced coconut dicing machine There are clearly differences that show 
that Diced coconut peel dicing machine can be used efficiently. 

 
Keywords   : Coconut peeling machine , Dried coconut pee l , Motor 
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1.  บทน า 
 มะพร้าว  เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ ง  อยู่ ใน
ตระกูลปาล์ม มะพร้าว เป็นพืชซึ่งสามารถใช้
ประโยชน์ได้ในหลายทาง เช่น น้ าและเนื้อมะพร้าว
อ่อนใช้รับประทาน เนื้อในผลแก่น าไปขูดและคั้น
ท ากะทิ กะลาน าไปประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เช่น 
กระบวย โคมไฟ ฯลฯ นอกจากนี้มะพร้าวจัดเป็น
พรรณไม้มงคลชนิดหนึ่ง ตามต าราพรหมชาติฉบับ
หลวง ได้ก าหนดให้ปลูกมะพร้ าวไว้ทางทิศ
ตะวันออกของบ้าน เพ่ือความสิริมงคล  
 มะพร้าว เป็นพืชยืนต้น ใบมีลักษณะเป็นใบ
ประกอบแบบขนนก ผลประกอบด้วยเอพิคาร์ป 
(epicarp) คือเปลือกนอก ถัดไปข้างในจะเป็นมี     
โซคาร์ป (mesocarp) หรือใยมะพร้าว ถัดไปข้าง
ในเป็นส่วนเอนโดคาร์ป (endocarp) หรือ
กะลามะพร้าว ซึ่งจะมีรูสีคล้ าอยู่ 3 รู ส าหรับงอก 
ถัดจากส่วนเอนโดคาร์ปเข้าไปจะเป็นส่วนเอนโด
สเปิร์ม หรือที่เรียกว่าเนื้อมะพร้าว ภายในมะพร้าว
จะมีน้ ามะพร้าวซึ่งน้ ามะพร้าวเกิดจากเอนโด
สเปิร์มของมะพร้าวซึ่ งจะมี เอนโดสเปิร์มทั้ ง
ของแข็งและของเหลว คือ เอนโดสเปิร์มของแข็ง
จะเป็นเนื้อมะพร้าว และเอนโดสเปิร์มทั้งของเหลว
จะเป็นน้ ามะพร้าว ซึ่งเมื่อมะพร้าวแก่ เอนโด
สเปิร์มก็จะดูดเอาน้ ามะพร้าวไปหมด ขณะที่
มะพร้าวยังอ่อน  ชั้นเอนโดสเปิร์ม (เนื้อมะพร้าว) 
ภายในผลมีลักษณะบางและอ่อนนุ่ม ภายในมีน้ า
มะพร้าว ซึ่งในระยะนี้เรามักสอยเอามะพร้าวลงมา
รับประทานน้ าและเนื้อ เมื่อมะพร้าวแก่ ซึ่งสังเกต
ได้จากการที่เปลือกนอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล 
ชั้นเอนโดสเปิร์มก็จะหนาและแข็งขึ้น จนในที่สุด
มะพร้าวก็หล่นลงจากต้น  (เว็บไซต์เกี่ยวกับต้น
มะพร้าว. ม.ป.ป.)  
 ในปัจจุบันการน ากาบมะพร้าวมาใช้ในการ
เพาะปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ ก าลังเป็นที่นิยมกัน
อย่ างแพร่หลาย  เพราะกาบมะพร้ าวแห้ งมี
คุณสมบัติ สามารถกักเก็บความชื้นได้ดี ดังนั้นจึงมี
การน าเปลือกมะพร้าวแห้ง  มาแปรรูปเพ่ือใช้
ส าหรับการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  เ พ่ือ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
ดอกไม้ประดับ จากข้อมูลการส ารวจตลาดไม้ดอกไม้
ประดับ พบว่า เปลือกมะพร้าวแห้งที่ใช้ในปัจจุบันมี 
3 ชนิด  คือ เปลือกมะพร้ าวแห้ งหั่ น  ขนาด 8 
เซนติเมตร เปลือกมะพร้าวแห้งหั่น  ขนาด 2-4 
เซนติเมตร และขุยเปลือกมะพร้าวแห้ง 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดเวลาการหั่น  และจัด
จ าหน่ายให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่  ส่งขายในตลาด
ชุมชน แหล่งจ าหน่ายปุ๋ยหรือกลุ่มปลูกไม้ดอกไม้
ประดับมีต้องการเปลือกมะพร้าวแห้งหั่น แปรรูปมา
จ าหน่ายเพิ่มมากขึ้นแต่ขาดผู้ผลิตในพื้นที่ จึงเกิดการ
พัฒนาโดยออกแบบและสร้างเครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋า
เปลือกมะพร้าวแห้ง 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เ พ่ือสร้างเครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋า เปลือก
มะพร้าวแห้ง 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระยะเวลาในการหั่น 
ระหว่างการใช้เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าว
แห้ง กับการใช้วิธีการปกติ 
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง 
 
3.  สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1 เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง
สามารถใช้งานได้ 
 3.2 ระยะเวลาในการหั่น ระหว่างการใช้เครื่อง
หั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้งน้อยกว่าวิธีการ
ปกต ิ
 3.3 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจของต่อเครื่องหั่นชิ้น
ลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้งในระดับดีมาก 
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร คือ ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าเกษตร 
ผู้ขายไม้ดอกไม้ประดับ  และผู้ประกอบอาชีพ
ทางด้านการเกษตร ตลอดจนเจ้าของบ้านพักอาศัยที่
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นิยมจัดสวนหน้าบ้าน ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า
เกษตร ผู้ขายไม้ดอกไม้ประดับ ผู้ประกอบอาชีพ
ทางด้านการเกษตร และเจ้าของบ้านพักอาศัยที่
นิยมจัดสวนหน้าบ้ าน  อ า เภอเมือง  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้จากการเลือกอย่างเจาะจง 
จ านวน 20 คน 
 4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ตัวแปรต้น คือ เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือก
มะพร้าวแห้ง และตัวแปรตาม คือ ระยะเวลาใน
การหั่น ระหว่างการใช้เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือก
มะพร้าวแห้ง กับการใช้วิธีการปกติ 
 4.3 ด้านเนื้อหา 
  เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง 
หมายถึง เป็นเครื่องหั่น ส าหรับการหั่นกาบ
มะพร้าว เป็นลักษณะเหมือนลูกเต๋าเป็นก้อนๆ ใช้
ใส่กาบมะพร้าวในการปลูกกล้วยไม้ หรืองานด้าน
การเกษตรอ่ืนๆ ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการหั่นชิ้น
ลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง โดยการศึกษาในงานนี้
จะเปรียบเทียบระยะเวลาโดยการน าหั่นชิ้นลูกเต๋า
เปลือกมะพร้าวแห้งแบบเดิม กับ การใช้เครื่องหั่น 
ชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้งที่ท าขึ้นใหม่ มีหน่วย
เป็นนาที 
 4.4 ด้านระยะเวลา 
   วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 - วันที่ 31 
ตุลาคม พ.ศ.2562 

 
5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 5.1 การออกแบบและสร้างเครื่องหั่นชิ้น
ลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง 
 มีวิธีการสร้างเครื่องมือดังนี้ 
  1) ท าการศึกษาปัญหาและ
วิธีการหั่นเปลือกมะพร้าวจากผู้จัดจ าหน่ายสินค้า
เกษตร ผู้ขายไม้ดอกไม้ประดับ และผู้ประกอบ
อาชีพทางด้านการเกษตร ตลอดจนเจ้าของ
บ้านพักอาศัยที่นิยมจัดสวนหน้าบ้าน เพ่ือรับทราบ
ข้อมูลที่แท้จริงจากผู้ที่เก่ียวข้อง พร้อมน าข้อมูลมา

วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบของเครื่องหั่นชิ้น
ลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง  (มนัส สถิรจินดา และ  
ยุคล จุลอุภัย. ม.ป.ป) 
  2) ออกแบบเครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือก
มะพร้าวแห้ง ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเน้น
ความสะดวก ทนทาน และใช้งานได้จริง  
  3) เตรียมอุปกรณ์และเครื่ องมือในท า 
เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง 
  4) ตัดเหล็ก และเชื่อมโครงของเครื่องตาม
แบบที่ได้ก าหนดไว้ 
  5) ประกอบมอเตอร์ สายพาน และใบหั่น
เข้ากับโครงเครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง 
  6) ตรวจสอบจุดบกพร่องตามแบบของ
ชิ้นงาน ความแข็งแรงของอุปกรณ์และตรวจสอบ
ความเรียบร้อยอุปกรณ์ตกแต่ง เพ่ือความเรียบร้อย
ของชิ้นงาน 
 5.2 การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาใน         
การหั่น ระหว่างการใช้เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือก
มะพร้าวแห้ง กับการใช้วิธีการปกติ 
 มีวิธีทดลองขั้นตอนการทดลองและด าเนินการ 
ดังนี้ 
  1) เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ทดสอบ คือ เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง, 
นาฬิกาจับเวลา และเปลือกมะพร้าวแห้ง 
  2) ท าการทดสอบการหั่นเปลือกมะพร้าว 
จ านวน 5 กิโลกรัม ต่อครั้งในการทดสอบ 5 ครั้ง 
โดยใช้การหั่นแบบปกติ จับเวลาและบันทึกผล 
  3) ท าการทดสอบการหั่นเปลือกมะพร้าว 
จ านวน 5 กิโลกรัม ต่อครั้งในการทดสอบ 5 ครั้ง 
โดยใช้การหั่นด้วย เครื่ องหั่นชิ้นลูกเต๋ า เปลือก
มะพร้าวแห้ง จับเวลาและบันทึกผล 
 5.3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่อง
หั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง 
 มีวิธีการสร้างเครื่องมือดังนี้ 
  การวิจัยส่วนนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือก
มะพร้าวแห้ง มีวิธีการสร้างเครื่องมือดังนี้ 
  1) ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 285



 
 

 

  2) ก าหนดข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง
หั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง 
  3) สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่  เพศ อายุ และสถานภาพ 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับเครื่อง
หั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง โดยคณะผู้จัดท า
ได้สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับเครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋า
เปลือกมะพร้าวแห้ง มี 2 ด้าน ด้านการออกแบบ 
ด้านคุณภาพ  จ านวน 17 ข้อ เป็นแบบมาตรฐาน
ส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ความ
คิดเห็น คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ และ
ปรับปรุง โดยค าถามจะมีค่าคะแนนตั้งแต่ 5 4 3 2 
และ1 ตามล าดับ 
  4) น าเครื่องมือไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเครื่องมือ เพ่ือกลับมาปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน า 
  5) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ เพ่ือน าไปใช้
เก็บข้อมูลต่อไป 
 5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี ้
  1) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลต่อกลุ่มตัวอย่าง 
  2) แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 
20 คน แล้วเก็บข้อมูลกลับคืนทันที 
  3) น าข้อมูลที่ได้มาอย่างครบถ้วนและ
สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Excel 
เพ่ือหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (AVERAGE) และ              
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  เป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน             
โดยใช้โปรแกรม Excel แล้วเขียนพรรณนาหรือ
บรรยายเพ่ือแปลผลของข้อมูลที่หาได้ จากเกณฑ์
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม ดังนี้ (สิทธิ์ ธีรสรณ์. 2550) 

 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจพอใช้ 
 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจปรับปรุง 
 
6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการออกแบบและการสร้างเครื่องหั่นชิ้น
ลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง 
 

 
 

ภาพที่ 1 เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง 
 

  จากการด าเนินการออกแบบ เครื่องหั่นชิ้น
ลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง ด้วยการศึกษาค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือก
มะพร้าวแห้ง จากนั้นวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 
แล้วออกแบบโดยการเขียนแบบร่างเครื่องหั่นชิ้น
ลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง แล้วสร้างเครื่องหั่นชิ้น
ลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้งตามแบบท่ีร่างไว้ 
 6 .2  ผ ลก า ร เป รี ย บ เ ที ย บ ร ะย ะ เ ว ล า ใ น         
การหั่น ระหว่างการใช้เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือก
มะพร้าวแห้ง กับการใช้วิธีการปกติ 
 

ตารางท่ี 1 เวลาหั่นโดยใช้วธิกีารแบบปกติ 

ทดสอบ 
ครั้งที ่

วิธีการหั่นแบบปกติ โดยคน 1 คน 
ปริมาณ 

เปลือกมะพร้าวแห้ง  
เวลา 

(นาที)  
1 5  กิโลกรัม 24 
2 5  กิโลกรัม 25 
3 5  กิโลกรัม 23 
4 5  กิโลกรัม 24 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 286



 
 

 

5 5  กิโลกรัม 25 
ค่าเฉลี่ย 24 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบการหั่น
เปลือกมะพร้าวแห้งแบบวิธีการปกติ จ านวน 5 
กิโลกรัม โดยใช้ผู้ทดลอง 1 คน ใช้เวลาเฉลี่ย 24 
นาท ี
 

ตารางท่ี 2 เวลาการหั่นโดยใช้เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋า
เปลือกมะพร้าวแห้ง 

 

ทดสอบ 
ครั้งที ่

วิธีการหั่นแบบปกติ โดยคน 1 คน 
จ านวนเปลือกมะพร้าว

แห้ง  
เวลา 

(นาที)  
1 5  กิโลกรัม 6 
2 5  กิโลกรัม 5 
3 5  กิโลกรัม 4 
4 5  กิโลกรัม 5 
5 5  กิโลกรัม 6 

ค่าเฉลี่ย 5 
 
  จากตารางที ่2 พบว่า ผลการทดสอบการ
หั่นเปลือกมะพร้าวแห้ง โดยใช้เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋า
เปลือกมะพร้าวแห้ง   โดยใช้ผู้ทดลอง 1  คน 
ปริมาณ 5 กิโลกรัม ใช้เวลาเฉลี่ย 5 นาท ี
 

 
 

ภาพที่ 2 การติดตั้งแผ่นมุ้งปิดช่องลม 
อิฐบล็อกส าเร็จรูป 

 

 6.3 ผลการสอบถามความพึงพอใจของ            
ผู้ที่ ได้ ใช้ งานติดตั้ ง เครื่ องหั่ นชิ้นลูก เต๋ า เปลือก
มะพร้าวแห้ง 
 ผลการวิ เคราะห์ระดับความพึงพอใจของ           
ช่างผู้ที่ได้ใช้งานเครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าว
แห้ง จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  20 คน เป็นเพศชาย 
20 คน ทั้งหมด ซ่ึงมีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 4 คน
, อายุเกิน 20-40 ปี จ านวน 5 คน อายุ 41 ปีขึ้นไป 
จ านวน 11 คน ผลของความพึงพอใจดังแสดงใน
ตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ได้ 
ใช้งานติดตั้งเครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง 
 

รายการประเมิน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
แปล
ผล 

 ̅  SD 
1 . ด้านการออกแบบ 

1. เป็นชิ้นงานที่พัฒนาขึ้น1
ใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ 4.80 0.41 

มาก
ที่สุด 

1.2 รูปแบบเหมาะสมกับการ
ใช้งานจริง 

4.85 0.37 
มาก
ที่สุด 

1. สามารถใช้งานไดต้รง3
ตามวัตถุประสงค ์ 4.70 0.47 

มาก
ที่สุด 

1. มีขนาดและรูปทรงที่4 
เหมาะสม 

4.75 0.44 
มาก
ที่สุด 

1. มีน้ าหนักที่เหมาะสม5  4.70 0.57 
มาก
ที่สุด 

1. วัสดุที่ใช้เหมาะสมกับ6
งาน 

4.80 0.41 
มาก
ที่สุด 

1. การออกแบบมีความ7
ม่ันคงและแข็งแรง 4.90 0.31 

มาก
ที่สุด 

รวม 4.79 0.29 
มาก
ที่สุด 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
แปล
ผล 

 ̅  SD 
2 . ด้านคุณภาพ 

2.1  อุปกรณ์มี  
ความปลอดภัยต่อการใช้
งาน 

4.75 0.44 
มาก
ที่สุด 

2.วัสดุที่2 ใช้ประดิษฐ์มี
ความคงทนแข็งแรง และ
ปลอดภัย 

4.80 0.41 
มาก
ที่สุด 

2. ชิ้นงานสามารถ3
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

4.80 0.41 
มาก
ที่สุด 

2. ชิ้นงานสามารถ4
ก่อให้เกิดผลงานที่คุ้มค่า
ต่อการลงทุน 

4.85 0.37 
มาก
ที่สุด 

2. ชิ้นงานสามารถ5
พัฒนาไปสู่ 
เชิงพาณิชย์ได้ 

4.85 0.37 
มาก
ที่สุด 

2. ความน่าสนใจของ6
สิ่งประดิษฐ์ 

4.75 0.44 
มาก
ที่สุด 

2. ชิ้นงานเหมาะสมกับ7
ราคา 

4.70 0.47 
มาก
ที่สุด 

รวม 4.80 0.31 
มาก
ที่สุด 

3 . ด้านการใช้งาน 
3. ความง่ายในการใช้1

งาน 
4.00 0.52 

มาก
ที่สุด 

3. ความสะดวกในการ2
เคลื่อนย้าย 

4.70 0.47 
มาก
ที่สุด 

3. ลดค่าใช้จ่ายแรงงาน3  4.75 0.44 
มาก
ที่สุด 

3. มีสมรรถนะในการใช้4
งาน 

4.55 0.31 
มาก
ที่สุด 

 
 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ แปลผล 

 ̅  SD 
3 . ด้านการใช้งาน 

3. มีประโยชน์ต่อ5
ผู้ปติบัติงาน 

4.75 0.44 
มาก
ที่สุด 

3. ประหยัดเวลาได้6จริง  4.50 0.22 
มาก
ที่สุด 

รวม 4.97 0.31 
มาก
ที่สุด 

ภาพรวม 4.00 0.09 
มาก
ที่สุด 

 
 จากตารางที ่3 พบว่า ผู้ที่ได้ใช้งานเครื่องหั่นชิ้น
ลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง มีความพึงพอใจต่อการใช้
งาน ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 โดยที่หัวข้อ
ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ มีสมรรถนะในการใช้งาน , 
ประหยัดเวลาได้จริง และการออกแบบมีความมั่นคง
และแข็งแรง ส่วนหัวข้อที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ มี
น้ าหนักที่เหมาะสม, ชิ้นงานเหมาะสมกับราคา และ
ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
 
9.  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการทดสอบการหั่นแบบวิธีการปกติ  
โดยใช้ผู้ทดลอง 1 คนต่อเปลือกมะพร้าว 5 กิโลกรัม 
นั้นจะใช้เวลาเฉลี่ย 24 นาที ส่วนผลการทดสอบการ
หั่นโดยใช้เครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง 
โดยใช้ผู้ทดลอง 1 คนต่อเปลือกมะพร้าวนั้น จะใช้
เวลาเฉลี่ย 5 นาท ีซึ่งจากผลการทดสอบการหั่นแบบ
วิธีการปกติ และผลการทดสอบการหั่นโดยใช้เครื่อง
หั่นชิ้นลูกเต๋ า เปลือกมะพร้ าวแห้งนั้น  มีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่า เครื่องหั่น
ชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้งสามารถน าไปใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพจริง 
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 จากผลการทดสอบการหั่นแบบวิธีการปกติ
และผลการทดสอบการหั่น โดยใช้เครื่องหั่นชิ้น
ลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้งนั้น มีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนที่แสดงให้เห็นเครื่องหั่นชิ้นลูกเต๋า
เปลือกมะพร้าวแห้ง สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจริง และผู้ที่ได้ใช้งานเครื่องหั่นชิ้น
ลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งาน ในระดับมากท่ีสุด โดยมีขนาดและรูปทรงที่
เหมาะสมและการออกแบบมีความมั่นคงและ
แข็งแรง ยังขาดความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
พกพา 
 
8. ข้อเสนอแนะ  
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  เพ่ือให้ผู้หั่นเปลือกมะพร้าวแห้งได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว ควรใช้เตรียมเปลือกมะพร้าว
แห้ง และวัตถุรองรับให้พร้อม และเปิดเครื่องหั่น
ชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้งด้วยความระมัดระวัง 
ตรวจสอบสายไฟฟ้า และโครงสร้างให้อยู่ในสภาพ 
ใช้งานเสมอ 
 8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  สามารถพัฒนาสู่การค้า ออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ์ ให้สามารถใช้ ให้ผู้ ที่ ต้องการ              
เปลือกมะพร้ าวแห้ ง ได้ เหมาะสมกับตลาด
อุตสาหกรรมเกษตร 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
  การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องหั่น
ชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้ง ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณนายบรรยงค์ 
วงศ์สกุล ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษา ดูแลให้ค าแนะน า 
เสนอแนะแนวทาง ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง และให้
ก าลังใจแก่คณะผู้จัดท ามา โดยตลอด 
 
 
 
 
 

  ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่สละเวลาแนะน า 
ช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมให้งานวิจัยนี้ให้ประสบ
ความส าเร็จ โดยเฉพาะท่านที่มีพระคุณอย่างยิ่งต่อ
คณะผู้จัดท า  ท่านผู้ตอบแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ และทุก ๆ ท่านที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้เอ่ย
นามไว้ ณ ที่นี้   
  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครื่องหั่น
ชิ้นลูกเต๋าเปลือกมะพร้าวแห้งที่จัดท าขึ้นนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้สนใจที่จะน าไปพัฒนาต่อใน
ประเด็นที่ ได้ เสนอแนะไว้ในรายงานฉบับนี้  ให้
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
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บทคัดยอ่ 

 
  กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) อออกแบบและสร้ำงแผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป               
2) เปรียบเทียบระยะเวลำในกำรติดตั้งมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก ระหว่ำงกำรใช้แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก
ส ำเร็จรูป กับกำรใช้วิธีกำรปกติ และ 3) ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนที่มีต่อแผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก
ส ำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้กำรศึกษำควำมพึงพอใจ คือ เจ้ำของบ้ำนพักอำศัย ในอ ำเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้จำกกำรเลือกอย่ำงเจำะจง จ ำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แผ่นมุ้งปิดช่อง
ลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ที่ได้ใช้แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป สถิติที่
ใช้ในงำนวิจัย ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
  ผลกำรวิจัยมีดังนี้ 
  จำกผลกำรทดสอบกำรติดตั้งมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกแบบวิธีกำรปกติ  โดยใช้ช่ำง 1 คนนั้น จะใช้เวลำ
เฉลี่ย 24 นำที และจะต้องใช้อุปกรณ์เสริม ส่วนผลกำรทดสอบกำรติดตั้งมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกโดยใช้แผ่นมุ้ง
ปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป โดยใช้ช่ำง 1 คนนั้นจะใช้เวลำเฉลี่ย 30 วินำที ซึ่งจำกผลกำรทดสอบกำรติดตั้งมุ้ง
ปิดช่องลมอิฐบล็อก แบบวิธีกำรปกติและผลกำรทดสอบกำรติดตั้งมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก โดยใช้แผ่นมุ้งปิดช่อง
ลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูปนั้น มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่ำ แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป
สำมำรถน ำไปใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจริง 
 
ค าส าคัญ : แผ่นมุ้ง , ช่องลมอิฐบล็อก , มุ้งลวด 
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Abstract 
 

 The objective of this research is to 1) design and construct a roof sheet to close the 
gap between the blocks for installation, 2) compare the installation time, and 3) to study the 
satisfaction of users of the panels. The gaps in the sample group used in the satisfaction 
study are the owners. The number of residences in Muang District, Prachuap Khiri Khan 
Province that has been chosen a lot of 20 people. The instrument used in the research was 
a blank sheet prepared. Used in research, compensation and standard deviation 

 The research results are as follows 
 From the test results, installing a mosquito net to cover the air like a normal brick 

using 1 technician will take an average of 24 minutes and will require additional equipment. 
For the test results of the brick mesh installation with prefabricated mesh bricks using 1 
person, it takes an average of 30 seconds. The method and the normal test results of the 
block nets installation with brick blocks using mosquito net sheets to cover the brick blocks. 
Prefabricated, there are obvious differences that show that mosquito nets, prefabricated 
block bricks can be used effectively. 

 
Keywords   : Mosquito net , Blocks bricks , Mosquito nets 
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1.  บทน า 
 สิ่งที่ส ำคัญส ำหรับบ้ำนพักอำศัยอีกหนึ่งอย่ำง 
ก็คือกำรระบำยอำกำศที่ดี (ณัฐพล ดอนเหลือม. 
2557 )  ก ำ ร เ ลื อ ก ใ ช้ วั ส ดุ ภ ำ ย ในบ้ ำ นจึ ง มี
ควำมส ำคัญที่มีควำมสวยงำมมำพร้อมคุณสมบัติ
ในกำรช่วยลดกำรสะสมกลิ่นอับ เชื้อโรค เพรำะ
บล็อกเหล่ำนี้มีช่องลมส ำหรับช่วยระบำยอำกำศ 
คุณสมบัติของบล็อคผนังตกแต่ง สมำร์ทบล็อคช่อง
ลม สำมำรถติดตั้งเป็นผนังที่ใช้ได้ทั้งภำยใน และ
ภำยนอกอำคำร สำมำรถใช้ เป็นผนังตกแต่ง
โครงสร้ำงที่มีเสำ-คำนและรั้ว มีควำมแข็งแรง 
ทนทำนเหมำะกับงำนผนัง เหมำะส ำหรับกำรใช้
เ ป็ น ผ นั ง ต ก แ ต่ ง เ พ่ื อ ล ด แ ส ง เ ข้ ำ 
ตัวอำคำร ขณะเดียวกันก็ไม่ท ำให้ผนังทึบ ระบบ
ผนังที่ก่อง่ำย รวดเร็ว น้ ำหนักเบำกว่ำ และมีมิติที่
แม่นย ำ มีลวดลำยหลำกหลำย ด้วยมิติควำม
สวยงำมที่แปลกใหม่  สำมำรถออกแบบผนัง
รูปแบบต่ำง ๆ ได้ง่ำย แต่ปัจจุบันตำข่ำยมุ้งลวดที่
ติดตั้งปิดช่องลมอิฐบล็อกที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ในกำร
ติดตั้งจะต้องใช้สว่ำนกระแทกเจำะปูนฝังพุก
พลำสติก แล้วใช้สกรูเกลียวปล่อยขนำดยำวขันยึด 
โดยต้องจ้ำงช่ำงมำติดตั้งให้ ซึ่งหำกปริมำณงำนไม่
มำกช่ำงมักจะปฏิเสธกำรรับงำน เมื่อใช้ไประยะ
หนึ่ง ฝุ่นและหยำกไย่จะเกำะยึดท ำให้สกปรก หำก
จะน ำมำล้ำงก็เป็นเรื่องล ำบำก เพรำะช่ำงจะใช้
สว่ำนหัวไขควงขันอย่ำงแน่นหนำและใช้สกรู
เกลียวปล่อยยำวมำกท ำให้เป็น เรื่องยำกในกำร
น ำมำล้ำงท ำควำมสะอำด และมำตรฐำนฝีมือของ
ช่ำงแต่ละคนไม่เท่ำกัน  
 ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรลดเวลำกำรติดตั้งที่ยุ่งยำก 
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงช่ำงมำติดตั้ง บำนหน้ำต่ำง
มีควำมสวยงำมขึ้น บำนที่ใช้งำนแล้วน ำมำท ำ
ควำมสะอำดได้ง่ำย มีมำตรฐำนเดียวกัน จึงเกิด
กำรพัฒนำโดยออกแบบและประดิษฐ์ แผ่นมุ้งปิด
ช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือออกแบบและสร้ำงแผ่นมุ้งปิดช่องลม
อิฐบล็อกส ำเร็จรูป 

 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระยะเวลำในกำรติดตั้งมุ้ง
ปิดช่องลมอิฐบล็อก ระหว่ำงกำรใช้แผ่นมุ้งปิดช่องลม
อิฐบล็อกส ำเร็จรูป กับกำรใช้วิธีกำรปกติ 
 2.3 เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนที่มีต่อ
แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป 

 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 3 .1 แผ่นมุ้ งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป
สำมำรถใช้งำนได้ 
 3 .2 ระยะเวลำในกำรติดตั้งมุ้งปิดช่องลมอิฐ
บล็อก ระหว่ำงกำรใช้แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก
ส ำเร็จรูปน้อยกว่ำวิธีกำรปกติ 
 3 .3 ผู้ใช้งำนมีควำมพึงพอใจของต่อแผ่นมุ้งปิด
ช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูปในระดับดีมำก 
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
   ประชำกร คือ เจ้ำของบ้ำนพักอำศัย ช่ำง 
ผู้รับเหมำ ผู้ขำยวัสดุก่อสร้ำง และผู้ประกอบอำชีพ
ทำงด้ำนงำนก่อสร้ำง  ในอ ำเภอเมือง  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนกลุ่มตัวอย่ำง คือ เจ้ำของ
บ้ ำ น พั ก อ ำ ศั ย  ใ น อ ำ เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์  ที่ได้จำกกำรเลือกอย่ำงเจำะจง 
จ ำนวน 20 คน 
  4.2  ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ตัวแปรต้น คือ แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก
ส ำเร็จรูป และตัวแปรตำม คือ ระยะเวลำในกำร
ติดตั้งมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก ระหว่ำงกำรใช้แผ่นมุ้ง
ปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป กับกำรใช้วิธีกำรปกติ 
  4.3 ด้ำนเนื้อหำ 
   แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป คือ 
กรอบสี่ เหลี่ยมฉลุลำยตำมลำยของอิฐ  ตรงช่อง
ระบำยอำกำศมีมุ้งตำข่ำยกันแมลงขึงให้ตึง มีขำยึด
กั บ ช่ อ ง ร ะบ ำ ยอำ กำ ศขอ ง อิ ฐ บล็ อ ก  ซึ่ ง จ ะ
เปรียบเทียบระยะเวลำโดยกำรน ำมุ้งปิดช่องลมอิฐ
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บล็อกแบบเดิม กับ กำรใช้แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐ
บล็อกส ำเร็จรูปที่ท ำขึ้นใหม่ ติดตั้งด้วยวิธีปกติ มี
หน่วยเป็นวินำที 
 4.4 ด้ำนระยะเวลำ 
   วันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ.2562 - วันที่ 31 
ตุลำคม พ.ศ.2562 

 
5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 5.1 กำรออกแบบและสร้ำงแผ่นมุ้งปิดช่องลม
อิฐบล็อกส ำเร็จรูป 
 มีวิธีกำรสร้ำงเครื่องมือดังนี้ 
  1) ศึกษำปัญหำและรูปแบบของแผ่นมุ้ง
ปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป จำกผู้ใช้งำน ช่ำง
ติดตั้งมุ้งลวด เพ่ือรับทรำบข้อมูลที่แท้จริงจำกผู้ที่
เกี่ ยวข้อง  พร้อมน ำข้อมูลมำวิ เครำะห์และ
สังเครำะห์รูปแบบของอุปกรณ ์(ธนิต อำภรณ์รัตน์. 
2014) 
  2) ออกแบบแผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก
ส ำเร็จรูปตำมผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยเน้นควำม
เรียบง่ำย ลวดลำยสวยงำม และใช้งำนได้จริง    
(วีรยุทธ์ คเชนทร. 2562)   
  3) เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือใน 
กำรทดสอบ เช่น แผ่นพลำสวูด ตำข่ำยไนล่อน  
กำวส ำหรับติดตำข่ำยกับแผ่นพลำสวูด เลื่อย และ
สี 
  4) จัดเตรียมแผ่นพลำสวูดตำมขนำดช่อง
ของอิฐบล็อคช่องลม ด ำเนินกำรตัดแผ่นพลำสวูด 
ตำมรูปแบบลวดลำยที่ได้ออกแบบไว้ 
  5) ประกอบเป็นโครงแผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐ
บล็อกส ำเร็จรูป และติดตำข่ำยไนล่อนตำมโครงที่
ประกอบไว้ 
  6) ตรวจสอบจุดบกพร่องตำมแบบของ
ชิ้นงำน ควำมแข็งแรงของอุปกรณ์และตรวจสอบ
ควำมเรียบร้อยอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ือควำมเรียบร้อย
ของชิ้นงำน 
 5.2 กำรศึกษำเปรียบเทียบระยะเวลำใน              
กำรติดตั้งมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก ระหว่ำงกำรใช้

แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป กับกำรใช้
วิธีกำรปกติ 
 มีวิธีทดลองขั้นตอนกำรทดลองและด ำเนินกำร 
ดังนี้ 
  1) เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในกำร
ทดสอบ คือ แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป
นำฬิกำจับเวลำ และอิฐบล็อคช่องลม จ ำนวน 1 ผนัง 
  2) ทดสอบกำรติดตั้งประตูแบบวิธีกำรปกติ 
โดยใช้ผู้ติดตั้ง 1 คน หรืออำจใช้ถึง 2 คน กรณีผู้
ติดตั้งไม่ช ำนำญ และมีอุปกรณ์เสริมในกำรติดตั้ง 
เช่น ดอกสว่ำนเจำะปูน สว่ำนมือ  พุกพลำสติก ค้อน 
ไขควง ฯลฯ หรือ อำจจะต้องมีผู้ช่วยจับ 
  3) ท ำกำรทดสอบกำรติดตั้งมุ้งปิดช่องลมอิฐ
บล็อก โดยใช้แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป 
ติดตั้งเข้ำกับผนังอิฐบล็อกช่องลม โดยท ำกำร
ทดสอบติดตั้ง จ ำนวน 5 ครั้ง โดยใช้ช่ำงผู้ติดตั้งเป็น
คนเดียวกัน  และจับเวลำที่ใช้ในกำรติดตั้งแต่ละครั้ง 
 5.3 กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนแผ่น
มุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป 
 มีวิธีกำรสร้ำงเครื่องมือดังนี้ 
  กำรวิจัยส่วนนี้เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ ควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้งำนแผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐ
บล็อกส ำเร็จรูป มีวิธีกำรสร้ำงเครื่องมือดังนี้ 
  1) ศึกษำค้นคว้ำเอกสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2) ก ำหนดข้อค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับแผ่นมุ้ง
ปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป 
  3) สร้ำงเครื่องมือเป็นแบบสอบถำมที่ใช้ใน
กำร เก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบมำตรำส่ วน
ประมำณค่ำ 5 ระดับ โดยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
ได้แก่  เพศ อำยุ และสถำนภำพ 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับแผ่นมุ้ง
ปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป โดยคณะผู้จัดท ำได้
สร้ำงแบบสอบถำมเกี่ยวกับแผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐ
บล็อกส ำเร็จรูป มี 2 ด้ำน ด้ำนกำรออกแบบ ด้ำน
คุณภำพ  จ ำนวน 17 ข้อ เป็นแบบมำตรฐำนส่วน
ประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ควำมคิดเห็น 
คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง พอใช้ และปรับปรุง 
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โดยค ำถำมจะมีค่ำคะแนนตั้งแต่ 5 4 3 2 และ1 
ตำมล ำดับ 
  4) น ำเครื่องมือไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเครื่องมือ เพ่ือกลับมำปรับปรุงแก้ไข
ตำมค ำแนะน ำ 
  5) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ เพ่ือน ำไปใช้
เก็บข้อมูลต่อไป 
 5.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี ้
  1) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท ำหนังสือ
ขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลต่อกลุ่มตัวอย่ำง 
  2) แจกแบบสอบถำมด้วยตนเอง จ ำนวน 
20 คน แล้วเก็บข้อมูลกลับคืนทันที 
  3) น ำข้อมูลที่ได้มำอย่ำงครบถ้วนและ
สมบูรณ์มำวิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Excel 
เพ่ือหำค่ำเฉลี่ยเลขคณิต (AVERAGE) และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
 5.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิตที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล  เป็นค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน             
โดยใช้โปรแกรม Excel แล้วเขียนพรรณนำหรือ
บรรยำยเพ่ือแปลผลของข้อมูลที่หำได้ จำกเกณฑ์
ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถำม ดังนี้ (สิทธิ์ ธีรสรณ์. 2550) 
 4.51-5.00 หมำยถึง พึงพอใจมำกที่สุด 
 3.51-4.50 หมำยถึง พึงพอใจมำก 
 2.51-3.50 หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง 
 1.51-2.50 หมำยถึง พึงพอใจพอใช้ 
 1.00-1.50 หมำยถึง พึงพอใจปรับปรุง 
 
6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลกำรออกแบบและกำรสร้ำงแผ่นมุ้งปิด
ช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป 
 จำกกำรออกแบบ แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก
ส ำเร็จรูป ด้วยกำรศึกษำค้นคว้ำรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับแผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป จำกนั้น
วิเครำะห์ประมวลผลข้อมูล แล้วออกแบบโดยกำร
เขียนแบบร่ำงแผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป 
แล้วสร้ำงแผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูปตำม
แบบที่ร่ำงไว้ 
 6 .2  ผ ลก ำ ร เป รี ย บ เ ที ย บ ร ะย ะ เ ว ล ำ ใ น              
กำรติดตั้งมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก  ระหว่ำงกำรใช้แผ่น
มุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป  กับกำรใช้วิธีกำร
ปกต ิ
 

ตารางท่ี 1 แสดงเวลำติดตั้งมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก
โดยใช้วิธีกำรแบบปกติ 

 

ทดสอบ 
ครั้งที ่

วิธีการติดตั้งมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก
แบบปกติ 

จ านวน 
(คน)  

เวลา 
)วินาที( 

ข้อจ ากัด 

1 1 1,440 ต้องมี
อุปกรณ์เสริม 
ในกำรติดตั้ง 
เช่น สว่ำน 
ค้อน ไขควง 
หรือ ต้องมี
ผู้ช่วยจับ 

2 2 1,500 
3 2 1,380 
4 1 1,440 
5 1 1,500 

ค่าเฉลี่ย 1,440 
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 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผลกำรทดสอบกำร
ติดตั้งประตูแบบวิธีกำรปกติ โดยใช้ผู้ติดตั้ง  1 คน 
หรืออำจใช้ถึง 2 คน กรณีผู้ติดตั้งไม่ช ำนำญ และ
ต้องใช้ อุปกรณ์เสริมหลำยอย่ำง ใช้เวลำเฉลี่ย 
1,440 วินำท ีหรือ 24 นำท ี
 
ตารางท่ี 2 แสดงเวลำติดตั้งมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก
โดยใช้แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป 

 

ทดสอบ 
ครั้งที ่

วิธีการติดตั้งมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก 
โดยใช้แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก

ส าเร็จรูป 
จ านวน 

(คน)  
เวลา 

)วินาที( 
ข้อจ ากัด 

1 

1  คน 

27 วินำที 

ไม่มี 

2 33 วินำที 
3 30 วินำที 
4 26 วินำที 
5 34 วินำที 

ค่าเฉลี่ย 30 วินาที 
 
 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผลกำรทดสอบ              
กำรติดตั้งมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก โดยใช้แผ่นมุ้งปิด
ช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป ใช้ผู้ติดตั้ง 1 คนจะใช้  
เวลำเฉลี่ย 30 วินำท ี
 

 
 

ภาพที่ 2 กำรติดตั้งแผ่นมุ้งปิดช่องลม 
อิฐบล็อกส ำเร็จรูป 

 6.3 ผลกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของ            
ผู้ที่ ได้ ใช้ งำนติดตั้ งแผ่นมุ้ งปิดช่องลมอิฐบล็อก
ส ำเร็จรูป 
 ผลกำรวิ เครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของ      
ช่ำงผู้ที่ได้ใช้งำนแผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป 
จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 20 คน เป็นเพศชำย               
20 คน ทั้งหมด มีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี จ ำนวน 4 คน 
อำยุเกิน 20-40 ปี จ ำนวน 5 คน อำยุ 41 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 11 คน ผลของควำมพึงพอใจดังแสดงใน
ตำรำงที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้ที่ได้          
ใช้งำนติดตั้งแผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป 
                

รายการประเมิน 
ระดับความ
พึงพอใจ แปลผล 
  S.D. 

ด้านการออกแบบ 
1. เป็นชิ้นงำนท่ี
พัฒนำขึ้นใหม่มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค ์             

 
4.69 

 
0.47 

 
มำกที่สุด 

2. รูปแบบเหมำะสม
กับกำรใช้งำนจริง 

4.65 0.48 มำกที่สุด 

3. สำมำรถใช้งำนได้
ตรงตำมวัตถุประสงค ์

4.65 0.48 มำกที่สุด 

4. มีขนำดและ
รูปทรงท่ีเหมำะสม 

4.84 0.36 มำกที่สุด 

5. มีน้ ำหนักท่ี
เหมำะสม 

4.80 0.40 มำกที่สุด 

6. วัสดุท่ีใช้
เหมำะสมกับงำน 

4.73 0.45 มำกที่สุด 

7. กำรออกแบบมี
ควำมมั่นคงและ
แข็งแรง 

4.84 0.36 มำกที่สุด 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความ
พึงพอใจ แปลผล 
  S.D. 

ด้านคุณภาพ 
8. อุปกรณ์มีควำม
ปลอดภัยต่อกำรใช้
งำน 

 
4.73 

 
0.45 

 
มำกที่สุด 

9. วัสดุที่ใช้ประดษิฐ์
มีควำมคงทน 
แข็งแรง และ
ปลอดภัย 

4.76 0.43 มำกที่สุด 

10. ชิ้นงำนสำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

4.57 0.57 มำกที่สุด 

11. ชิ้นงำนสำมำรถ
ก่อให้เกิดผลงำนท่ี
คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน 

4.69 0.47 มำกที่สุด 

12. ชิ้นงำนสำมำรถ
พัฒนำไปสู่เชิง
พำณิชย์ได้ 

4.57 0.57 มำกที่สุด 

13. ควำมน่ำสนใจ
ของสิ่งประดิษฐ์ 

4.50 0.51 มำก 

14. ชิ้นงำน
เหมำะสมกับรำคำ 

4.46 0.58 มำก 

15. ควำมง่ำยในกำร
ใช้งำน 

4.77 0.43 มำกที่สุด 

16. ควำมสะดวกใน
กำรเคลื่อนย้ำย
พกพำ 

4.50 0.58 มำก 

17. ควำมเหมำะสม
และควำมพึงพอใจ
โดยภำพรวม 

4.69 0.47 มำกที่สุด 

เฉล่ีย 4.67 0.44 มำกที่สุด 
  
 

 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้ที่ได้ใช้งำน แผ่นมุ้ง
ปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป มีควำมพึงพอใจต่อ
กำรใช้งำน ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.67 โดย

ที่หัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ มีขนำดและรูปทรงที่
เหมำะสมและกำรออกแบบมีควำมมั่นคงและ
แข็งแรง ส่วนหัวข้อที่ได้คะแนนต่ ำสุด คือ ชิ้นงำน
เหมำะสมกับรำคำ 
 
7.  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
  จำกผลกำรทดสอบกำรติดตั้งมุ้งปิดช่องลม 
อิฐบล็อกแบบวิธีกำรปกติ โดยใช้ช่ำงคนหนึ่งจะใช้ 
 1.24 นำที เวลำเฉลี่ยและจะต้องใช้อุปกรณ์เสริม 
ส่วนผลกำรทดสอบกำรติดตั้งมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก
โดยใช้แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป โดยใช้
ช่ำง 1 คนนั้นจะใช้เวลำเฉลี่ย   30 วินำที ซึ่งจำกผล
กำรทดสอบกำรติดตั้ งมุ้ งปิดช่องลมอิฐบล็อก  
แบบวิธีกำรปกติและผลกำรทดสอบกำรติดตั้งมุ้งปิด
ช่องลมอิฐบล็อก โดยใช้แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อก
ส ำเร็จรูปนั้น มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนที่แสดง
ให้เห็นว่ำ แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป
สำมำรถน ำไปใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจริง 
  ดังนั้นจำกผลกำรทดสอบกำรติดตั้งมุ้งปิด
ช่องลมอิฐบล็อกแบบวิธีกำรปกติและผลกำรทดสอบ
กำรติดตั้ ง  โดยใช้แผ่นมุ้ งปิดช่องลมอิฐบล็อก
ส ำเร็จรูปนั้น  มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนที่แสดง
ให้เห็นว่ำ แผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป
สำมำรถน ำไปใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจริง ส่วน
ผู้ที่ได้ใช้งำนแผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกส ำเร็จรูป มี
ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน ในระดับมำกที่สุด  โดยที่
หัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ มีขนำดและรูปทรงที่
เหมำะสมและกำรออกแบบมีควำมมั่นคงและ
แข็งแรง เนื่องจำกสิ่งประดิษฐ์นี้สำมำรถใช้งำนได้
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรใช้งำนจริง ส่วนหัวข้อที่ได้
คะแนนต่ ำสุด  คือ  ชิ้น งำน เหมำะสมกับรำคำ 
เนื่องมำจำกกำรผลิตในจ ำนวนน้อยท ำให้ต้นทุนสูง 
เมื่อมีกำรสั่งผลิตในปริมำณที่มำกขึ้น จะส่งผลให้
รำคำต้นทุนต่อชิ้นถูกลง ท ำให้รำคำขำยต่อชิ้นถูกลง
ด้วย 
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8. ข้อเสนอแนะ  
 8.1 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
  ออกแบบและพัฒนำอุปกรณ์ที่สำมำรถ       
ใช้ช่วยให้ผู้ติดตั้งมุ้งปิดช่องลมอิฐบล็อกได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 
 8.2 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
  สำมำรถพัฒนำสู่กำรค้ำ ออกแบบและ
พัฒนำอุปกรณ์ให้สำมำรถใช้ช่วย ผู้ติดตั้งมุ้งปิด
ช่ อ ง ล ม อิ ฐ บ ล็ อ ก ไ ด้ เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ ต ล ำ ด
อุตสำหกรรมก่อสร้ำง 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 กำรออกแบบและสร้ำงแผ่นมุ้งปิดช่องลมอิฐ
บล็อกส ำเร็จรูป ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะผู้จัดท ำ
ขอขอบพระคุณนำยบรรยงค์ วงศ์สกุล ที่กรุณำ
เป็นที่ปรึกษำ  ดูแลให้ค ำแนะน ำ  เสนอแนะ
แนวทำง ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง และให้ก ำลังใจ
แก่คณะผู้จัดท ำมำ โดยตลอด 
 ขอขอบคุณทุก ๆ ท่ำนที่สละเวลำแนะน ำ 
ช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมให้งำนวิจัยนี้ให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ โดยเฉพำะท่ำนที่มีพระคุณอย่ำงยิ่งต่อ
คณะผู้จัดท ำ  ท่ำนผู้ตอบแบบสอบถำมประเมิน
ควำมพึงพอใจ และทุก ๆ ท่ำนที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้
เอ่ยนำมไว้ ณ ที่นี้  
 คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผ่นมุ้งปิดช่อง
ลมอิฐบล็อกส ำ เร็ จรูป  ที่ จั ดท ำขึ้ นนี้ จะ เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้สนใจที่จะน ำไปพัฒนำต่อ
ในประเด็นที่ได้เสนอแนะไว้ในรำยงำนฉบับนี้  ให้
บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ต่อไป 
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บทคัดยอ่ 

 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน 
และ 2) ศึกษาเปรียบเทียบระดับคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการ
วิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 37 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน , ข้อสอบเชิง
สถานการณ์จ าลองเป็นข้อสอบเพ่ือใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  และแบบประเมินความสามารถ
ในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าท ี
  ผลการวิจัย พบว่า 
  1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐานมีขั้นตอนในการด าเนินการจัดการเรียนรู้               
ทั้ง 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นปลุกเร้า (stimulate) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นลึกซึ้ง (survey) ขั้นตอนที่ 3 
ขั้นแก้ปัญหา (solve) ขั้นตอนที่ 4 ขั้นน าเสนอ (show) และข้ันตอนที ่5 ขั้นสรุปใจความ (summary)  
  2) ผลคะแนนของกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์จากผลงานสร้างสรรค์ที่ใช้กับกลุ่มทดลอง โดยท า            
การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์จากผลงานสร้างสรรค์นั้นสูงกว่ากับเกณฑ์ที่
ก าหนด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน , แนวคิดความคิดสร้างสรรค์อูต้า , การจัดการเรียนรู้ 
              แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน , ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
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Abstract 
 

 The purposes of this research are to (1) develop the creativity-based learning model 
and (2) study the comparison of the sampling group students’ the creative thinking in 
science . The samples of this study were 37 Prachuap kitikhan Technical College students 
chosen by stratified random samplings. The research instrument were consisted of  manual 
of creativity-based learning model, simulation test for creative thinking in science assessment 
and creative task abiity assessment form. The mean , standard deviation and T-test were 
used for statistical study. 

 The result of this study showed that:  
         1) the creativity-based learning model was consisted of 5 steps; 1) stimulate 2) 

survey 3) solve 4) show and 5) summary. 
         2) the experiment group’s scores were significantly higher than the control group 

at the 0.05 level  and the experiment group’s creative thinking in science scores were 
significantly higher than the control group at the 0.05 level 

 
Keywords   : creative thinking concept through tasks ,  creative thinking AUTA Model ,  
                 Creativity Based Learning , Creative thinking in science 
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1.  บทน า 
 มหานครและ เมื องหลวงของทุ ก  ๆ 

ประเทศในโลกที่ก าลังเติบโต  การคมนาคมที่
รวดเร็ว ยาที่ใช้รักษาโรคอุบัติใหม่สามารถผลิตได้
อย่างทันท่วงที แม้กระทั่งสื่อบันเทิงอันล้ าหน้า 
แสดงให้เห็นว่ามนุษย์จะมีศักยภาพท าทุกอย่างใน
จินตนาการ ให้กลายเป็นความจริงได้เพ่ือสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้กับโลก จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เมื่อหลอมรวมเข้า
ด้วยกัน มักสร้างศักยภาพที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าที่
คาดคิดไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน 
นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ได้
กล่าวไว้ว่า กระบวนการความคิดสร้างสรรค์เป็น
ทักษะที่ พัฒนาได้  เรียนรู้ ได้ ไม่ เกี่ ยวข้องกับ
พรสวรรค์ส่วนตัว ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิด
จ ากแร งบั นดาล ใจ เ พี ย ง เท่ านั้ น  คว ามคิ ด
สร้างสรรค์ยังเป็นมากกว่า ความคิดที่แตกต่าง
ความคิดสร้างสรรค์จ า เป็นต้องมีการเพ่ิมคุณค่า 
ส่วนการคิดนอกกรอบเป็นการหนี จากการถูกห้าม
เปลี่ยนแนวความคิดการพัฒนาความคิดจะต้องไม่
มีความคาดหวังตามแบบนิสัยเดิมๆ (ชาตรี บัวคลี่ . 
2557) ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้
หยิบยกเอาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และการ
ลงมือปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ประเทศ
ที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ดังนั้นการขับเคลื่อนประเทศไทย
ให้มีความก้าวหน้าตามที่ต้องการนั้นจ าเป็นต้อง
พัฒนาที่ระบบศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ห ลั ก ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ พิจารณาเสนอ
นโยบายแผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับ ที่จัดการอาชีวศึกษาโดย
ค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนและ
ประชาชนให้มากขึ้น  เปิดท าการสอนได้ทุก
หลักสูตรและหลากหลายวิชาชีพ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและ

ประสบความส าเร็จในการศึกษาตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา. 2556) จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น
นั้น วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์เป็นหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
หน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งในการท าการจัดการเรียนการ
สอนนั้น ท าการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพชั้นสูง  ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนนั้นจะผู้เรียนจะได้เรียนรู้ใน
หมวดวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนน าเอาความรู้ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ  พบว่า 
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ที่ผ่าน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการเรียนแบบ
ปกตินั้ น  มีระดับความสามารถในด้านการคิ ด
สร้างสรรค์ที่ ก่อให้ เกิดผลงานนวัตกรรม  หรือ
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต่ า
จนถึงปานกลาง ผู้วิจัยจึงได้ค้นหาวิธีที่จะปรับปรุง
แ ล ะ พั ฒนา กา ร จั ด ก า ร เ รี ย น  ก า ร สอน ให้ มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ที่ต้องการลงมือหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนเพ่ือ
เป็นการพัฒนาความสามารถในการสร้างผลงานของ
ผู้เรียน กล่าวคือ ในการสร้างผลงานของผู้เรียนนั้น
จะสร้างขึ้นเพ่ือส่งตามก าหนดเวลาและตามการ
มอบหมายงานเท่านั้น ท าให้ที่ผ่านมาพบว่าผลงาน
ของผู้ เรียนนั้นไม่ค่อยประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย จากประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สรุปโดย
องค์รวมได้ว่าเป็นไปเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่ งสอดคล้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ โดยที่ผู้สอน
นั้นจ าเป็นต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้เรียน
เป็นผลผลิตที่ได้จากการศึกษาที่จะน าความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองและสังคมให้สอดคล้องตามทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์นั้นสามารถที่น าแนวคิดการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานและแนวคิดความคิด
สร้างสรรค์ของอูต้า เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือเป็นการพัฒนาให้ผู้ เรียนเป็น
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ศูนย์กลางมากขึ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนา
รูปแบบการสอน  เ พ่ือให้ผู้ เ รี ยนมีความคิ ด
สร้างสรรค์ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาชาติและ
ความต้องการของสังคม 
 

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน 
     2.2 เ พ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน                 
กลุ่มตัวอย่าง 
 
3.  สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
ความรู้ เป็นฐานที่มีคุณภาพพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ได้ 
 3.2 ระดับคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้
เป็นฐานสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการเรียนรู้แบบปกติ 
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียน ระดับปวช.            
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ที่ลงทะเบียน
เรียนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  ในภาคเรียนที่  1           
ปีการศึกษา2561 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
  การทดลองที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการระหว่างรายวิชา โดยที่นักเรียนที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 แผนกช่างอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้จากการสุ่ม
แบบล าดับชั้น โดยที่นักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้แก่ กลุ่ม
ทดลอง คือ นักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 19 คน โดยใช้ค าเรียกนักเรียนกลุ่มทดลอง
นี้ว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 1 และกลุ่ม

ควบคุม 1 ห้อง ได้แก่ นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง จ านวน 18 คน โดยใช้ค าเรียกนักเรียนกลุ่มนี้
ว่า นักเรียนกลุ่มปกติ 
  การทดลองที่  2 การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการภายในรายวิชา โดยที่นักเรียนที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้จากการสุ่ม
แบบล าดั บชั้ น เลื อกนั ก เ รี ยนที่ เ รี ยนรายวิ ช า
วิ ทยาศาสตร์ เ พ่ื อ พัฒนาทั กษะชี วิ ต  จ านวน              
11 ห้องเรียน โดยที่นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง จ านวน 3 ห้องเรียน ได้แก่ นักเรียน
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง จ านวน 2 ห้องเรียน 34 คน 
และแผนกวิชาช่างยนต์ จ านวน 1 ห้องเรียน 18 คน 
โดยใช้ค าเรียกนักเรียนทั้ง 3 กลุ่มนี้ว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลอง กลุ่มท่ี 2 
 4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติและแบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
 4.3 ด้านเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการจัดการเรียนการสอน 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแบบสร้างสรรค์ความรู้
เป็นฐาน โดยบูรณาการระหว่างรายวิชาในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมกับ
รายวิชาโครงการ ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การภายในรายวิชา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดทักษะชีวิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
 4.4 ด้านระยะเวลา 
   เมษายน พ.ศ.2561- ตุลาคม พ.ศ.2562 
 
5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 301



 
 

 

เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน และ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ ในบทนี้ผู้วิจัยกล่าวถึงระเบียบ
วิธีการวิจัย โดยมีขั้นตอนของการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 5.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  5.1.1 คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน 
  คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐานเพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งขั้นตอนการสร้างคู่มือ
การจัดการเรียนรู้ คือ ท าการศึกษาทฤษฎีแนวคิด 
ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่าน
ชิ้นงาน จากเอกสาร  ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ท าการยกร่างและสร้างคู่มือการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างรายวิชาวิทยาศาสตร์  
ซึ่งมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่ให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ โดยการอาศัย
วิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ประกอบกับ
แนวคิดความคิดสร้างสรรค์ของอูต้า (อารี พันธ์
มณี. 2537)  รวมทั้งได้มีโอกาสในการสืบค้นด้วย
ตนเอง ด้วยเทคโนโลยีในการค้นคว้า พัฒนาขึ้น
เป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้  5 ขั้นตอน น า
คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ที่สร้าง
ขึ้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  5 คน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง ความถูกต้อง
เหมาะสม รูปแบบ ภาษาที่ใช้ในแผนการเรียนรู้ 
ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะที่ ได้รับจาก
ผู้ เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้คู่มือการจัดการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการสร้างสรรค์
ความรู้ผ่านชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์ 
  5.2.2 ข้อสอบเชิงสถานการณ์จ าลอง
  ข้อสอบ เชิ งสถานการณ์จ าลอง เป็ น
ข้ อสอบ เ พ่ื อ ใช้ วั ดคว ามคิ ดสร้ า งสรรค์ทา ง
วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ฉบับ มีข้อสอบ 5 ข้อ เป็น
ข้อสอบแบบอัตนัย ใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างใน
ภาค เ รี ย นที่ 1 ปี ก า ร ศึ กษ า  2561 ผู้ วิ จั ย ไ ด้
ด าเนินการสร้างข้อสอบ คือ ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง ท าการสร้างข้อสอบเชิงสถานการณ์

จ าลอง จ านวน 7 ข้อ ที่มีสามารถวัดความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  แล้วน าข้อสอบที่สร้าง
ขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาและความถูกต้อง ด้านภาษา โดยพิจารณา
ว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการ
ประเมินหรือไม่ พร้อมการให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง โดยใช้เกณฑ์ก าหนดคะแนนค่าความ
สอดคล้อง (IOC) น าผลไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ต้องการประเมิน 
โดยผู้ วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบที่มีค่ าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ว่าข้อสอบนั้นมีความตรงเชิง
เนื้อหา ผลการตรวจสอบค่าความสอดคล้องตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสามารถน าข้อสอบไป
ใช้ได้ทั้ง 5 ข้อ ที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าสามารถ
วัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ได้ หลังจาก
นั้นผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ ได้รับมา
ปรับปรุงแก้ไขข้อสอบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น น า
ข้อสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ที่
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) เพ่ือหาคุณภาพของข้อสอบกับ
นักเรียน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น าข้อสอบที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วไปจัดท าเป็นข้อสอบหลั งเรียน 
จัดพิมพ์เป็นฉบับจริงเพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 5.2.3 แบบประเมินความสามารถในการสร้าง
ผลงานสร้างสรรค์ 
 แบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงาน
สร้างสรรค์ เป็นแบบประเมินวัดความสามารถในการ
ด าเนินการสร้างหรือท าให้มี ผลงานที่ เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีองค์ประกอบส าคัญในการ
พิจารณา คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การ
น า เสนอและความส า เร็ จของผลงาน  โดยที่
ความสามารถในการสร้างผลงานเป็นผลที่เกิดขึ้น
จากจากการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลในองค์ประกอบของ
การตระหนัก (Awareness) ตามแนวคิดความคิด
สร้างสรรค์ของอูต้า (อารี พันธ์มณี. 2537) ขั้นตอน
การสร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้าง

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 302



 
 

 

ผลงานสร้างสรรค์ จ านวน 20 ข้อ มีขั้นตอนการ
สร้าง คือ ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัย ท า
การยกร่างแบบประเมินความสามารถในการสร้าง
ผลงานสร้างสรรค์ เป็นซึ่งเป็นแบบประเมินที่เป็น
แนวทางในการที่จะน าไปใช้ในการประเมินผลงาน
โดยมีเกณฑ์คะแนนแบบรูบริคส์  มีข้อรายการ
ประเมิน จ านวน 20 ข้อ แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 4 
ด้าน คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ  การ
น าเสนอและความส าเร็จของผลงาน โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนตามการพิจารณาคะแนนและ
มีความหมาย ซึ่งคะแนนที่ได้จากการประเมินให้
คะแนนนั้น ค านวณแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ใน
แต่ละด้านจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและ
โดยรวมทุกด้านจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
เช่นเดียวกันตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) ภาษาที่ ใช้และหัวข้อการ
ประเมินที่ถูกต้อง และน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเครื่องมือ น าข้อมูลที่รวบรวมจาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC 
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ได้
รับมาปรับปรุงแก้ ไขแบบประเมินให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 5.2 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
  5.2.1 แบบแผนการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง 
(Quasi - Experimental Research Design) ซึ่ง
ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง โดยใช้แผนการทดลอง 
The Posttest Equivalent Group Design โดย
เป็นการวิจัยที่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและกลุ่ม
ควบคุม แล้วท าการทดสอบหลังการทดลอง  
  5.2.2 วิธีด าเนินการทดลอง 
  ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยน าเครื่องมือในการวิจัยไปท าการสอนกับ
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนใน
รายวิชา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  ปฐมนิเทศนักเรียนนักเรียนกลุ่มทดลอง 
กลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 1 และ 2 และกลุ่มควบคุม 

เพ่ือชี้แจงจุดประสงค์และวิธีการเรียนในชั่วโมงเรียน
ตามตารางเรียน ด าเนินการทดลอง ซึ่งผู้วิจัยเป็น
ครูผู้สอน โดยที่กลุ่มตัวอย่างใช้การจัดการเรียนรู้ทั้ง 
2 ลักษณะ คือ กลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน โดยบูรณาการระหว่าง
รายวิชา ส่วนกลุ่มควบคุมนั้นใช้การการจัดการ
เ รี ยนรู้ ต ามวิ ธี ก ารสอนแบบปกติ ในร ายวิ ช า
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ส่วน
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน
แบบบูรณาการภายในรายวิชาส าหรับในกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ได้คัดเลือก โดยใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เ พ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  เมื่อสิ้นสุดการสอนตาม
ก าหนดของการทดลองแล้ว ท าการทดสอบความคิด
สร้ า งสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้ วยข้อสอบเชิ ง
สถานการณ์จ าลองและด าเนินการวัดความสามารถ
ในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง กลุ่มที่ 1-2 ด้วยแบบประเมินความสามารถ
ในการสร้างผลงาน 
 
6.  ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการวิเคราะห์แนวคิดทางการศึกษาใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
ความรู้เป็นฐาน 
  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
ความรู้ เป็นฐานมีขั้นตอนในการด าเนินการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 5 ขั้นตอน 
  ขั้นปลุกเร้า (stimulate) เป็นขั้นที่ใช้ใน
การกระตุ้นและสร้างความอยากรู้อยากเห็นให้กับ
ผู้เรียน และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อตนเอง สังคม ทั้ งใน
ปัจจุบันและอนาคต และตระหนักถึงความคิด
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตนเองด้วย โดยใช้การตั้งค าถาม
แบบย้อนคิด/สถานการณ์จ าลอง/VDO หรือข่าว
ประจ าวันที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการกระตุ้นความคิด
และตรวจสอบความคิดของผู้เรียนด้วย ซึ่งส าหรับ
การตั้งค าถามนั้นควรที่จะอยู่ในขอบเขตเนื้อหาที่อยู่
ในเรื่องที่จะท าการสอน แต่รูปแบบค าถามควรแปลก
ใหม่และผู้เรียนคาดไม่ถึงหรือเป็นเหตุการณ์หรือ
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สถานการณ์ที่แปลกใหม่ผู้เรียนไม่คุ้นเคยเป็นส่วน
ใหญ่ ผสานกับการร่วมมือและอภิปรายแนวคิดกับ
ผู้เรียนทุกคนในห้อง 
  ขั้นลึกซึ้ง (Survey) เป็นขั้นที่ผู้เรียน
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องราว
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ และจะ
ได้รู้จักการค้นหาข้อมูลจากค าถามหรือประเด็น
อภิปรายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยให้ผู้เรียนรวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากแหล่งความรู้ เช่น แหล่งความรู้ ICT 
โดยอาศัยการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ข้อมูลจาก
หนังสือเรียน หรือการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย
ให้ผู้เรียนร่วมกันศึกษารายกลุ่มเพ่ือฝึกทักษะการ
ท างานเป็นทีมและน าผลการศึกษามาอภิปราย 
โดยครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายถึงข้อมูลที่ได้
ค้นหาจากขั้นค้นหาและรวมรวมข้อมูล โดยครูจะ
ใช้ค าถามในประเภทเพ่ือการคิดค้นในการน า
อภิปรายและกระตุ้นการอภิปราย โดยที่ผู้เรียนจะ
ร่วมกันอภิปรายประเด็นต่ าง  ๆ ในรูปแบบ
อภิปรายรายกลุ่มแล้วจึ งอภิปรายร่วมกันทั้ ง
ห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งเพ่ือท าให้ผู้เรียนทุกคนได้ร่วม
แสดงความคิดเห็น  ซึ่งในการอภิปรายนั้นครู
จะต้องเข้าถึงผู้เรียนทุกคนทั้งการอภิปรายราย
กลุ่มและทั้งห้องเรียน เมื่อเสร็จสิ้นการอภิปรายครู
ต้องอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติมจากการอภิปรายเพ่ือให้
ผู้เรียนได้ความรู้ครบถ้วนตามจุดประสงค์ 
  ขั้นแก้ปัญหา (Solve) เป็นขั้นที่ผู้เรียน
ต้องแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการน าเนื้อหา
มาใช้ในรูปของโจทย์ปัญหา การปฏิบัติการจริง 
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยที่ผู้เรียนจะต้อง
หาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนแสดงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามที่ครูและ
ผู้เรียนได้ตกลงกันภายในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการ
ประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการเรียนแสดงออกมา
เป็นผลงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่สามารถ
แก้ปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์ได้  โดยที่
ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้และศึกษาการรู้เทคนิคในการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  โดยการส่ง เสริม
ความคิดสร้างสรรค์นั้นอาจท าได้ทั้งทางตรงโดย

การสอนและฝึกอบรม และทางอ้อมก็สามารถท าได้
ด้วยการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
ความเป็นอิสระในการเรียนรู้ ผ่านการระดมสมอง
(Brainstorming) โดยให้โอกาสในการคิดอย่างอิสระ
ที่สุดและไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ ระหว่างการ
คิดหรือการสร้างความคิดใหม่ เป็นอีกเทคนิคหนึ่ง
โดยใช้การแจกแจงวิธีการในการแก้ปัญหาใดปัญหา
หนึ่งมาให้ได้ 10 วิธีการ จากนั้นก็แบ่ง 10 วิธีการที่
ได้ออกเป็นวิธีการย่อย ๆ ลงไปอีก เ พ่ือให้ ได้
ทางเลือกหรือค าตอบที่ดีที่สุด และการตรวจสอบ
ความคิด เป็นเทคนิคที่ใช้การค้นหาความคิดหรือ
แนวทางที่ ใช้ ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยการ
ตรวจสอบความคิดของผู้ที่เคยท าไว้ 
  ขั้นน าเสนอ (Show) เป็นขั้นที่ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มน าเสนอผลงานของตนเองที่ได้จัดท าขึ้นด้วย
วิธีการต่าง ๆ น่าสนใจ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความ
พร้อมในการท างานและแสดงความรู้ที่ได้จากการ
เรียนตามความเข้าใจ เป็นการสะท้อนถึงความรู้ที่
ผู้ เ รียนได้จากเรียนรู้ ในขั้นตอนที่ ผ่ านมา เ พ่ือ
ก่อให้เกิดการรู้จักหรือตระหนักในตนเอง พอใจใน
ตนเอง และพยายามใช้ตนเองและพยายามใช้ตนเอง
เต็มศักยภาพ 
  ขั้นสรุปใจความ (Summary) เป็นขั้นที่
ผู้เรียนสรุปความรู้และวัดผลประเมินผลที่ได้จากการ
เรียนในขั้นตอนที่ผ่านมา โดยให้สรุปออกมาใน
รูปแบบของการอภิปรายและเขียนสรุป ตลอดจน
การพิจารณาผลการแก้ปัญหา โดยครูจะต้องตรวจ
พิจารณาความถูกต้องที่ได้จากผลการสรุปดังกล่าว
เพ่ือใช้ในการสรุปผลการเรียนรู้ หากผู้เรียนมีความ
เข้าใจถูกต้องแล้วให้เพ่ิมเติมเนื้อหาในเชิงลึกหรือ
แนวคิดที่แปลกใหม่เข้าไป หากยังมีผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาความรู้ไม่ครบถ้วนหรือผิดจากความเป็นจริง
ให้ท าการอธิบายสรุปเติมเต็มความรู้นั้นอีกครั้งหนึ่ง 
 6.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐานและ

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 304



 
 

 

การเรียนการสอนแบบปกติ จากผลคะแนนที่ได้
จากการท าข้อสอบเชิงสถานการณ์จ าลองเป็น
ข้ อสอบ เ พ่ื อ ใช้ วั ดคว ามคิ ดสร้ า งสรรค์ทา ง
วิทยาศาสตร์  เพ่ือทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 1 และกลุ่ม
ควบคุม ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จากการ
ทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนกลุ่มที่
ได้รับจัดการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้
เป็นฐานสูงกว่านักเรียนกลุ่มปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ เป็นฐานสูงกว่า
นักเรียนกลุ่มปกติ ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติใน
การทดสอบเปรี ยบ เที ยบคะแนน ความคิ ด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนกลุ่มที่
ได้รับจัดการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้
เป็นฐานและนักเรียนกลุ่มปกติ 
 

 
N Mean S.D. t df Sig 1 tailed 

ทดลอง 18 17.39 1.91 
7.512* 34 0.000 

ควบคุม 18 10.94 3.10 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 6.3 ผลการสร้างผลงานของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่ เ รี ยนด้ วยการจัดการ เ รี ยนรู้ แบบ
สร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน 
  6.3.1 ผลการสร้างผลงานของนักเรียน
กลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐานโดยบูรณา
การทั้งข้ามรายวิชา 
  ผลของการสร้างผลงานสร้างสรรค์ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน ภายใต้เงื่อนไขการ

สร้างความสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานและความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ “แปลกใหม่ มีประโยชน์ 
และก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง” โดยผลงานที่
เกิดขึ้นของนักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์           
ที่เรียนแบบบูรณาการระหว่างรายวิชา เน้นการสร้าง
ชิ้นงานโครงการวิชาชีพ ปรากฏมีผลงานที่มีคุณภาพ
และได้ผ่านการน าเสนอต่อสาธารณชนในงานต่าง ๆ 
ดังนี้ คือ 1) สมาร์ทฟาร์มควบคุมแปลงการเกษตร
อัจฉริยะ 2) ชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้าน ด้วย
ระบบไร้สายผ่าน Smart Phone 3) เครื่องให้อาหาร
ปลาระบบอัตโนมัติ 4) ชุดขับเคลื่อนรถเข็นคนพิการ 
และ 5) อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่นทะเล ซึ่ง
ผลงานทุกชิ้นมีคะแนนที่ได้จากการประเมินมากกว่า
ร้อยละ  60  ในแต่ละด้านจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและภาพรวมทุกด้านมีคะแนนมากกว่าร้อย
ละ 70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  6.3.2 ผลการสร้างผลงานสร้างสรรค์ของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่เรียนด้วย การ
จัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐานแบบ
บูรณาการในหน่วยการเรียน 
  นั ก เ รี ย น ส า ข า วิ ช า ช่ า ง ย น ต์ ที่ ไ ด้ รั บ            
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบ
นิเวศ ซึ่งผลจากการศึกษานั้น ได้เกิดความตระหนัก
รักในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น จึงได้เลือกที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในพ้ืนที่ที่วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ตั้งอยู่ 
  นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังที่ ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งผลจากการศึกษานั้น ได้เกิด
ความคิดต้องการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับสังคม จึงได้ เลือกเข้าร่วม
กิ จ ก ร ร ม ท า ง สั ง ค ม ใ น วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค
ประจวบคีรีขันธ์และหน่วยงานข้างเคียงตั้งอยู่ คือ1) 
การจัดรายการวิทยุ R-radio network เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและวิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 
2) การรณรงค์การใช้พลังงานฟ้าโดยประหยัด 
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ภายในวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  3) การ
อาสาพัฒนาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและติดป้ายให้
ความรู้  โรงเรียนบ้าน  ทุ่ งเคล็ด อ าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4) การจัดท าวีดีทัศน์
ถ่ายทอดความรู้ ผ่าน YouTube channel 
เกี่ยวกับการติดตั้งหรือการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อย่างง่าย 5) หนังสั้นชีวิตเด็กอาชีวะท าดีเพ่ือสังคม 
6) เพลงเกี่ยวกับการเรียนอาชีวศึกษา 
 

7.  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผ ล ค ะ แ น น ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ท า ง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน
และการเรียนการสอนแบบปกติ จากผลคะแนนที่
ได้จากการท าข้อสอบเชิงสถานการณ์จ าลองเป็น
ข้ อสอบ เ พ่ื อ ใช้ วั ดคว ามคิ ดสร้ า งสรรค์ทา ง
วิทยาศาสตร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนกลุ่มที่
ได้รับจัดการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้
เป็นฐานสูงกว่านักเรียนกลุ่มปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐานที่พัฒนาขึ้นจาก
แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานและ
แนวคิดอูต้า โดยที่แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้
ผ่านชิ้นงาน เป็นทั้งแนวคิดการสอน และกลยุทธ์
การจัดการศึกษา จากการอ้างถึงความรู้ที่ ไม่
สามารถถ่ายทอดจากครูสู่ผู้เรียนได้โดยง่าย แต่
กิจกรรมสามารถสร้างสิ่งที่อยู่ในใจของผู้เรียนได้
ง่ายกว่า ผู้ เรียนที่ไม่มีแนวคิดก็สามารถสร้าง
แนวคิดได้เองยิ่งไปกว่านั้น แนวคิดการสร้างสรรค์
ความรู้ผ่านชิ้นงาน ยังสนับสนุนการเกิดความคิด
ใหม่ ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนการคิดสร้างสรรค์ เมื่อ
ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมที่ตนสนใจในการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเขาสามารถสะท้อนผลร่วมกันกับ
คนอ่ืน ๆ ภายในกลุ่ม ฉะนั้นการเรียนรู้จะเกิดขึ้น
ได้ดีก็ต่อเมื่อได้รับประสบการณ์ตรงหรือลงมือท า
ด้ ว ยตน เ อง  ได้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ในการสร้ า งที่ มี

ความหมายกับตนเอง ท าให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ผสมผสานความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้ที่มี
อยู่เดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา การลงมือ
ด้วยตนเองโดยกระท าสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจ ซึ่ง
ในขณะที่ท าสิ่งที่ตนเองสนใจหรือชอบก็จะได้ความรู้
จากกระบวนการที่ท าไปพร้อม ๆ กัน ร่วมกันกับ
แนวคิดอูต้า (AUTA) แนวคิดนี้เป็นรูปแบบของการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล  
โดยมีแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นมีอยู่ในมนุษย์
ทุกคนและสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้ด้วยการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
อุทิศ บ ารุงชีพ,ว่าที่เรือตรี (2551)  และสราวุธ เย็น
เอง (2553) ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็น
ฐานจะมุ่งเน้นยึดหลักการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การศึกษา โดยเน้นรูปแบบการสอนโดยให้ผู้เรียน
แสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง มีขั้นตอนให้
ผู้ เรียนเรียนรู้จากการคิด  ปฏิบัติจริ ง  จึงท าให้
นั ก เ รี ย นมี ค ะแ นนคว ามคิ ด ส ร้ า ง ส ร รค์ ท า ง
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น จากผลการวิจัยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐานสามารถ
พัฒนาคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ที่ เป็นเช่นนี้  เป็นการจัด
สภาพการเรียนการสอนนั้นจะถูกจัดขึ้นโดยอิสระ 
Learner Independence ซึ่งผู้เรียนจะมีอิสระ
ทางการเรียนรู้ หรือเรียนรู้ตามความสนใจ ซึ่งต่าง
จากการเรียนในห้องเรียนปกติ  ผู้ เรียนสามารถ
เลือกใช้สื่อที่จัดสรรไว้ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน การค้นหาปัญหาและทดลองจากสถานการณ์
จริง แล้ว เลือกท างานหรือฝึกปฏิบัติตามความ
ต้องการ ความสนใจของตน ผู้เรียนอาจจะเรียนคน
เดียว หรือเรียนเป็นกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่ภายใต้
เงื่อนไขหรือสัญญาการเรียนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์ ความรู้
รอบตัว ความช านาญและความสนใจของผู้เรียนแต่
ละคนมาร่วมกันท ากิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมี
โอกาสคิดพิจารณา แสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยมี
ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เมื่อผู้เรียนมี
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ความต้องการ  ผู้ สอนจะให้ความส าคัญต่ อ
กระบวนการคิด กระบวนการท างานของผู้เรียน
มากกว่าที่ผู้ เรียนคิดหรือสิ่ งที่ผู้ เรียนผลิต  ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุชิน เพ็ชรักษ์ (2544) 
ที่กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน 
เป็นทฤษฎีที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วย
ตนเอง มิใช่ได้มาจากครู และในการสร้างความรู้
นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา
โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งการสร้างสิ่งที่จับ
ต้องได้หรือสามารถมองเห็นได้จะมีผลท าให้ผู้เรียน
ต้องใช้ความคิด มีความกระตือรือร้นมีความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจัง 
และแนวคิดอูต้า (AUTA) ในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ตามรูปแบบอูต้า ในการสร้างความ
ตระหนัก คือ ให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญ
ของความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อตนเอง สังคม ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต และตระหนักถึงความคิด
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตนเองด้วย และความเข้าใจ 
(Understanding) คือ มีความรู้ ความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิด
สร้างสรรค์ ท าให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
ค ว า ม คิ ด ใ ห ม่ แ ล ะ วิ ธี ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ด้ ว ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้เรียนจะต้อง
ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองก่อให้เกิดผลงานหรือ
ผลิตผลความคิดที่มีคุณภาพ แล้วเผยแพร่ให้ผู้อ่ืน
รับรู้หรือมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในการต่อยอดองค์ความรู้ 
เป็นขั้นการจัดการความรู้ที่ได้ค้นพบ โดยการ
แสดงออกด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พัฒนา
หรือปรับปรุงความรู้นั้นให้ง่ายต่อการน าไปใช้ 
ตลอดจนสามารถต่อยอดและน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง มีความรู้ใหม่
หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ ไม่
เหมือนกันมาผนวกเข้าด้วยกัน รวมทั้งท าให้เกิด
การ เรียนรู้ ร่ วมกันของสมาชิก ในห้อง เรี ยน 
สอดคล้องกับขั้นตอนการสอนของนงนุช ภัทราคร 
(2542) 
 

8. ข้อเสนอแนะ  
 เนื่ องจากรูปแบบการจัดการ เ รี ยนรู้ แบบ
สร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน ท าให้นักเรียนมีคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และคะแนน
การสร้างผลงานสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ  และสูงกว่า
เกณฑ์ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไป
ใช้ดังนี้ 
 8.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
ความรู้เป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการการสืบเสาะหาความรู้และ
ต้องอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหา 
ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถคิดเป็น ท าเป็น 
และแก้ปัญหาเป็น ครูผู้สอนต้องศึกษารายละเอียด
ต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วนตามความเหมาะสมในองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อหา กระบวนการ รูปแบบการสอน 
สื่อที่ต้องใช้ และพ้ืนฐานทางด้านความรู้และทักษะ
ทาง วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์เป็นไปเป้าหมาย 
 8.2 ควรส่งเสริมให้น าวิธีการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็น
ฐาน ไปใช้กับวิชาอ่ืนๆ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือใช้ในการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรของ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 การท าวิจัยฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความ
กรุณาอย่างยิ่งจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่ได้กรุณาสนับสนุนทุนการวิจัยในการ
จัดท าวิจัยในครั้งนี้ให้ประสบความส าเร็จ ขอขอบคุณ
นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ที่ให้ค าแนะน าและติดตามการท า
วิจัยครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมานับตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์  ผู้วิจัยซาบซึ้งใน
ความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณ                     
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์            
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณทิพย์ แสงสุขเอ่ียม   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร 
 ดร.ปรมาภรณ์ ยามาโมโตะ,  
 นางสาวสิริสรา วสะวานนท์ 
  ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเหมาะสม
สอดคล้องแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ ข้อสอบเชิงสถานการณ์ และแบบ
ประเมินความสามารถในการสร้ า งผลงาน
สร้างสรรค์และค าแนะน าอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ขอขอบคุณผู้ร่วมท าการวิจัย นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าวิจัยครั้งนี้ทุกท่าน
ได้กรุณาให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและให้ก าลังใจ
ตลอดมา 
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บทคัดย่อ 
 

         การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1)  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL)  เรื่อง งานและพลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  เรื่อง งานและพลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
อาชีพช่างอุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  และ 3)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  เรื่อง งานและพลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 
         ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 1  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบฝึกทักษะ
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1320 แบบทดสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉลี่ย, ร้อยละ , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
           ผลการวิจัยพบว่า   
   1.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  เรื่อง งานและพลังงาน  วิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์  75/75  มีประสิทธิภาพ  85.32 / 81.96  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 
  2.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง งานและพลังงาน  วิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง งานและ
พลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   
ค าส าคัญ : ชุดการเรียนรู้ , วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 
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Abstract

          The objectives of this research are 1) to develop problem-based learning (PBL) in the 
topic of work and energy in the course of Science for Industrial Career Development, which 
is for the first-year in the vocational certificate program, to meet the effectiveness criteria of 
75/75, 2) To compare the learning achievement before and after applying the PBL to teach 
on the topic of work and energy in the course of Science for Industrial Career Development 
for the first-year in the vocational certificate program, and 3) to study the satisfaction of 
students with the development of PBL on work and energy in the course of Science for 
Industrial Career Development. 
           The population used in this research was the first-year in the Vocational Certificate 
Program, Sisaket Industrial and Community Education College, who enrolled in the course of 
Science for Industrial Career Development in the first semester of the academic year 2019. 
Thirty-nine samples were randomly selected in this study. Teaching materials were skill 
training workbook of Science for Industrial Career Development (ID: 2000-1320), learning 
outcome assessment form, and satisfaction questionnaire. The statistical tool for data 
analysis was t-test hypothesis testing. 
   As the results of the study, 1) the development of the PBL on the topic of work and 
energy in the course of Science for Industrial Career Development for the first-year in the 
vocational certificate program was 85.32 / 81.96, which was higher than the set criteria of 
75/75. 2) students who were taught by using the PBL on the topic of work and energy in the 
course of Science for Industrial Career Development for the first-year in the vocational 
certificate program had statistically higher learning outcome compared with the fundamental 
skills of the students before learning at the significant level of 0.05. 3) The results of student 
satisfaction with the PBL method on the topic of work and energy in the course of Science 
for Industrial Career Development was at the highest level. 
 
Keywords : Skill training workbook , Science for industrial career development. 
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1. บทน า 
        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  
2542  ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาหรือการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ โ ดยยึดหลักผู้ เ รี ยนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการเรียน
การสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพต้องเน้นความส าคัญทั้ง
ทางด้านความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสมทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  (พนม  พงษ์
ไพบูลย์และคณะ.  2542  :  112)  
 เมื่อโลกก้าวย่างเข้าสู่ศตวรรษที่   21  
กระแสเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการ
พัฒนา  “พลเมืองโลก”  รุ่นใหม่ถูกจุดประกายขึ้น  
และได้รับการขานรับจากนักคิด  นักการศึกษาทุก
ภูมิภาคของโลกอย่างกว้างขวาง  ภายใต้กรอบคิดที่
เรียกว่า  21st  Century  Skills  ซึ่งเป็นแนวคิดใน
การพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้มีคุณลักษณะที่พร้อม
ส าหรั บการด าร งชี วิ ต   และรั บมื อกับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะโลกที่ไร้
พรมแดนและแคบลง  ด้วยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี  และการสื่อสารตลอดจนนโยบายความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งป ระ เทศ   ก่ อ ให้ เ กิ ดค ว าม
เปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของผู้คนในสังคมไทย  และ
สังคมโลกทั้ งด้านบวก  และด้านลบ (วิจารณ์  
พานิช  2556 : 11)  คนที่ไม่มีความรู้ทักษะแบบ
ใหม่  คิดท าอะไรใหม่ ๆ  แก้ปัญหายาก  ซับซ้อนไม่
เป็น  ก็จะกลายเป็นแรงงานขั้นต่ าหรือไม่ก็ตกงานใน
ที่สุด  ประกอบกับประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบทุนนิยมโลกที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมี
เศรษฐกิจพัฒนาแบบอุตสาหกรรมที่เปิดรับการ
ลงทุน  การค้าขาย  การเคลื่อนย้ายโดยเสรีของทุน  

แรงงาน  ฯลฯ  คนเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองเพ่ิมขึ้น  

สภาพครอบครัวและวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงเป็นแบบ
ปัจเจกชน  แข่งขันกันแบบตัวใครตัวมันเพ่ิมขึ้น  มี
ปัญหาทั้งในแง่ความขัดแย้งและต้องร่วมมือกัน
ท างานเพ่ิมขึ้น  มีประชากรผู้สูงวัยเพ่ิมขึ้น  และมี

สัดส่วนสูงใน  10-15  ปีข้างหน้า  โดยเฉพาะในไทย
มีปัญหาธรรมชาติ   สภาพแวดล้ อม เ พ่ิมขึ้ น  

ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
เป็นระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพาความรู้  ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ิมขึ้น  ทั้งหมดนี้เป็นทั้งการคุกคาม   (Threats)  
และโอกาส (Opportunities)  ที่ไทยจะต้องเรียนรู้
ความเข้าใจและหาทางปฏิรูปทั้งระบบการศึกษา
และระบบเศรษฐกิจ   สังคม  และการเมือง   ให้
ก้าวหน้าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและก าลังเปลี่ยน
ตลอดเวลา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน
ในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  และระดับ
เทคโนโลยี   รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพให้สูงเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 

2551 : 3)  แต่ก็พบปัญหาว่าก าลังคนที่ผลิตขาด
คุณลักษณะด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นอย่าง
พอเพียง  เช่น  การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

การแก้ปัญหาในการท างาน  (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 2553 :  91)  ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   (V-NET)  ด้าน
อาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  3  

ปีการศึกษา  2558  พบว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา ในงานอาชี พ โดย ใช้หลั กการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ระดับชาติอยู่ใน
ระดับ คิดเป็นร้อยละ 42.75 ส่วนกระบวนการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ระดับชาติอยู่ใน
ระดับต่ า   คิดเป็นร้อยละ  24.99   ตามล าดับ 

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   (องค์การ
มหาชน)  2558 : 2 )  จากผลการประเมินดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการ
คิดวิเคราะห์ยังไม่ประสบผลส าเร็จและบรรลุตาม
เป้ า หม ายขอ ง หลั ก สู ต ร   ซึ่ ง ส อดค ล้ อ ง กั บ
กระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาคุณภาพด้าน
ทักษะการคิดของเด็กไทยควรได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน  (กระทรวงศึกษาธิการ  2549  :  3)  ฉะนั้น
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การสอนด้วยชุดการสอนนั้นจึงควรเน้นความส าคัญ
ของการจัดกิจกรรมที่ท้าทายและกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ด้วยวิธีการบูรณาการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง  ลงมือปฏิบัติจริง  คิดเป็น  
ท าเป็น  และแก้ปัญหาเป็น  ส่งเสริมให้นักเรียนคิด
วางแผนการท างานเป็นทีม  ปฏิบัติตามแผน   สรุป
และประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  ตาม
ความถนัดและความสนใจในปัญหากับบุคคลอ่ืน
อย่างเป็นสุข  ส่งเสริมการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มี
ความเป็นประชาธิปไตย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้วิธี
สืบค้นความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และน าเทคโนโลยีมา
ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ตลอดจน
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  
และนักเรียนได้น าความรู้ทางวิชาชีพมาบูรณาการ
สร้างสรรค์เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือ
ดัดแปลงมาจากของเดิมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม  
ประเทศชาติ  สร้างนักคิดนักประดิษฐ์มือใหม่   
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพสู่การขยายผลเชิง
พาณิชย์  ซึ่งสัมพันธ์กับความต้องการของรายวิชา
โครงการตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช  2556   
 จากแนวคิดและหลักการดังกล่าวจะเห็นได้
ว่าการน าวิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีหลาย
รูปแบบส่วนใหญ่จะเก่ียวกับรูปแบบการคิดทางด้าน
วิทยาศาสตร์และรายวิชาอ่ืน ๆ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใช้วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง 
งานและพลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
อาชีพช่างอุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่  1  ที่สามารถพัฒนาและก่อให้เกิด
การเรียนรู้กับผู้เรียนได้ อีกท้ังผลการวิจัยยังสามารถ
น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่ เน้นคิดที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ให้แก่
โรงเรียน  สถาบันการศึกษาสามารถน าไปประยุกต์
รู้จักวิธีการส่ง เสริ มการเรียนรู้และมีความคิด
สร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นแนวทางหนึ่งในพัฒนา

เยาวชนไทยให้มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 และมีความพร้อมต่อการเป็นพลโลกอย่างมี
คุณค่าสืบต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  เรื่อง งานและพลังงาน   
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75   
     2.2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  
เรื่อง งานและพลังงาน  วิชาวทิยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
อาชีพช่างอุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่  1 
     2.3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL)  เรื่อง งานและพลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์
เ พ่ื อ พัฒนาอาชี พช่ า ง อุตสาหกรรม   ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 
 
3.  สมมติฐานของการวิจัย 
     3.1  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  เรื่อง งานและพลังงาน   
วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ มีประสิทธิภาพ
สูงกว่า 
      3.2  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL)  เรื่อง งานและพลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์
เ พ่ื อ พัฒนาอาชี พช่ า ง อุตสาหกรรม   ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่   1 หลังเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
     3.3  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง งานและ
พลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  
1  อยู่ในระดับมาก 
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4.  ขอบเขตของการวิจัย 
     4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          4.1.1 ประชากร  ได้แก่ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพ
ศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   
นักเรียนทั้งหมด 90 คน  
          4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 สาขาเครื่องมือกล  
กลุ่มที่ 1และกลุ่มที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 39 คน  
ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
     4.2  เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นเนื้อหา
เรื่อง งานและพลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
อาชีพช่างอุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่  1 โดยมีหัวข้อส าคัญดังนี้ 
           4.2.1  เรื่องความหมายงาน 
           4.2.2  เรื่องความหมายพลังงาน 
           4.2.3  เรื่องการค านวณงาน 
           4.2.4  เรื่องการค านวณพลังงาน 
      4.3  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองนวัตกรรม  
เพ่ือหาประสิทธิภาพวิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐ า น  ( PBL)  เ รื่ อ ง  ง า น แ ล ะ พ ลั ง ง า น  วิ ช า
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นใช้
เวลาการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   
จ านวน 12  ชั่วโมง  ไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน  สอนวันละ 3  ชั่วโมง 
      4.4  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ 
           4.4.1  ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ ชุดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง งานและพลังงาน   
วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 
          4.4.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  
                  4.4 . 2 . 1  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL)  เรื่อง งานและพลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์
เ พ่ื อ พัฒ นา อา ชี พ ช่ า ง อุ ต ส าห กร รม  ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 

 4.4.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง 
งานและพลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
อาชีพช่างอุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่  1 
 4.4.2.3  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
เรื่อง งานและพลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
อาชีพช่างอุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่  1 
 
5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องงานและ
พลังงาน วิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี   
ที่  1 ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองด้วยตนเองตาม
ขั้นตอน 
       5.1  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  เรื่อง งานและพลังงาน วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พั ฒ น า อ า ชี พ ช่ า ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่ง
ผ่านกระบวนการหาคุณภาพมาแล้ว  ไปทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลังเรียน ตรวจให้
คะแนนแล้วเก็บข้อมูลไว้ 
        5.2  ด าเนินการสอนแผนการจัดการเรียนรู้
และแบบฝึกทักษะ  เรื่อง งานและพลังงาน  วิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 จ านวน  3  
แผน 
        5.3  ทดสอบหลังเรียน  โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิมที่ใช้ทดสอบก่อน
เรียน 
        5.4  สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อ 
ชุดการเรียนรู้   เรื่ อง  งานและพลั งงาน วิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 
        5.5 น าผลการทดสอบและแบบสอบถาม
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอน
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โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)   เรื่ อง งานและ
พลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  
1 ไปวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
       5.6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   5.6.1  การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  เรื่อง งานและ
พลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  
1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  
   5.6.2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลั ง เรี ยนโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง งานและพลังงาน  
วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 
              5.6.3  วิเคราะห์หาศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL)  เรื่อง งานและพลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์
เ พ่ื อ พัฒนาอาชี พช่ า ง อุตสาหกรรม   ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 
 
6. ผลการวิจัย  
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง 
งานและพลังงาน วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพ
ช่างอุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่  1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  
จ า น ว น  3 9  ค น  ซึ่ ง เ ป็ น นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  โดยท าการ
ทดสอบก่อนเรียนแล้วจึงทดลองการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง งานและพลังงาน  
วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จ านวน  4  
ชุด  น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของคะแนน
นักเรียนทุกคน  จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง งานและพลังงาน  

วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  ชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนการเรียน  ได้ผลดังปรากฏใน
ตาราง  
  
ตารางที ่1 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เรื่อง 
งานและพลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
อาชีพช่างอุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1  (E1/ E2) 
 

คะแนน
ผลสัมฤทธิ ์

คะแนน
เต็ม X  S.D. 

คะแนนเฉลี่ย 
คิดเป็นร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย
จาก
แบบทดสอบ
ท้ายบทเรียน 
จ านวน  4  ชุด  
(E1)   

40 34.13 1.61 85.32 

คะแนนเฉลี่ย
จาก
แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน  
(E2)   

30 24.58 2.23 81.96 

ดังนั้นประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ์   
( E1/ E2 )  = 85.32/81.96 

 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของ 
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 85.32 และประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์  (E2) เท่ากับ 81.96 ดังนั้นชุดการ
เรียนรู้ เรื่อง งานและพลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์
เ พ่ื อ พัฒ นา อา ชี พ ช่ า ง อุ ต ส าห กร รม  ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ  85.32/81.96  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75  
ที่ตั้งไว้ 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง งานและพลังงาน วิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 
 

ตัว
แปร 

N  
 (คน) 

 
คะแนน 

X   
 

S.D. 
ค่าเฉลี่ย
(ร้อยละ) 

t 

ก่อน
เรียน 

39 30 9.53 1.61 31.79 

-37.72* 
หลัง
เรียน 

39 30 24.58 2.23 81.96 

        
 *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
 
         จากตารางที ่2 พบว่านักเรียนที่ได้รับชุดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง งานและ
พลังงาน วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 
1 หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 
 
ตารางที ่3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อวิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง 
งานและพลังงาน วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพ
ช่างอุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่ 1 
   

รายการศึกษา X  S.D. แปลผล 

1.  เนื้อหาสาระที่เรียนเป็น
เร่ืองที่ฉันชอบ 

4.62 0.49 มากที่สุด 

2.  เนื้อหาสาระที่เรียนไม่
ยากเกินไป 

4.65 0.48 มากที่สุด 

 

รายการศึกษา X  S.D. แปลผล 

3.  เนื้อหาสาระที่เรียนเป็น
เร่ืองส าคัญและจ าเปน็ ที่
จะต้องเรียน   

4.74 0.44 มากที่สุด 

4.  เนื้อหาที่เรียนเป็นเร่ืองที่
ฉันสามารถน าไปใช้  
ประโยชนไ์ด้   

4.65 0.48 มากที่สุด 

5.  ฉันมั่นใจในการเรียนมาก
ขึ้นและกล้าถามเพื่อนเมื่อไม่
เข้าใจ   

4.45 0.50 มาก 

6.  เพื่อนทุกคนในกลุ่มมี
โอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น   

4.68 0.47 มากที่สุด 

7.  เพื่อนในกลุ่มให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือกันเป็น
อย่างดี   

4.62 0.59 มากที่สุด 

8.  เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน   

4.77 0.42 มากที่สุด 

9.  การเรียนร่วมกันท าให้
เกิดความสามั คคี ในการ
ท างาน 

4.74 0.44 
มากที่สุด 

10.  ในทุกชั่วโมงที่เรียนมี
สื่อการเรียนที่น่าสนใจ 

4.54 0.50 
มากที่สุด 

11.  เนื้อหารายละเอียดใน
ใบความรู้  มีความชัดเจน   

4.62 0.49 
มากที่สุด 

 1 2 .   ใ บ ง า น ที่ มี ค ว า ม
ชัดเจน  เข้าใจง่าย   และ
ปฏิบัติได้   

4.54 0.50 
มากที่สุด 

13 .   ครู แจ้ ง คะแนน ให้
นักเรียนทราบทุกครั้ง   

4.57 0.50 
มากที่สุด 

14.  ครูมีวิธีการทดสอบที่
เหมาะสม   

4.57 0.50 
มากที่สุด 
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รายการศึกษา X  S.D. แปลผล 

15.  ฉันรู้สึกพอใจในคะแนน
ของฉันและคะแนนกลุ่มที่ท า
ได้   

4.57 0.50 
มากที่สุด 

 

16.  พอใจในการแบ่งกลุ่มที่
ครูจัดให้   

4.68 0.47 มากที่สุด 

17.  เห็นด้วยกับการจัดกลุ่ม
คละความสามารถ   

4.65 0.48 มากที่สุด 

18.  ฉันรู้สึกรักและเข้าใจ
เพื่อนมากข้ึน   

4.62 0.49 มากที่สุด 

19 .   ฉั น รู้ สึ กภู มิ ใ จที่ ไ ด้
ช่วยเหลือเพื่อน 

4.62 0.49 มากที่สุด 

20.  ฉันชอบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ   

4.65 0.56 มากที่สุด 

 
    จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนด้วยชุดการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง งานและพลังงาน  
วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นมีอยู่ในระดับมาก ( X =  4.62)   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่านักเรียนมี
วามพึงพอใจต่อวิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL)  เรื่อง งานและพลังงาน วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด  
จ านวน 19 ข้อ และมีความพึงพอใจระดับมาก  
จ านวน  1  ข้อ      
               
6. สรุปผลการวิจัย 
        6.1 การพัฒนาการชุดการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง งานและพลังงาน วิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ที่มีประสิทธิภาพ  
85.32/81.96  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 75/75 

 6.2 ชุดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)เรื่อง งานและพลังงาน  
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  0.05 
 6.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
วิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
เรื่อง งานและพลังงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด   
 
7.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัยด้วยการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง 
งานและพลังงาน วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพ
ช่างอุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่ 1  มีประเด็นที่ส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
 7.1  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง งานและพลังงาน วิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  ให้มี
ประสิทธิภาพ  85.32/81.96  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้  75/75  การที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก 
       7.1.1  การพัฒนาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง งานและ
พลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้รับการตรวจสอบ  
ปรับปรุงแก้ ไขจากผู้ เชี่ ยวชาญ  และผ่านการ
ประเมินตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของ
เครื่องมือ  และด าเนินการเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ
และมีวิธีการเริ่มตั้งแต่การศึกษาเอกสารหลักสูตร  
วิเคราะห์สาระการเรียนรู้จากหลักสูตร และศึกษา
เอกสารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง งานและ
พลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม เป็นวิธีการที่จะชวนให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ได้ผลงานความรู้สึก
และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน  ลักษณะ
การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนความ
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คิด เห็นซึ่ งกันและกัน ช่ วย ให้ เกิดการเรียนรู้  
พฤติกรรมของตนเองและผู้ อ่ืน  ผู้ เรียนค้นหา
ค าตอบได้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนเข้าใจบทบาท  การ
เป็นผู้น าที่ดี  การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ 
                7.1.2 นักเรียนที่ ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง งานและ
พลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม  หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  .05  ที่
เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง งานและพลังงาน  
วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  
ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 นักเรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้  เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ไม่จ าเป็นที่ผู้เรียนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เท่ากัน  
เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ที่มีใน
บทเรียนได้อย่างชัดเจนตรงตามจุดประสงค์ของ
เนื้อหา  ในขณะเดียวกัน ชุดการเรียนรู้  เรื่อง งาน
และพลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพ
ช่างอุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่  1 จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และท า
ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนนั้น ๆ ได้ด้วย
ตนเอง  โดยไม่จ ากัดเวลา  สถานที่ในการเรียนรู้  
จึงท าให้นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ 
            7.1.3 การศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) เรื่อง งานและพลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  ที่ เ ป็น เช่นนี้ เนื่ อ ง
บรรยากาศในการเรียนรู้  ห้องเรียน ครูผู้สอน  
เพ่ือนร่วมชั้น  หรือสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  ส่งผลให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
ร่วมชั้น  ครูผู้สอนมีความเป็นกันเอง  และอธิบาย
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก
ทักษะ  เรื่อง งานและพลังงาน วิชาวิทยาศาสตร์

เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  ให้ทราบถึง
บทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบ  การร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอน  คะแนนของตนเอง  ความ
ผิดพลาดต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
          8.1 การน ารูปแบบการพัฒนาชุดการเรียนรู้
เรื่อง งานและพลังงาน  ไปสร้างรูปแบบการสอน
ใหม่ในเนื้อหาวิชาอ่ืนทั้ง 8 สาระการเรียนรู้  ในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถในการค านวณ 
     8.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืน ๆ  
นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจต่อ
ชุดการเรียนรู้  ดัชนีประสิทธิผล  เช่น  ความคงทน
ของประสิทธิภาพการเรียน  ความคิดสร้างสรรค์  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   
 
9.  กิตติกรรมประกาศ 
        ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการวิทยาลัยการ
อาชีพศรีสะเกษ รองผู้อ านวยการ คณะครูและ
เจ้ าหน้ าที่ ทุ กท่ านที่ อ านวยความสะดวกให้
ค าปรึกษาและขอบใจนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทุกคนที่
ให้ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี 
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงการ รหัสวิชา 3101-8501  
ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีที่ 2  
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงการ รหัสวิชา 3101-8501 

ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ แผนกวิชาเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษา 3) เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาโครงการ รหัสวิชา 3101-8501 ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานเทคนิค
ยานยนต์ แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และ 4) เพ่ือหาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง             
ชั้นปีที่ 2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ แผนกวิชาเครื่องกล ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 38 คน ได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงการ รหัสวิชา 3101-8501 
จ านวน 2 หน่วยการเรียรู้  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงการ รหัสวิชา 3101-8501 จ านวน 
30 ข้อ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกและแบบประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเพ่ือ                    
หาประสิทธิภาพด้วยเกณฑ์ E1/E2  ค่าสถิติทีกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้เท่ากับ 81.00 
/81.94 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และมีความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 4.57  ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : แผนการจัดการเรียนรู้ , วชิาโครงการ , ประสิทธิภาพ , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
 
The purpose of the study were: 1) to develop the Lesson Plan on Project Subject 

code 3101-8501  for The Second year High Vocational Certificate Student in Department of 
Mechanical of Ubon Ratchathani Technical College to be effective according to E1/E2 criteria 
equal to 80/80 2) to compare the pretest and posttest achievement score on the Lesson 
Plan 3) to validate the Lesson Plan efficiency and 4) to study students satisfaction towards  
the Lesson Plan after learning. The sample consisted of 38 The Second year High Vocational 
Certificate Student in Department of Mechanical of Ubon Ratchathani Technical College. The 
participants were selected through cluster random sampling. The research instrument 
consisted of two Lesson Plan on Project Subject code 3101-8501 and the 30 multiple choice 
question on Project Subject. The statistic used for data analysis, mean, standard deviation 
and (dependent sample) t-test. The finding indicated that the two Lesson Plan had the 
efficiency value of 81.00/81.94 which met the efficiency standard of the E1/E2 criteria and 
the post-test scores were higher than the pre-test scores with a level of significance at 0.1 
and the student satisfaction was at 4.57 which considered was at the highest level.  

 
Keywords : Lesson Plan , Project , The efficiency value , The achievement score
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1. บทน า  
  การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้มีการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2557 ในรายวิชาโครงการ  รหัสวิชา 
3101-8501  สาขางานเทคนิคยานยนต์ที่จัดอยู่ใน
หมวดวิชาชีพ เน้นการปฏิบัติจริงได้ก าหนดให้
ผู้ เรียนทุกคนต้องจัดท าโครงการ ในภาคเรียน
สุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษา โดยให้ผู้เรียนน า
ความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยี  (พงศ์เทพ จิระโร. 2558) วางแผน 
น าเสนอโครงงาน  ผลงานทางวิชาการ  การ
ออกแบบการสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในงาน
อาชีพที่เกี่ยวข้องให้เสร็จในเวลาที่ก าหนด  โดย
รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ตลอดการ
ท าโครงงานและน าเสนอผลงานให้คณะกรรมการ
ประเมินผลในเวลาที่ก าหนด   (สุชาติ ประจวบ
เหมาะ. 2544) ตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้รายงานวิจัย
ได้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
โครงการ รหัสวิชา3101–8501 สาขางานเทคนิค
ยานยนต์ ประจ าแผนกวิชาเครื่องกล พบว่ายังไม่มี
การแบ่งหน่วยเรียนที่ชัดเจน ขาดการประเมิน
ความก้าวหน้าทางการเรียนและการสอน ขาดสื่อ
การสอนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนเนื้อหา
ในรายวิชาดังกล่าวบางหน่วยการสอนมีเนื้อหาที่
มากและถูกจ ากัดด้วยเวลา ท าให้การเรียนการสอน
บางครั้งต้องอาศัยการสอนนอกเวลา ผู้รายงานวิจัย
จึงได้คิดค้นและวางแผนงานหารูปแบบในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ รหัสวิชา 
3101–8501 สาขางานเทคนิคยานยนต์  ด้ วย
การบูรณาการให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา
และตอบสนองต่ อน โ ยบายของส านั ก ง าน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้พัฒนารูปแบบ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ก า ร ส ร้ า ง เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนรายวิชาโครงการ รหัสวิชา 
3101–8501  สาขางานเทคนิคยานยนต์  โดยให้
ผู้เรียนเป็นผู้บูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพสู่การเป็น
นักคิด  นักวางแผนการท างานน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานและสามารถเชื่อมโยงความรู้จาก
ภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้ (ชาตรี เกิดธรรม. 
2547) 

 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย 
จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโครงการ รหัสวิชา 
3101-8501  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ส าหรับนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษา  
ท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการจัดท า
โครงการไปประยุกต์ใช้งานในการประกอบอาชีพ
ได้ต่อไปในอนาคต และสร้างศักยภาพให้แก่
นักเรียนนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยให้
เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับ
นักศึกษาในทางที่ ดี อย่ า งมีประสิทธิ ผลและ
ประสิทธิภาพอีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  2.1 เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาโครงการ รหัสวิชา 3101-8501 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 /E2 เท่ากับ 80/80  

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชาโครงการที่สร้างข้ึน 

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโครงการ รหัส
วิชา 3101-8501 
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3. สมมติฐานของการวิจัย  
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลั งจากที่ ได้
ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาโครงการ รหัส
วิชา 3101-8501 ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีที่ 2  สาขางานเทคนิค
ยานยนต์ แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 
    การสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาโครงการ รหัสวิชา 3101-8501 ส าหรับ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปี
ที่ 2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ แผนกวิชาเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
               1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาโครงการ รหัสวิชา 3101-8501 
               2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้  วิชาโครงการ รหัสวิชา 
3101-8501 
               3) ความพึงพอใจในการเรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้  วิชาโครงการ รหัสวิชา 
3101-8501 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
  5.1 ป ร ะ ช า ก ร  คื อ  นั ก ศึ ก ษ า 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีที่  2 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ แผนกวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562      
  5.2 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  คื อ  นั ก ศึ ก ษ า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีที่  2 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ แผนกวิชาเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ านวน 38 คน       
(1 ห้องเรียน) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster random sampling) 
 
 

5.3. เครื่องมือในการวิจัย 
      5.3.1 การหาประสิทธิภาพของ

แผนการจัดการเรียนรู้ 
                1)  ศึกษาหลักสู ตรหลักสูตรและ
รวบรวมเอกสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
สอบถามผู้รู้ เกี่ยวกับการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาโครงการ รหัสวิชา 3101–8501 
โดยพิจารณาหลักการ วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย 
โครงสร้าง การพัฒนาผลการเรียนรู้ แนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัด
และประเมินผล 

2) ศึกษาจุดมุ่งหมาย ก าหนดและเลือก
รู ป แบบแผนกา รจั ดก าร เ รี ยน รู้  วิ เ ค ร าะห์
รายละเอียดของเนื้อหาจากค าอธิบายรายวิชา
โครงการ รหัสวิชา 3101–8501  
  3) ศึกษาค้นคว้า รวบรวม ด าเนินการก่อน
สร้างระบบการสอน โดยท าการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชา คิดค้นและผลิตสื่อการสอน รายละเอียด
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือใช้ให้เหมาะสม
กับรูปแบบการสอนเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอน 

4) ศึกษารายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1) ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
จัดแบ่งเนื้อหา ก าหนดการสอนในแผนการจัดการ
เรียนรู้แต่ละหน่วยการสอน เช่น หน่วยที่ 1 เรื่อง
แนวคิดในการจัดท าโครงการ เวลา 4 ชั่วโมงและ
หน่วยที่ 2 เรื่องกระบวนการจัดท าโครงการ เวลา 
2 ชั่วโมง 
       4.2) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาโครงการรหัสวิชา 3101–8501 ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2557 สร้างตามขั้นตอน ดังนี้คู่มือ
ครูผู้สอน คือ คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้จัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ส่วนประกอบส าคัญของคู่มือครูผู้สอนได้แก่ ค าน า 
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม ส่วนประกอบของ
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แผนการจัดการเรียนรู้  ค าชี้แจงส าหรับผู้สอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาหน่วยการสอน แบบ
ฝึกปฏิบัติและการวัดผลประเมินผล [6] 
    5) น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาและน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง
แก้ไขตามขอ้เสนอแนะ 
 
   6)  น าไปแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
โครงการ รหัสวิชา3101–8501 ไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับชั้นปีที่ 
2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ แผนกวิชาเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในภาคเรียนที่ 1           
ปีการศึกษา 2562 มีข้ันตอนดังนี้ 
     ทดลองแบบเดี่ยว น าแผนการเรียนรู้ไป
ทดลองเ พ่ือหาความเหมาะสมกับนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับชั้นปีที่ 2 สาขา
งาน เทคนิ คยานยนต์  แผนกวิ ช า เ ครื่ อ งกล 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ านวน 3 คน ที่มีผล
การเรียน เก่ง ปานกลางและอ่อน พบว่านักศึกษา
ที่มีผลการเรียนเก่งและปานกลาง ท ากิจกรรมการ
เ รี ยน รู้ ไ ด้ ดี ก ว่ าที่ มี ผ ล กา ร เ รี ยน อ่อน  และ
ประสิ ท ธิ ภ าพขอ งแผ นกา ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ 
68.67/72.09 ไม่ผ่านเกณฑ์  
     ทดลองแบบกลุ่ม น าแผนการเรียนรู้ไป
ทดลองเ พ่ือหาความเหมาะสมกับนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับชั้นปีที่ 2 สาขา
งาน เทคนิ คยานยนต์  แผนกวิ ช า เ ครื่ อ งกล 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ านวน 9 คน ที่มีผล
การเรียน เก่ง ปานกลางและอ่อน เช่นกันกับการ
ทดลองแบบเดี่ยว พบว่าประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 78.89/79.58 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
    ทดลองแบบภาคสนาม  น าแผนการ
เรียนรู้ไปที่ผ่านการทดลองจากทั้ง 2 แบบ ไป
ทดลองกับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับชั้นปีที่ 2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ แผนก
วิชาเครื่ องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
จ านวน 30 คน ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพ

ของแผนการจัดการเรียนรู้ 81.00/81.94 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์   
E1 /E2 เท่ากับ 80/80  

5.3.2  การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1) สร้างแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 50 ข้อ 

2) น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
เ พ่ือตรวจสอบและน าผลมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างแบบทดสอบและจุดประสงค์ 
(เลือกค่าดัชนีที่มีความสอดคล้อง  0.50) แล้ว
จัดท าแบบทดสอบ  

3) น าแบบทดสอบไปใช้กับนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับชั้นปีที่ 2 สาขา
งาน เทคนิ คยานยนต์  แผนกวิ ช า เ ครื่ อ งกล 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  

4)  น าผลคะแนนมาท าการหาค่าความ
ยากง่ายของแบบทดสอบ (เลือกความยากง่าย 
0.20-0.80, ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป) 
แบบทดสอบที่ใช้ได้มีจ านวน 43 ข้อ และเลือกใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30 ข้อ คัด
จาก 50 ข้อ  
  5) หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
ทั้งฉบับโดยใช้สูตรของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-
Richardson Method, KR-20) [7] เท่ากับ 0.92 
แล ะน า ไ ป ใ ช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  แ ล้ ว จั ด ท า
แบบทดสอบน าไปใช้จริง 

5.3.3 การสร้างแบบความพึงพอใจ 
1) สร้างแบบวัดความพึงพอใจแบบมาตรา

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) และเกณฑ์
การแปลผล แล้วก าหนดหัวข้อและประเด็นความ
พึงพอใจสร้างแบบวัดความพึงพอใจ  

2) น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
เ พ่ือตรวจสอบและน าผลมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (ค่าดัชนีความสอดคล้อง   0.50)     
  3) น าแบบวัดความพึงพอใจไปใช้กับ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับชั้นปี 
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ที ่2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ แผนกวิชาเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  
  4) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย   
(ใช้ค่า เฉลี่ ย พิจารณาระดับความคิดเห็นของ
นักศึกษา) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ E1 /E2 เท่ากับ 80/80 
  6.2 วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก
แบบทดสอบ ใช้สูตรพอยด์-ไบซีเรียล(Point 
bacterial correlation)   
  6.3 วิเคราะห์ความเชื่อมั่นแบบทดสอบ 
โดยวิธี KR-20 

6.4 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ก่อนและหลังเรียน (t-test dependent 
samples) 
  6.5 วิเคราะห์แบบความพึงพอใจแบบ
มาตราประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งค่าคะแนน คือ 
มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 
2 และน้อยที่สุด = 1  
 
7. สรุปผลการวิจัย 

7.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ค่าประสิทธิภาพแบบเดี่ยว 68.67/72.09 ,            
ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ บ บ ก ลุ่ ม  78.89/ 79.58,            
ค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม 81.00/81.94 
และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ E1 /E2 ของแผนการ
จัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 เรื่องแนวคิดในการจัดท า
โครงการและหน่วยที่ 2 เรื่องกระบวนการจัดท า
โครงการ คะแนนก่อนเรียน/คะแนนหลังเรียน 
เท่ากับ 81.63/82.07  

7.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
วิชาโครงการ รหัสวิชา 3101-8501 โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ก่อนเรียน 

14.76X  ,S.D.=2.05  และหลังเรียน 
23.97X  , S.D.=1.90) 

7.3  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
แผนการจัดการเรียนรู้  วิชาโครงการ รหัสวิชา 
3101-8501มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
( 4.57X  )   

 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 การใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
โครงการ รหัสวิชา 3101-8501 ต้องค านึง พ้ืน
ฐานความรู้และความแตกต่างระหว่างนักศึกษาแต่
ละคน เพ่ือให้แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
และมีความเหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

8.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ เช่น การศึกษา
และทักษะที่จ าเป็นในยุคศตวรรษท่ี 21 หรือเจตคติ
ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบ
สอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

8.3 ควรสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาอ่ืนๆ    
 
9. กิตติกรรมประกาศ  
   งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดีด้วยแผนกวิชา
เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่เอ้ือเฟ้ือ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการท างานวิจัย 
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ระหว่างการสอนด้วยบทเรียนวีดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ กับการสอนแบบปกติ 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนวีดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ 
ประกอบการสอนรายวิชาภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน เรื่อง ไชน่าทาวน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการสอนด้วย
บทเรียนวีดีทัศน์กับการสอนปกติ  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสอาด
เผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 72 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) และโดยการจับ
สลาก แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 36 คน ใช้วิธีการสอนบทเรียนวีดีทัศน์    
ชุด ไชน่าทาวน์ และกลุ่มควบคุมได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 36 คน ใช้วิธีการสอนแบบปกติ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่1) บทเรียนวีดีทัศน์ชุด ไชน่าทาวน์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87 โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ 
Randomized Control Group Pretest-Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าท่ีแบบกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกัน (t-test Independent) 
 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนวีดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนวีดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ สูงกว่านักเรียนที่สอนด้วยวิธี
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนวีดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน เรื่อง ไชน่าทาวน์ 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to (1) to create and find the efficiency of the 
Chinatown Video Lessons in Chinese language courses of mathayomsuksa 2 students according 
to the criteria of 80/80. (2) To compare the Chinese learning achievement on Chinatown series 
of mathayom Suksa 2 students between teaching by video lesson and normal teaching. 

The sample group used in this research was mathayomsuksa 2 students in the academic 
year 2019, Sa-ard Phadermwittaya School, Muang District, Chumphon Province, divided into 2 
groups which are 1. The sample group used in the research to measure the learning 
achievement of 2 classrooms, a total of 72 people, obtained by Sample Random Sampling and 
by the lottery. The experimental group comprised 36 mathayomsuksa 2 room 1 students, using 
the method of teaching video lessons in Chinatown series. The control group was 36 
mathayomsuksa 2 room 2 students, using the normal teaching. The research instruments were 
1) Video Lessons in Chinatown Series 2) lesson Plan 3) The learning achievement test with the 
reliability of the whole test equal to 0.87 using the Randomized Control Group Pretest-Posttest 
Design. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and t-test 
independent testing. 

The research found that video lesson Chinatown Series effective according to criteria 
80/80 and the students' learning achievement between teaching by using the Chinatown video 
lessons was higher than the students taught by the normal teaching at statistical significance of 
0.05. 

 
Keywords : Video Lesson on Chinatown Series , Chinese Learning Achievement in       

Chinatown Series 
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1. บทน า 

ภาษา หมายถึง ถ้อยค าที่ใช้พูดหรือเขียน
เพ่ือสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย 
ภาษาจีน หรือเพ่ือสื่อเฉพาะวงการ เช่น ภาษา
ราชการ เสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการที่สื่อความ
ได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษท่าทาง เป็นต้น 
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2542) 
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของมนุษย์อย่าง
หนึ่งในการสื่อสารเพ่ือด ารงชีวิตให้อยู่รอดในสังคม 
เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนกลุ่มหนึ่งไปยังคน
อีกกลุ่มหนึ่งเพ่ือสืบทอดเรื่องราวอันดีงาม อนุรักษ์
ประเพณีนิยมให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป และที่
ส าคัญ ภาษาสามารถยกระดับความเป็นมนุษย์ได้อีก
ด้วย มนุษย์ทุกคนจ าเป็นต้องมีภาษาเพ่ือสื่อสารให้
เข้าใจความหมายตรงกัน มีการติดต่อค้าขายเพ่ือ
พัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ใช้ภาษาเป็นสื่อกลาง
สัมพันธ์ทูตไมตรี เชื่อกันว่าคนในสังคมปัจจุบันมี
ความจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอย่างน้อย 3 ภาษา คือ 
ภาษาท่ีหนึ่งเป็นภาษาแม่หรือภาษาของตนเอง ภาษา
ที่สองเป็นภาษาสากล ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันในระดับ
นานาชาติ และภาษาที่สามคือภาษาในภูมิภาคที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง เช่น คนเอเชียอาจ
เรียนรู้ภาษาจีน เป็นต้น (ส าราญ จูช่วย) 

 ผู้ที่มีทักษะทางภาษาจะเป็นผู้ที่มีโอกาสใน
การท างานประกอบอาชีพที่สามารถติดต่อสื่อสาร
หรือเจรจาธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นทูต
สัม พันธ์ ไมตรี กับนานาประเทศ ส่ งผลให้ เกิด
ประโยชน์ต่อทั้งตนเองและประเทศชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาษาจีนเป็นภาษาที่ส าคัญเนื่องด้วยจ านวน
ประชากรมหาศาลและการขยายตัวทางธุรกิจของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้มีการค้าขาย เป็นพลัง
ดึงดูดการค้าและการลงทุนที่น่าจับตามอง ดังมี     

ค ากล่ าวว่ า  “ถนนทุกสายมุ่ ง สู่ จี น” และการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย-จีน 
เพ่ิมจ านวนมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของ
ประเทศไทยก็ว่าได้ (ไทยรัฐ, 10 ตุลาคม 2553 :  
29) 
 ภาษาจีน เป็นภาษาที่มีคนใช้ในการสื่อสาร
มากที่ สุ ด ใน โลก  ด้ ว ยจ านวนประชากรของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีมากกว่า 1,300 ล้านคน 
ไม่นับรวมชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆอีกทั่ว
โลก ส าหรับการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ
ไทยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในโรงเรียน
เอกชนที่จัดตั้งโดยชุมชน ต่อมาได้มีการรวมตัวกันใน
นามของสมาคมชาวจีน การเรียนการสอนภาษาจีน
ต้องหยุดชะงักและถูกควบคุมอย่างเข้มงวดในช่วงที่
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ไปสู่ ร ะบอบสั ง คมนิ ยมคอมมิ วนิ สต์ 
จนกระทั่งมีการรื้อฟ้ืนและสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตอย่างเป็นทางการขึ้นอีกครั้งระหว่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยในปี 
พ.ศ.2518 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนจึง
กลับมาตื่นตัวอีกครั้ง แต่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็ได้
ก่อให้เกิดผลกระทบและข้อจ ากัดการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนในประเทศไทยเป็นอย่างมากและ
พบปัญหาต่างๆ หลายประการ ซึ่งส่วนหนึ่งที่พบคือ 
ประสิทธิผลการเรียนต่ า ผู้ เรียนจ านวนมากไม่
สามารถน าความรู้ ไป ใช้ ประ โยชน์ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และแบบเรียนที่ใช้ในประเทศไทยขาด
ความเหมาะสม แบบเรียนที่นิยมใช้ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนสอนในระบบหรือนอกระบบ มีการใช้แบบเรียน
ที่ผลิตจากประเทศจีนเสียส่วนใหญ่ ตลอดจนวิธีการ
สอนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ครูผู้สอนขาดเทคนิคการสอนที่จะดึงดูดให้ผู้เรียน
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ตั้งใจและสนใจเรียนภาษาจีน (สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551) 
 จากปัญหาดั งกล่ า วข้ า งต้ น  ผู้ วิ จั ย ได้
วิเคราะห์องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการสอนที่ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ภาษาจีนของผู้ เรียนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ พบว่า สาเหตุส าคัญที่ท าให้
ผู้เรียนเรียนภาษาจีนไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจาก
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลากหลาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสอนทักษะที่ยึดรูปแบบเดิม 
โดยครูเสนอเนื้อหา ใบงาน และอธิบายให้ผู้เรียน
ท่องจ า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรม
น้ อย  จึ ง เ กิ ดค ว าม เบื่ อหน่ า ย และขาดความ
กระตือรือร้นในการเรียน ไม่เห็นความส าคัญของการ
เรียนภาษาจีน ท าให้ส่งผลต่อทักษะภาษาจีนของ
ผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ดังนั้นในการ
จัดการ เรี ยนการสอนภาษาจีน  วิ ธี การสอนที่
เหมาะสมส าหรับน ามาใช้กับผู้ เ รี ยนระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนา
บทเรียนวีดีทัศน์ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับพ้ืนฐาน 
ความสนใจและธรรมชาติของผู้ เรียน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความ
สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
    2.1  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนวี
ดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ ประกอบการสอนรายวิชา
ภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตาม
เกณฑ์ 80/80  

2.2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาจีน เรื่อง ไชน่าทาวน์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการสอนด้วยบทเรียนวีดี
ทัศน์กับการสอนปกต ิ

 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
    3.1 บทเรียนวีดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  

3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน เรื่อง 
ไชน่าทาวน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
เรียนด้วยบทเรียนวีดีทัศน์ ชุดไชน่าทาวน์ สูงกว่าการ
เรียนแบบปกต ิ

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
    4.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสอาด
เผดิมวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
    4.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี้ 
   4.2.1กลุ่มตัวอย่างเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample 
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก ได้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 36 คน เป็น
กลุ่มทดลอง ใช้วิธีการสอนด้วยบทเรียนวีดีทัศน์ ชุด 
ไชน่าทาวน์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
จ านวน 36 คน เป็นกลุ่มควบคุม ใช้วิธีการสอนแบบ
ปกต ิ

4.2.2 กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนวีดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 42 
คน  
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  4.2.3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนวีดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ 
แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1:1) จ านวน 3 คน 

  4.2.4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนวีดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ 
แบบกลุ่มย่อย (3:3:3) จ านวน 9 คน 

  4.2.5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนวีดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ 
แบบภาคสนาม (10:10:10) จ านวน 13:13:13 คน 
จ านวน 30 คน 
    4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 

4.3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการสอน ซึ่งมี 2 
รูปแบบ คือ การสอนด้วยบทเรียนวีดีทัศน์ ชุด ไชน่า
ทาวน์และการสอนแบบปกติ 

4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาจีน เรื่อง ไขน่าทาวน์ 

4.3.2 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ วิชา
ภาษาจีน ชุด ไชน่าทาวน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย     

การทักทายเบื้องต้น (问候) 
การคมนาคม (汽车) 
สถานที่ต่างๆ (地方) 
ธรรมชาติต่างๆ (风景) 
วัฒนธรรม (文化) 
การถามทาง (问路) 
เงิน (钱) 
การซื้อของ (买东西) 
อาหาร (食品) 
เครื่องดื่ม (饮料) 
 

    4.3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
    ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 โดยใช้เวลาจัดการเรียนการสอนกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 
1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง 
    4.3.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1) ได้บทเรียนวีดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
     2) ได้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไช
น่าทาวน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง
การสอนด้วยบทเรียนวีดีทัศน์  ชุด ไชน่าทาวน์ 
เปรียบเทียบกับการสอนแบบปกติ 
     3) เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูในการสอน
ด้วยบทเรียนวีดีทัศน์  ในการสอนเรื่อง อ่ืนและ
ร ะ ดั บ ชั้ น อ่ื น ข อ ง ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศต่อไป 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

 การทดลองครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ท าการ เก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการทดลอง 
ดังนี้ 

5.1 แบบแผนการทดลองการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทอดลองแบบRandomized 
control Group Pretest-Posttest Design โดย
กลุ่มหนึ่งเรียกว่า กลุ่มทดลอง ซึ่งสอนด้วยบทเรียนวี
ดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า กลุ่ม
ควบคุม ซึ่งสอนโดยใช้การสอนแบบปกติ 

 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
E (R)    X    
C (R)    -    

 

5.2 ขั้นตอนการทดลอง มีดังนี้ 
    5.2.1 ด าเนินการทดลองในครั้งนี้ โดยให้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
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และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ซึ่งเป็นกลุ่ม
ควบคุม ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาจีน เรื่อง ไชน่าทาวน์ จ านวน 40 ข้อ ก่อน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   5.2.2 ด าเนินการสอนด้วยบทเรียนวีดี
ทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ กับนักเรียนกลุ่มทดลอง และ
ด าเนินการสอนด้วยวิธีการสอนปกติกับนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมทั้ง 10 เรื่องตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
วางแผนไว้ หลังจากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน เรื่อง ไชน่า
ทาวน์ จ านวน 40 ข้อ  

5.2.3 น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน 

 
6.  ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนวีดีทัศน์ 
ชุด ไชน่าทาวน์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

การ
ทดลอง 

จ านวน
นัก 

เรียน 

คะแนนระหว่าง
เรียนคะแนน

เต็ม 100 
คะแนน 

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน

คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

คะ 
แนน
เฉลี่ย 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

คะ 
แนน
เฉลี่ย 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

หนึ่งต่อ
หนึ่ง 

3 81.41 81.41 34.42 82.24 

กลุ่ม
เล็ก 

9 81.34 81.34 34.25 82.31 

ภาค 
สนาม 

30 81.28 81.28 34.31 82.42 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า  การหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนวีดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 81.28/82.42 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ E1/E2 คือ 80/80 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

   ̅ SD t Sig. 

กลุ่ม
ควบคุม 

36 30.64 3.08 4.73* 0.000 

กลุ่ม
ทดลอง 

36 33.42 2.42   

 *มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาจีน เรื่อง ไชน่าทาวน์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองเท่ากับ 33.42 
และค่ า เ ฉลี่ ย ของกลุ่ ม ควบคุ ม เท่ า กั บ  30.64 
หมายความว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ เรียนด้วย
บทเรียนวีดีทัศน์ชุด ไชน่าทาวน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้การ
สอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกลับสมมติฐาน 

 
7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 กา ร วิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น กา ร เ ปรี ย บ เที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาจีน เรื่อง ไชน่า
ทาวน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดี
ทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ กับการเรียนปกติ สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

7.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนวีดี
ทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ประสิทธิภาพของบทเรียนวีดี
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ทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.28/82.42 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ E1/E2 คือ 80/80 
ต า ม ที่ ก า ห น ด ไ ว้  เ นื่ อ ง ม า จ า ก ก า ร พั ฒ น า
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โดย
ใช้บทเรียนวีดีทัศน์ ชุด ไชน่าทาวน์ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 เกิดจากผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงผู้เรียน
เป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม
กับวัยและความต้องการของผู้เรียน โดยใช้เทคนิค
หรือวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดการเรียนการ
สอนด้วยบทเรียนวีดีทัศน์เป็นการกระตุ้นความสนใจ
ของผู้ เ รี ยน เนื่ องจากภายในบทเรียนวีดีทัศน์
ประกอบไปด้วยเนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง และวีดีโอการสอนของครูผู้สอน เป็นการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนท าให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและได้ความรู้ควบคู่ไป
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชนาฏ ธรรม
เกสร (2555) ได้ศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.72/83.33 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
80/80 

7.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาจีน เรื่อง ไชน่าทาวน์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดีทัศน์ สูง
กว่าการสอนแบบปกติ พบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเท่ากับ 
34.32 และกลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากับ 28.67 จึงสรุปได้
ว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนวีดีทัศน์มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าวิธีการเรียนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชลิต ลิ้มพระคุณ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การซ่อมแซม

เสื้อผ้าเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า
เบื้องต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิตราภรณ์ ชั่งกริส ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Flipped Classroom เรื่อง การตรวจร่างกาย 
รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง 
การตรวจร่างกาย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาค้นคว้าในครั้ งนี้  ผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยบทเรียนวีดีทัศน์ หรือการวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี้ 

8.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนโดยการทบทวนบทเรียนเดิม
ก่อนขึ้นบทเรียนต่อ และหาเวลาให้นักเรียนได้มี
โอกาสฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมจากตารางเรียนที่ก าหนด 
 8.2 ควรจัดสภาพแวดล้อมการเรียนปฏิบัติ
ของห้องเรียนก่อนการใช้งานจริงหรือก่อนการ
ทดลอง เช่น การท ากิจกรรมกลุ่ม เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดและเสียเวลาในการทดลอง 
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การพัฒนาแนวทางประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความต้องการเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ในวิทยาลัยการอาชีพไชยา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแนวทางประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความต้องการเลือกศึกษาต่อ  
2) ปฏิบัติการตามแนวทางประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความต้องการเลือกศึกษาต่อ และ 3) เปรียบเทียบความต้องการ
เลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลังการปฏิบัติตาม
แนวทางประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความต้องการศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 200 คน การวิจัยมี
กระบวนการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 วงรอบ ทั้ง 2 วงรอบประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการ
ปฏิบัติการ ขั้นการสังเกตการณ์ และขั้นการสะท้อนผล เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามการรับรู้
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ และความต้องการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาก่อนและหลังการด าเนินง าน
ตามแนวทาง  แบบสังเกตพฤติกรรม แบบนิเทศติดตามการปฏิบัติการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาแนวทางประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความต้องการเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ควรจัดให้มี
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (โร้ดโชว์) ภายใต้แนวคิด “ถึงตัวได้ใจ ถึงใจได้ตัว” โดยมีแนวปฏิบัติ คือ ใช้การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (โร้ดโชว์) โดยการจัดนิทรรศการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และใช้การประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊
คกลุ่มเป้าหมายโดยมีเนื้อหา 3 ด้าน คือ สามารถหารายได้ระหว่างเรียน  เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบ
อาชีพอิสระ และเป็นงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 2) ผลการปฏิบัติการตามแนวทางประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความ
ต้องการเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติการตามแนวทาง พบว่า ผลการปฏิบัติการโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และ 3) ผลการเปรียบเทียบความ
ต้องการเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังการปฏิบัติตาม
แนวทางประชาสัมพันธ์ พบว่า นักเรียนรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยการอาชีพไชยา เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28.50 
และมีความต้องการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาเพิ่มข้ึน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 
ค าส าคัญ : แนวทางประชาสัมพันธ์ ,  ความต้องการเลือกเข้าศึกษาต่อ 
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Abstract 
 
 The objectives of the study were to 1) Develop the paths of public relations to promote 

requirements of selecting the studies. 2) Proceed to the paths of public relations to promote 

requirements of selecting the studies. and 3) Compare requirements of selecting the studies of 
senior high school students at Chaiya industrial and community  education college with pre and 
post operation. The sampling was 200 senior high school students. The research is divided into 
two cycles consisting of for steps on each; Planning, Operation, Observation and Reflection. 
Tools used were questionnaire for perceiving data of public relation and needs for admission at 
Chaiya Industrial and Community Education College with pre and post operation, behavioral 
observation forms and forms of operating supervision and monitoring. The quantitative data 
were analyzed by percentages, means, and standard deviation. 
 According to workshop towards  results of its  development, the findings revealed that 
1) Proactive relations (Roadshow) should be held on ”The Closer you target, the more 
trustworthy you get.” The methods shown were a study exhibition and a public relation on 
Facebook through the target groups with 3 aspects of content; ability to earn extra money 
during task 2) Referred to a form of operative supervision and monitoring, The result was overall 

at the very good level, 3) The comparing result of post operation was found the more 28.50 
percent of student get additional information related to the college. Another 13 students have 
a strong desire to study at the college by 7.50 percent 
. 
Keywords : The paths of public relations to promote , Requirements of selecting  
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1. บทน า 
สังคมไทยมีค่านิยมการเรียนจบปริญญาสูง

โดยมีส านวนติดปากที่ว่า “เรียนจบสูงๆจะได้เป็น
เจ้าคนนายคน” ท าให้เยาวชนส่วนใหญ่มีเป้าหมาย
ที่จะศึกษาต่อให้ได้ปริญญา ส่งผลให้การศึกษาของ
ประเทศไม่สามารถผลิตก าลังคนและแรงงานได้ 
ประกอบกับการจ้างงานในตลาดแรงงานของระบบ
ราชการก าหนดค่าจ้างตามวุฒิการศึกษามากกว่า
สมรรถนะความสามารถของผู้ส าเร็จการศึกษา การ
อาชีวศึกษาจึ ง ได้ค่ าตอบแทนต่ ากว่ าผู้ ส า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีส่งผลให้ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีสภาวะขาดแรงงานที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ รัฐบาลไทยได้มี
ความพยายามที่จะผลักดันให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ
อาชี วศึ กษามา โดยตลอด  ซึ่ ง จะ เห็ น ได้ จ าก 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่เน้นการปฏิรูปการศึกษา 
เพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการก าหนดนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
โดยแนวทางยุทธศาสตร์ส าคัญที่รั ฐบาลเลือก
ด าเนินการคือให้การอาชีวศึกษามีบทบาทส าคัญใน
การพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคม  สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันต้อง
เผชิญกับกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่าง
รุนแรงรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 
ประชากรเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการแข่งขัน
ในโลกเศรษฐกิจสมัยใหม่ เพราะประชากรเป็นผู้ใช้
เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ ประกอบกับการ
เปิดประชาคมอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2558 ท าให้มีการ
เปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่งผลให้ประเทศ
ไทย ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่ก าลังคนและ
พัฒนาก าลังคนของประเทศให้สามารถปรับตัว 
รองรับผลจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าการผลิตก าลังคน
ยั ง ค ง ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ประกอบการในภาคการผลิต อุตสาหกรรม  

เป้าหมายต่างๆ จากโครงการศึกษาเพ่ือทบทวน
ความต้องการก าลังคนเพ่ือใช้วางแผนการผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ พบว่าผลการ
ประมาณการจัดหาอาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาในปี พ.ศ. 
2563 และ ปี พ.ศ. 2568 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
การผลิต ก่อสร้าง สังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมาย
เป็นสาขาที่มีความต้องการอัตราก าลั งคนเข้า
ประกอบอาชีพมากแต่มีผู้ส าเร็จการศึกษาน้อย จึง
ส่งผลให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2559) การศึกษาระดับอาชีวศึกษา
มีความส าคัญในการพัฒนาก าลังคนของประเทศ แต่
ประสบปัญหามีผู้ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อน้อยโดยจะ
เห็นได้ว่าผลการศึกษาที่ได้ซึ่งองค์ความรู้ที่ผ่านมา
เกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุของการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อระดับอาชีวศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
วางนโยบายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญ ได้แก่ โรงเรียน และ
ครอบครัว ในการส่งเสริมให้นักเรียนตัดสินใจศึกษา
ต่ออาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น (กรมการจัดหางาน , 
2559) ท า ให้ เ กิดน โยบายของรั ฐบาลที่ ไ ด้ ให้
ความส าคัญในการยกเครื่องอาชีวศึกษาเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดย
เตรียมการพัฒนาอาชีวศึกษาแบบครบวงจรให้สี่เสา
ห ลั ก ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ท ย ยั่ ง ยื น  แ ล ะ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเ พ่ิมปริมาณ
นักเรียนระดับอาชีวศึกษาจากสัดส่วนนักเรียนสาย
สามัญต่อระดับอาชีวศึกษาเป็น 60:40 และ 50:50 
ในอนาคต เพื่อรองรับความต้องการก าลังคนในภาค
เศรษฐกิจของประเทศ และอาเซียนโดยส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษามีหน้าที่ ในการผลิต
ก าลังคนที่มีคุณภาพ ทักษะฝีมือ และสอดคล้องกับ
ความต้องการก าลังคนในภาคเศรษฐกิจเพ่ือสร้าง
ความเข็มแข็งให้แก่ประเทศต้องเกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือที่เข็มแข็งระหว่าภาครัฐและเอกชนในการ
ร่วมกันจัดการศึกษาซึ่งจะเป็นแนวทางที่สามารถ
สร้างงาน สร้างรายได้  สร้างความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาก าลังคนในภาค
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เศรษฐกิจต้องใช้ก าลั งคนด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีความจ าเป็น
และขาดแคลนอย่างมาก (ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, 2560) 

จากนโยบายเพ่ือพัฒนาประเทศดังที่กล่าว
มาข้างต้นวิทยาลัยการอาชีพไชยา ช่วงระยะเวลา 2 
ปีการศึกษา 2560-2561 ได้มอบหมายให้ งาน
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพไชยา รับผิดชอบ
ด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย เ พ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ อันดี
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า 
บุคคลภายนอก นักเรียน นักศึกษา และส่งเสริม
ค ว าม ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นเข้ามาสมัครเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้ามาสมัครเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงในวิทยาลัยการอาชีพไชยามากขึ้น ส าหรับ
แนวทางการประชาสัมพันธ์ของงานประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเข้ามาสมัครเรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงมากขึ้นนั้นเป็นการใช้สื่อและแนวทาง
หลายประเภท ได้แก่ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ใช้
แนวทางการประชาสัมพันธ์ด้วยการส่งไปรษณีย์
ให้กับหน่วยงานภายนอก  ป้ายประกาศในบริเวณ
เขตอ า เภอไชยา  เ สี ย งตามสายใช้ แนวทา ง
ออกอากาศประชาสัมพันธ์ในระยะ 50 กิโลเมตร
จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้
แนวทางประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊ค พบว่าได้มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รั บรู้ ข้ อมู ล กา รประชาสั ม พันธ์ จ ากแนวทาง
ประชาสัมพันธ์จนเข้ามาสมัครเรียนในระดับ ปวส. 
ในปีการศึกษาพุทธศักราช 2560 มีจ านวน 21 คน 
ปีการศึกษาพุทธศักราช 2561 จ านวน 16 คน จาก
ยอดการรับสมัครพบว่าผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเข้าเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจ านวนน้อย
มากและจะสังเกตได้ว่า ในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน

ผู้สมัครเข้าเรียนจ านวน 21 คน และในปี พ.ศ. 
2561 มีจ านวน 16 คน ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2560 
จ านวน 5 คน และมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆเพราะ
แนวทางประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา
ยังไม่ตอบโจทย์หรือเข้าถึงผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  

จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ทางผู้วิจัยจึงด าเนินงานวิจัยเรื่องการ
พัฒนาแนวทางประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความ
ต้องการเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไช
ยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้ผู้ที่จบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรับรู้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการอาชีพไชยาจาก
แนวทางที่พัฒนา จนท าให้มีความต้องการเข้ามา
สมัครเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของวิทยาลัยการอาชีพ 
ไชยาเพ่ิมข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
      2.1 เพ่ือพัฒนาแนวทางประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
ความต้องการเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพ
ไชยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
      2.2 เพ่ือปฏิบัติการตามแนวทาประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมความต้องการเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยการ
อาชีพไชยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       2.3 เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการเลือกเข้า
ศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลังการปฏิบัติตาม
แนวทางประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความต้องการ
ศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้ งนี้ เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย 
ดังนี้ 
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 3.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
              พ้ืนที่ใช้ในการศึกษา คือ วิทยาลัยการ
อาชี พ ไ ช ย า  ส า นั ก ง านคณะกร รมกา รก า ร
อาชีวศึกษา และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอไชยา 
อ าเภอท่าชนะ อ าเภอท่าฉาง และอ าเภอวิภาวดี 
 3.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
    เนื้อหาของการพัฒนาแนวทาง
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความต้องการเลือกเข้า
ศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย คือ การสร้างและปฏิบัติตาม
แนวทางประชาสัมพันธ์โดยครูและนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

3.3  ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง
และกลุ่มผู้ร่วมวิจัย  

     ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดประชากร  กลุ่ ม
ตัวอย่างและกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
     3.3.1. ประชากร  
           ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอ  
ไชยา คือโรงเรียนไชยาวิทยา จ านวน 179 คน  ใน
เขตอ าเภอท่าชนะคือโรงเรียนท่าชนะ 149 คน ใน
เขตอ าเภอท่าฉางคือโรงเรียนท่าฉางวิทยาการ 
จ านวน 27 คน และอ าเภอวิภาวีคือโรงเรียนมัธยม
วิภาวดี จ านวน 43 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 398 
คน 
     3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย การ
ค านวณหาขนาดตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเหมาะสม 
โดยใช้สูตรของ Taro Yamane โดยก าหนดให้มี
ความคลาดเคลื่อน ของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 0.05 
ส าหรับการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified random sampling) จ าแนก
ตามกลุ่มประชากร ประกอบด้วยนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอไชยา อ าเภอ
ท่าฉาง และ อ าเภอวิภาวดี  จ านวน 398 คน  
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณได้
จ านวน 200 คน 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นวิจัย เชิ งปฏิบัติการ 
(Action Research) มีกระบวนการด าเนินงาน
แบ่งเป็น 2 วงรอบ ทั้ง 2 วงรอบประกอบไปด้วย 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติการ ขั้น
การสังเกตการณ์ และขั้นการสะท้อนผล ซึ่งเป็น
กระบวนการของKemmis and Taggart อ้างถึงใน
บทความเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการจากวารสาร
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี(2558) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.1  ศึ กษาสภ าพการรั บ รู้ ข้ อมู ล กา ร
ประชาสัมพันธ์และความต้องการเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และวางแผนการสร้างแนวทาง(วางแผน) 
 4.2 สร้ างแนวทางประชาสัมพันธ์ เ พ่ือ
ส่งเสริมความต้องการเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
การอาชีพไชยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปลาย โดยใช้วิธีประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และมีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริหารและปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ) 
 4.3 สังเกตการณ์การด าเนินงานโดยการ
สังเกตพฤติกรรมของผู้ร่วมวิจัยโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมขณะด าเนินการประชุมกลุ่มสร้างแนวทาง
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความต้องการเลือกเข้า
ศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย(สังเกตการณ์)   
 4.4 วิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผลการ
ด าเนินงานในวงรอบที่ 1 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนการด าเนินงาน(สะท้อนผล) 
 4.5 วางแผนการปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
เพ่ือส่งเสริมความต้องการเลือกเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายโดยใช้วิธีประชุมกลุ่มคณะกรรมการ
ด าเนินงาน(วางแผน) 
 4.6 ด าเนินงานตามแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความต้องการเลือกเข้า
ศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียน
มัธยมปลาย(ปฏิบัติการ) 
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 4.7 ส ารวจข้อมูลหลังการด าเนินงานโดยใช้
แบบสอบถามทัศนคติและความต้องการเลือกเข้า
ศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายปลายที่มีต่อ(สังเกตการณ์) 
 4.8 วิเคราะห์ เปรียบเทียบการสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแนวทางประชาสัมพันธ์(สะท้อนผล) 
 
5. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยน าเสนอผลการ
ด าเนินการวิจัยในแต่ละข้ันตอนดังนี้ 
 5.1 ศึกษาสภาพการรับรู้ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา และ
ความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการ
อาชีพไชยา จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้
แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์จาก
นักเรียนมัธยมปลายจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผล
การศึกษาจากแบบสอบถามทั้ง 5 ส่วน พบว่า  
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 
คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ก าลั งศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนไชยาวิทยา และ
ก าลังศึกษาในสายศิลป์ มีระดับคะแนนเกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2.00 – 2.50  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการเข้าศึกษาต่อ
ในวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลความต้องการเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยการอาชีพไชยาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ความต้องการเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

1. ต้องการ 
2. ไม่ต้องการ 

0 
200 

0 
0 

รวม 200 100 

       
 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 คน (ร้อยละ 100) 
ทั้งหมดไม่ต้องการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการ
อาชีพไชยา  
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท า
ให้ นั ก เรี ยนมั ธยมปลายมี ความต้ องการ เ พ่ือ
ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการ
อาชีพไชยา พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้นักเรียน
มัธยมปลายมีความต้องการเ พ่ือประกอบการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยา อยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ปัจจัย
ความต้องการมากที่สุดในเรื่อง เมื่อส าเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพอิสระ, สามารถหารายได้
ระหว่างเรียน, ชอบงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
รองลงมาคือ วิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และ
สวยงาม, ได้รับข้อมูลจากการเผยแพร่ทางสังคม
ออนไลน์ และส่วนปัจจัยความต้องการที่น้อยที่สุด 
คือ ได้รับข้อมูลจากการเผยแพร่ทางป้ายโฆษนาของ
วิทยาลัย 
 ส่วนที่ 4 การรับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์
จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา พบว่า การรับรู้ข้อมูล
การประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยการอาชีพไชยาของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 
คน ได้รู้จักและรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยการ
อาชีพไชยา จ านวน 86 คน ส่วนใหญ่ได้รับการรับรู้
จากเฟสบุ๊ค จ านวน 82 คนรองลงมาได้รับการรับรู้
จากเว็บไซด์วิทยาลัย, เพ่ือน, บุคลคลใกล้ชิด, ครู
แนะแนว จ านวน 10 คน รองลงมาได้รับการรับรู้
จากโปสเตอร์, ใบปลิว, ป้ายโฆษณา จ านวน 10 คน
ส่วนการรับรู้น้อยที่สุด คือ กิจกรรมโร้ดโชว์ จ านวน 
0 คน  
 ส่ วนที่  5 ข้อ เสนอแนะ อ่ืนๆ  พบว่ ามี
ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านปัจจัยที่
ท าให้นักเรียนมีความต้องการเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยการอาชีพไชยามากขึ้น จ านวน 26 คน  
ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่าเรียนง่าย จ านวน 8 คน 
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รองลงมาให้ข้อเสนอแนะว่าใกล้กับที่อยู่  จ านวน 5 
คนรองลงมาให้ข้อเสนอแนะว่าค่าเทอมถูก, เมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้วหางานได้ง่ายจ านวน 4 คน 
รองลงมาให้ข้อเสนอแนะว่าการจัดการเรียนการ
สอนที่น่าสนใจมีอุปกรณ์ทันสมัยจ านวน 3 คน น้อย
ที่สุดให้ข้อเสนอแนะว่ามีหลักสูตรการเรียนการสอน
ในสาขาที่น่าสนใจ, การจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ จ านวน 1 คน และมีข้อเสนอแนะจาก
ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการด าเนินงานของ
วิทยาลัยเพ่ือให้มีความต้องการเลือกเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยการอาชีพไชยามากขึ้น  จ านวน 11 คน 
ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่าให้อิสระในการแต่งตัว 
จ านวน 5 คน รองลงมาให้ข้อเสนอแนะว่าลด
กฎระเบียบจ านวน 4 คน น้อยที่สุดให้ข้อเสนอแนะ
ว่าลดเวลาเรียน (เวลาเลิกเรียน 14.00 น.) จ านวน    
2 คน 

 5.2 ผลการพัฒนาแนวทางประชาสัมพันธ์
เพ่ือส่งเสริมความต้องการเลือกเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยใช้กิจกรรมการประชุมกลุ่มเชิง
ปฏิบัติการ ซึ่งผลที่ได้จากการประชุม คือ แนว
ทางการประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 แนวทาง ดังนี้ 
  5.2.1 แนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(โร้ดโชว์) ภายใต้แนวคิด “ถึงตัวได้ใจ ถึงใจได้ตัว” 
  5.2.2 แนวทางการประชาสัมพันธ์ทาง
เฟสบุ๊ค ซึ่งจากข้อมูลที่ได้วิเคราะห์จากการตอบ
แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ได้มาก
ที่สุด โดยเน้นเนื้อหา 3 ด้าน คือ สามารถหารายได้
ระหว่างเรียน, เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ และเป็นงานที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์  
 5.3 ผลการด าเนินการสังเกตพฤติกรรม
ของผู้ร่วมวิจัยโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมขณะ

ด าเนินการประชุมกลุ่มสร้างแนวทางประชาสัมพันธ์
เพ่ือส่งเสริมความต้องการเลือกเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีผลประเมิน พบว่า จากการสังเกต
ภาพรวมผู้ร่วมเจตคติที่ดีต่อการประชุมอยู่ในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ร่วมวิจัยมีเจต
คติท่ีดีต่อการประชุมครั้งนี้ มีระดับมากท่ีสุด คือ 
สามารถน าข้อมูลการประชุมไปใช้จริง ส่วนเจตคติที่
ดีต่อการประชุมที่น้อยที่สุด คือ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับประธานการประชุม อยู่ระดับปาน
กลาง 
 5.4 ผลจากการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะของ
กลุ่มคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละคนจากการ
ประชุมเพ่ือสะท้อนผลที่ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์และ
สรุปผล ปรากฏว่า ดังนี ้
     5.4.1 ผลจากการสังเกตการณ์ประชุม
จะเห็นได้ว่าผู้ร่วมประชุมจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับประธานการประชุมน้อยที่สุด ซึ่งเป็นจุดด้อย
ที่จ าเป็นต้องแก้ไข โดยมีมติในที่ประชุมให้
ผู้ด าเนินการประชุมควรเป็นผู้ป้อนประเด็นเพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมประชุมกับ
ประธานการชุม 
    5.4.2 มติในท่ีประชุมได้แบ่งหน้าที่ใน
การน าแนวทางประชาสัมพันธ์ไปสู่การปฏิบัติมี
รายละเอียดดังนี้ 
            5.4.2.1 งานแนะแนว วิทยาลัย
การอาชีพไชยา ประกอบด้วย หัวหน้างานแนะแนว 
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว และนักเรียน นักศึกษา
ชมรมประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
                 1) จัดท าหนังสือขออนุญาต
ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ และติดต่อประสานงานครู
แนะแนวของโรงเรียนไชยาวิทยา โรงเรียนท่าชนะ 
โรงเรียนท่าฉางพิทยาคม และโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
         2) จัดเตรียมเอกสารใบสมัคร
เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยา และ
เอกสารก าหนดการพร้อมรายละเอียดวันรายงานตัว
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยการ
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อาชีพไชยา เ พ่ือน าไปแจกให้กับนักเรียนตาม
กลุ่มเป้าหมาย  
        3) ดูแล ชี้แจง แนะน า ในการ
เขียนเอกสารรับสมัครนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และ
รับสมัครนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
        4) แจกเอกสารก าหนดการ
วันรายงานตัว พร้อมก าชับให้มารายงานยืนยันสิทธิ์
เพ่ือเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
                5) สรุปรายงานยอดจ านวน
ผู้สมัคร และรายงานผลต่อผู้อ านวยการทุกครั้งหลัง
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 
      5.4.2.2 งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย
การอาชีพ ไชยา  ประกอบด้ วย  หั วหน้ า งาน
ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และ
นักเรียน นักศึกษาชมรมประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่
รับผิดชอบดังนี้ 
                         1) ออกแบบและจัดจ้างท า
ป้ายบอร์ดชื่อตราวิทยาลัยการอาชีพไชยา แสตน
บอร์ดสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ และ
ใบปลิวประชาสัมพันธ์ 
          2) ออกแบบและจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โดยเน้นเนื้อหา ที่กลุ่มตัวอย่างสนใจ
โพสในเฟสบุ๊คของวิทยาลัยการอาชีพไชยา โดยมี
ความถี่อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 โพส และต้องแท็ก
โพสไปยังศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพ่ือให้เห็นโพส
เป็นวงกว้าง 

        3) ตัดต่อสื่อ วิดีโอลิงขาวลงด า
เปรียบเทียบการเรียนสายสามัญและสายอาชีพ 
และวิดีโอแนะน าสถานศึกษา 

 5.5 ผลจากการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะจาก
ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ ว า ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความต้องการเลือกศึกษาต่อ
ในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายจะใช้วิธีการจัดตั้งกรรมการด าเนินการ
การวางแผนการท างาน ไปสู่การปฏิบัติ ปรากฏผล
การวางแผนปฏิบัติการ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี  2 ผลการวางแผนปฏิบัติการ 
  

วันเวลา
ปฏิบัติการ 

เครื่องมือ สถานที่ปฏิบัติการ 

21 
พฤศจิกายน 

2562 บูท
นิทรรศการ
แสดงข้อมูล
เพ่ิมความ
เข้าใจใน
ระบบการ

เรียน
อาชีวศึกษา 

โรงเรียนมัธยมวิภาวด ี

28 
พฤศจิกายน 

2562 

โรงเรียนท่าฉาง 
พิทยาคาร 

30 
พฤศจิกายน 

2562 
โรงเรียนท่าชนะ 

11 
 ธันวาคม 

2562 

โรงเรียนไชยาวิทยา 
 

13 
พฤศจิกายน 

2562 
ถึง 
18 

ธันวาคม 
2562 

ป้าย
โปสเตอร์

โฆษณาของ
วิทยาลัย
การอาชีพ
ไชยาที่เน้น
เนื้อหา ที่
นักเรียน

กลุ่ม
ตัวอย่าง
สนใจจาก

การ
สอบถาม 

เฟสบุ๊คงาน
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

การอาชีพไชยา 

 
 5.6 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
นิ เ ทศ ติ ด ต าม กา ร ปฏิ บั ติ ก า ร ต า ม แน วท า ง
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความต้องการให้ศึกษา
ต่อ ในวิทยาลั ยการอาชีพ ไชยาของนั ก เ รี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลายใน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียน
มัธยมวิภาวดี โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร โรงเรียนท่า
ชนะ และโรงเรียนไชยาวิทยา ตามล าดับ พบว่า การ
ปฏิบัติการมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ อยู่ในระดับดีมาก  
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 5.7 ผู้วิจัยได้ท าการออกส ารวจข้อมูลหลัง
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ตามแผนที่สร้างขึ้น
โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
การรับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย และความต้องการเข้าศึกษา
ต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามท้ัง 3 ส่วน พบว่า 
 ส่ ว น ที่  1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 คน 
ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น เ พ ศ ห ญิ ง  ก า ลั ง ศึ ก ษ า ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนไชยาวิทยา และ
ก าลังศึกษาในศิลป์ มีระดับคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2.00 – 2.50 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการเข้าศึกษาต่อ
ในวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 
ตารางท่ี 3  ข้อมูลความต้องการเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยการอาชีพไชยาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ความต้องการเข้าศึกษาต่อ
ในวิทยาลัยการอาชีพไชยา 

จ านวน ร้อยละ 

1. ต้องการ 
2. ไม่ต้องการ 

13 
187 

7.5 
92.5 

รวม 200 100 

  
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่ไม่
ต้องการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 ส่วนที่ 3 การรับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์
จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา พบว่า การรับรู้ข้อมูล
การประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยการอาชีพไชยาของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 
คน ได้รู้จักและรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยการ
อาชีพไชยา จ านวน 143 คน ส่วนใหญ่ได้รับการ
รับรู้จากเฟสบุ๊ค จ านวน 113 คนรองลงมาได้รับการ
รับรู้จากกิจกรรมโร้ดโชว์ จ านวน 67 คน รองลงมา

ได้รับการรับรู้จากโปสเตอร์ ใบปลิว จ านวน 63 คน
ส่วนการรับรู้น้อยที่สุด คือ จดหมายข่าว จ านวน 0 
คน 
 5.8 ผลจากการวิเคราะห์ของ
คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละคนจากการประชุม
เพ่ือสะท้อนผลที่ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์และสรุปผล 
ปรากฏว่า ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลเปรียบเทียบความต้องการเข้า
ศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของผู้ตอบ
แบบสอบถามหลังการปฏิบัติการ 
 

 
 จากตารางที่  4 พบว่า ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความต้องการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไช
ยาของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีความต้องการเข้า
ศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาเพ่ิมขึ้น จ านวน 
13 คน  
   
6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
    6.1 สรุปผลการวิจัย 

6.1.1ผลการพัฒนาแนวทางประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือส่งเสริมความต้องการเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัย
การอาชีพไชยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยใช้กิจกรรมการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผล
ที่ได้จากการประชุม คือ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 2 แนวทาง ดังนี้  

     6.1.1.1  แนวทางการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก (โร้ดโชว์) ภายใต้แนวคิด “ถึงตัวได้ใจ ถึงใจ
ได้ตัว” โดยมีแนวปฏิบัติ คือ ใช้การประชาสัมพันธ์

ความต้องการ
เข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยการ
อาชีพไชยา 

จ านวน 
 
ร้อยละ ก่อน หลัง ผลต่าง 

1. ต้องการ 
2. ไมต่้องการ 

0 
200 

13 
187 

เพิ่มขึ้น 
13 
 

7.5 

รวม 200 200 
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เชิงรุก (โร้ดโชว์) ประกอบไปด้วยสื่อเทคโนโลยีที่
นักเรียนสนใจ ตรงกับข้อมูลที่ได้วิเคราะห์จากการ
ตอบแบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์
ของนั ก เ รี ยนมั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย  ไปจั ด
นิทรรศการ ณ โรงเรียนกลุมเป้าหมาย โดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน เป็นผู้นิเทศ
ติดตามการปฏิบัติการตามแนวทาง 

    6.1.1.2 แนวทางการประชาสัมพันธ์
ทางเฟสบุ๊ค ซึ่งจากข้อมูลที่ได้วิเคราะห์จากการตอบ
แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ได้มาก
ที่สุด โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 1) จัดท าป้ายโปสเตอร์เพ่ือโพสป
ระชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊ค ในระหว่างวันที่  13 
พฤศจิกายน 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562 โดยเน้น
เนื้อหา 3 ด้าน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ได้จากวิเคราะห์การ
ตอบแบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อหาดังนี้ 
สามารถหารายได้ระหว่างเรียน เมื่อส าเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพอิสระ เป็นงานที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์  

 2) การเพ่ิมความถี่ในการน าข้อมูล
โพสในเฟสบุ๊คของวิทยาลัยการอาชีพไชยาอย่าง
น้อยสัปดาห์ละครั้ง และจะต้องแท็กโพสไปยังศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อให้เห็นเป็นวงกว้าง 

            3) การนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติการตามแนวทาง โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 3 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลโดยใช้แบบนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติการตามแนวทางประชาสัมพันธ์ 
ขณะด าเนินงาน 
       6.1.2 ผลการปฏิบัติตามแนวทาง
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความต้องการเลือกศึกษาต่อ
ในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีดังนี้ 
 

   6.1.2.1 ผลจากการปฏิบัติแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (โร้ดโชว์) และแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊ค ความต้องการเข้าศึกษา
ต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยา จากการตอบ
แบบสอบถามความต้องการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
การอาชีพไชยาจากกลุ่มตัวอย่าง ปรากฎว่า มีความ
ต้องการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
จ านวน 13 คน ได้รับการรับรู้การประชาสัมพันธ์
จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา จากเฟสบุ๊ค จ านวน 
113 คน รองลงมาได้รับการรับรู้จากกิจกรรมโร้ด
โชว์ จ านวน 67 คน 
   6.1.2.2 ผลการนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติการตามแนวทาง โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นผู้ ให้ ข้ อมูล โดยใช้ แบบนิ เทศติดตามการ
ปฏิบัติการตามแนวทาง ขณะด าเนินงาน ผลปรากฏ
ว่า การปฏิบัติการในภาพรวมมีคุณภาพระดับดีมาก 
 6.1.3 ผลการเปรียบเทียบความต้องการ
เลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลังการ
ปฏิบัติตามแนวทาง ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง ได้รู้จักและรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา เพ่ิมขึ้นจ านวน 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.50 การรับรู้จากจดหมายข่าวเพ่ิมขึ้น
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 การรับรู้จากเฟสบุ๊ค
เพ่ิมขึ้นจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 การ
รับรู้จากใบปลิวเพ่ิมขึ้นจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28 การรับรู้จากจอแอลซีดีเพ่ิมขึ้นจ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 5 การรับรู้จากเว็บไซด์วิทยาลัย
เพ่ิมขึ้นจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10 การรับรู้
จากป้ายโฆษณาเพ่ิมขึ้นจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.50 การรับรู้จากเพ่ือน, บุคลคลใกล้ชิด, ครู
แนะแนวเพ่ิมขึ้นจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 
การรับรู้จากกิจกรรมโร้ดโชว์เพ่ิมขึ้นจ านวน 67 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.50 และมีความต้องการเข้าศึกษา
ต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาเพ่ิมขึ้น จ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 
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 6.2 อภิปรายผลการวิจัย 
        จากผลการด า เ นิ น ง านอภิ ป ร า ย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

   6.2.1 ผ ล ก า ร พั ฒ น า แ น ว ท า ง
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความต้องการเลือกเข้า
ศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการใช้กิจกรรมประชุม
กลุ่มเชิงปฏิบัติการ คือ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 2 แนวทาง ดังนี้  

         6.2.1.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(โร้ดโชว์) ภายใต้แนวคิด “ถึงตัวได้ใจ ถึงใจได้ตัว” 
ในโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 4 
โรงเรียน คือ โรงเรียนไชยาวิทยา โรงเรียนท่าชนะ 
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร และโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก มติการ
ประชุมกลุ่มของกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องด้านการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 11 คน ได้มีความเห็น
ร่วมกันในการใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(โร้ดโชว์ ) เ พ่ือน าข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ส่งถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ได้อธิบายไว้
ว่า “Roadshow/Event Markting” เป็นการ
สื่อสารแบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
ผ่านกิจกรรม โดยสร้างการมีประสบการณ์ร่วมกัน
ระหว่างแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย ผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส   

        6.2.1.2 การประชาสัมพันธ์ทาง
เฟสบุ๊ค เป็นการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ ผ่าน
เฟสบุ๊ควิทยาลัยการอาชีพไชยา โดยเน้นเนื้อหา 3 
ด้าน คือสามารถหารายได้ระหว่างเรียน,เมื่อส าเร็จ
การศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระ และเป็น
งานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาจากผู้ตอบ
แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของ
วิ ท ย าลั ย ก า รอ าชี พ ไ ช ย า  ซึ่ ง พบว่ า  ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากการเผยแพร่
ทางสังคมออนไลน์และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย

ที่ท าให้นักเรียนมัธยมปลายมีความต้องการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยา 3 อันดับ
แรก คือ เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบ
อาชีพอิสระ,สามารถหารายได้ระหว่างเรียน,ชอบ
งานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ จเรวัฒน์  เทวรัตน์ (2556) จากงานวิจัยเรื่อง 
พฤติกรรมและความต้องการของผู้สมัครเรียนในการ
เปิดรับสื่ อประชาสัม พันธ์ ของศูนย์ วิ ทย พัฒา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช
ได้กล่าวไว้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้าน
ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร เ ปิ ด รั บ สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการเปิดรับสื่อ
อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชช่วง
ความถี่ 1-10 ครั้ง/เดือน มีจ านวนสูงสุด ความ
ต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้สมัครเรียนจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและจากศูนย์วิทย
พัฒนาผู้สมัครเรียนมีความต้องการสื่ออินเทอร์เน็ต 
มากที่สุดเป็นอันดับแรก 
             6.2.2 ผลการปฏิบัติตามแนวทาง
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความต้องการเลือกศึกษาต่อ
ในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยใช้ ได้ ใช้ รู ปแบบการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการในการแก้ปัญหา ผลปรากฏว่า การ
ปฏิบัติการในภาพรวมมีคุณภาพระดับดีมาก 
ผลการวิ จั ย เป็ น เช่นนี้ อาจ เนื่ องมาจาก  การ
ปฏิบัติงานมีการจัดประชุมกลุ่มการวางแผนการ
ท างาน การตัดสินใจในการร่วมกันในการน า
แนวทางประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความต้องการเลือก
ศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายไปสู่การลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ  
มีแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ปฏิทินปฏิบัติงานที่
ก าหนดเวลา การปฏิบัติการมีผู้รับผิดชอบชัดเจน   
มีการรวบรวมหลักฐานการด าเนินงานเป็นระบบ   
มีวัสดุ  อุปกรณ์จ าเป็นพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน   
มีครูประสานงานแนะแนวที่มีความรู้ ความสามารถ 
มี คุณภาพเป็นที่ ยอมรั บออกประชาสั ม พันธ์          
มีคณะท างานรับผิดชอบแต่ละบริการอย่ างมี
ประสิทธิภาพ การประสานงานกับหน่วยงานหรือ
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ผู้เกี่ยวข้องนอกโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความร่วมมืออัน
ดี  มีสังเกตการณ์จากผู้บริหารในรูปแบบการนิเทศ  
ติดตาม ก ากับดูแลงานประชาสัมพันธ์ให้ ให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติงาน และมีการสะท้อนผล
โดยการจัดประชุมคณะท างานเพ่ือสะท้อนผล 
สอดคล้องกับแนวคิดของ องอาจ นัยพัฒน์ (2548 : 
346) อ้างถึงในบทความเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จากวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี(2558) ซึ่งกล่าวไว้
ว่า  กระบวนการหรือขั้นตอนของการวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการมีขั้นตอนหลัก ๆ 4  ขั้นตอน คือขั้นการ
วางแผนเป็นการเตรียมการวางกรอบในการท าวิจัย 
การรวบรวมข้อมูลคิดวิเคราะห์ปัญหา วางแนวทาง
ในการด าเนินงานโดยใช้หลักทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยว 
ข้องมาใช้ในการด าเนินงาน ต่อมาคือขั้นการลงมือ
ปฏิบัติการน าแผนงานวิธีการที่ได้ก าหนดไว้แล้วมา
ลงมือปฏิบัติจริง เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จก็ไปสู้ขึ้น
ตอนการประมวลผลกการด าเนินงานที่ได้ลงมือ
ปฏิบัติไป ขั้นสุดท้ายคือขั้นของการสรุปผลของการ
วิจัย ด าเนินการเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง
นักวิจัยเชิงปฏิบัติการและผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยมี
ความเห็นร่วมกันอย่างสอดคล้องว่า สถานการณ์ที่
เป็นปัญหานั้นได้ รับการปรับปรุงแก้ไขจนอยู่ใน
ระดับที่พอใจ ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านเวลาและ
ทรัพยากรของการวิจัย    
  6.2.3 ผลการเปรียบเทียบความต้องการ
เลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังการปฏิบัติตาม
แนวทางประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความต้องการ
ศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย เปรียบเทียบกับก่อนที่จะน า
แนวทางไปใช้ ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง ผลปรากฏว่า กลุ่มเป้าหมายได้รู้จัก
และรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
เพ่ิมขึ้นจ านวน 57 คน การรับรู้จากจดหมายข่าว
เพ่ิมขึ้นจ านวน 2 คน การรับรู้จากเฟสบุ๊คเพ่ิมขึ้น
จ านวน 31 คน การรับรู้จากใบปลิวเพ่ิมขึ้นจ านวน 
56 คน การรับรู้จากจอแอลซีดีเพ่ิมขึ้นจ านวน 10 
คน การรับรู้จากเว็บไซด์วิทยาลัยเพ่ิมขึ้นจ านวน 20 

คน การรับรู้จากป้ายโฆษณาเพ่ิมขึ้นจ านวน 7 คน 
การรับรู้จากเพ่ือน, บุคลคลใกล้ชิด, ครูแนะแนว
เพ่ิมขึ้นจ านวน 9 คน การรับรู้จากกิจกรรมโร้ดโชว์
เพ่ิมขึ้นจ านวน 67 คน และมีความต้องการเข้า
ศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยาเพ่ิมขึ้น จ านวน 
13 คน ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ร้ับข้อมูลการประชาสัมพันธ์
ขอ ง วิ ท ย าลั ย ก า รอ าชี พ ไ ช ย าจ ากแนวทา ง
ประชาสัมพันธ์ที่ได้พัฒนามากขึ้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ละอองดาว แก้วดี , สุณีย์ ล่อง
ประเสริฐ และพิมพ์แพร พุทธิชีวิน (2557)  จาก
วิจัยเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 
ได้ กล่ าว ไว้ ว่ า  ด้ านการประชาสัม พันธ์  ด้ าน
การตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ  
การสื่อสาร การตลาด ได้แก่ ด้านการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดย
บุคคล และด้านการตลาดทางตรง มีความ สัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
อย่างมีนัยส าคัญ และได้ ให้ข้อเสนอแนะการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลากหลายช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์และควรจัดให้มีการจัดนิทรรศการ
แสดง (Road Show) เพ่ือแนะน าหลักสูตร 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความส าคัญ
ในการยกเครื่องอาชีวศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานโดยเตรียมการ
พัฒนาอาชีวศึกษาแบบครบวงจรให้สี่ เสาหลัก
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ท ย ยั่ ง ยื น  แ ล ะ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเ พ่ิมปริมาณ
นักเรียนระดับอาชีวศึกษาจากสัดส่วนนักเรียนสาย
สามัญต่อระดับอาชีวศึกษาเป็น 60:40 และ 50:50 
ในอนาคต เพื่อรองรับความต้องการก าลังคนในภาค
เศรษฐกิจของประเทศ และอาเซียนโดยส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษามีหน้าที่ ในการผลิต
ก าลังคนที่มีคุณภาพ ทักษะฝีมือ และสอดคล้องกับ
ความต้องการก าลังคนในภาคเศรษฐกิจเพ่ือสร้าง
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ความเข็มแข็งให้แก่ประเทศต้องเกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือที่เข็มแข็งระหว่าภาครัฐและเอกชนในการ
ร่วมกันจัดการศึกษาซึ่งจะเป็นแนวทางที่สามารถ
สร้างงาน สร้างรายได้  สร้างความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาก าลังคนในภาค
เศรษฐกิจต้องใช้ก าลั งคนด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีความจ าเป็น
และขาดแคลนอย่างมาก (ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, 2560) 
   
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

7.1.1 ควรศึกษาวิจัย เกี่ ยวกับแนว
ทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ของ
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา เพ่ือสร้าง
ความศรัทธาในการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
        7.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนด
นโยบาย วางแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์โดย
เตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ในช่วงปิดภาค
เรียนประจ าเดือนตุลาคม เริ่มประชาสัมพันธ์ตั้งแต่
เปิดภาคเรียนที่ 2 เพ่ือเพ่ิมจ านวนความถี่ในการ
ประชาสัมพันธ์ เชิ งรุก (โร้ดโชว์ )  ในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  จากจ านวน 1 ครั้ง เป็นจ านวน 2 
ถึง 3 ครั้ง เพ่ิมไปเรื่อยๆ จนถึงวันสิ้นสุดการรับ
สมัคร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลชัดเจน
เพ่ิมมากขึ้น และช่วยในการตัดสินใจที่จะเลือกเข้า
ศึกษาต่อ 
 7.2 ข้อเสนอแนะด้านการบริหาร 
      7.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควร 
ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ ควบคุม การจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นเนื้อหา 
3 ด้าน คือ เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบ
อาชีพอิสระ, สามารถหารายได้ระหว่างเรียน, งานที่
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญใน

การเผยแพร่ข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับทราบ 
และจะช่วยในการตัดสินใจที่จะเลือกเข้าศึกษาต่อ   

    7.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควร จัดท า
และมอบเกียรติบัตรรางวัลยกย่องชมเชยแก่
คณะท างานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
 

   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
งานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 3000-1302 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/75 2)  เพื ่อเปร ียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนก่อนและหลังเร ียนของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ชั้นปีที่ 1 กลุ่มท่ี 1-2 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต  รหัสวิชา  3000-1302  และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 3000-
1302 ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต  รหัสวิชา  3000-1302  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 151 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 1-2  
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 39 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองาน
เครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา  3000-1302 จ านวน 9 หน่วย มีประสิทธิภาพเท่ากับ81.11/80.22  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.84  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จ านวน 20 ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  (t-test)  แบบ Dependent  Sample 
 

   ผลการวิจัยพบว่า 
  1)  เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต  รหัสวิชา  

3000-1302  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.05/80.51  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  75/75    
             2)  นักศึกษาที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการ
ผลิต  รหัสวิชา 3000-1302  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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     3)  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกล
และการผลิต  รหัสวิชา 3000-1302  โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด   
 
ค าส าคัญ : เอกสารประกอบการสอน , วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 
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Abstract 
 

The objectives of the research were to 1) study  for developing  the Instructional 
Document of Science for Mechanical Works, Subject Code 3000-1302, for Diploma in 
Automotive Mechanic with the efficiency of 75/75 ; 2) study for compare the learning 
achievement  before and after learning of the first year Automotive Mechanic diploma 
students, Group 1-2, using the Instructional Document of Science for Mechanical Works, 
Subject Code 3000-1302 and 3) to study the satisfaction of students with the Instructional 
Document of Science for Mechanical Works, Subject Code 3000-1302. 

The population of this research were the Diploma students enrolled in Science for 
Mechanical Works, Subject Code 3000-1302, Semester 1, Academic Year 2019, consisting of 
151 students. The samples used in the research were the first year Automotive Mechanic 
Diploma students, Group 1-2 from Ubon Ratchathani Technical College, Semester 1, 
Academic Year 2019, consisting of 39 students who were randomly selected using cluster 
random sampling. 
 The research  instrument were the Instructional Document of Science for Mechanical 
Works, Subject Code 3000-1302, consisting of 9 units with an efficiency equal to 81.11 / 
80.22.The achievement test had 40 items with 5 choices with the reliability coefficient of 
0.84 and the satisfactory questionnaire consisted of 20 questions with 5-level rating scale 
(Rating Scale) and with the reliability coefficient of 0.98. The statistics used for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation, and t-test  (t-test) Dependent Sample 

Results of this research were as follows: 
1) The Instructional Document of Science for Mechanical Works, Subject Code  

3000-1302 is effective at 82.05 / 80.51 which is higher than the set criteria 75/75. 
2)  The students studying with  the Instructional Document of Science for Mechanical 

Works, Subject Code 3000-1302 was higher than before statistically at the 0.05 level of 
significance. 

3)  Students’ satisfaction with learning by using the Instructional Document of 
Science for Mechanical Works, Subject Code 3000-1302 was overall with the highest 
satisfaction. 

 

Keywords : Instructional Document , Science for Mechanical Works 
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1.  บทน า 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลก

ปัจจุบันและอนาคต  เนื่องจากวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง
กับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพ   
ต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือ เครื่องใช้และ
ผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในชีวิตและการท างาน  วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้
พัฒนา วิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุผล  คิดสร้างสรรค์
และศาสตร์ อ่ืน ๆ ช่วยให้มนุษย์ได้ พัฒนาวิธีคิด 
ความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์  มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมี
ประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็น
วัฒนธรรมโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge-Based Society) ดังนั้นทุกคนจึง
จ าเป็นต้องได้ รับการพัฒนาให้ รู้ วิทยาศาสตร์  
เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น  สามารถน าความรู้
ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์  และมีคุณธรรม 
(กระทรวงศกึษาธิการ. 2551 : 1)   

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือผลิตและ
พัฒนาก าลังคนทั ้งในระดับกึ ่งฝ ีมือ ระดับฝีม ือ  
ระด ับเทคน ิค ระด ับเทคโนโลย ี ในท ุกสาขา
วิชาชีพ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  
สิ่งแวดล้อม  และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
การประกอบอาชีพอิสระ  เนื่องจากการอาชีวศึกษา
หรือการศึกษาวิชาชีพเป็นรากฐานอันส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพราะความเจริญของ
ประเทศจะต้องเริ่มจากพ้ืนฐานของการประกอบ
อาชีพ สร้างผลผลิตและรายได้ของประชาชน  การ
จัดการอาชีวศึกษาหรือการศึกษาวิชาชีพให้เป็นที่
พึ่งของเยาวชนและประชาชน  เพ่ือน าพาไปสู่การ
สร้างงานสร้างอาชีพอย่างแท้จริง  (พยุงศักดิ์  
จันทรสุรินทร์. 2545 : 2) 

การจัดการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
งานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 3000-1302 
ห ล ัก ส ูต ร ป ร ะ ก า ศ น ีย บ ัต ร ว ิช า ช ีพ ชั ้น ส ูง  
พุทธศักราช 2557 ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก็มีสภาพเช่นเดียวกันกับการจัด
การศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ นั่นคือจะต้องเร่ง
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ เกิด
ประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ
ทันสมัยและจะต้องให้ความส าคัญต่อรายวิชา
วิทยาศาสตร์มากขึ้น ทั้งนี้เพราะวิทยาศาสตร์เป็นวิชา
ที่มีบทบาทส าคัญในการเร ียนรู ้ การแสวงหา
ความรู้ขั ้นพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการติดสินใจ
อย่างมีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพและการ
ด าเนินชีวิต สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่เป็นยุคแห่ง
ข ้อม ูลข ่าวสารที ่ม ีล ักษณะของการสื ่อสารที่
ทันสมัยและหลายรูปแบบบางอย่างมีความเรียบ
ง่าย บางอย่างมีความซับซ้อน การจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและ
การผลิต รหัสวิชา 3000-1302 ให้มีประสิทธิภาพ
จึงเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญประการหนึ่งของการจัด
การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาที่มุ่ง
ให้ผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพของตนเอง  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เ พ่ืองาน
เครื่องกลและการผลิต  รหัสวิชา 3000-1302  จึง
ต้องมีความหลากหลายเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีที่สุด 

การที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายของการจัด
การศึกษาจะต้องอาศัยปัจจัยและเทคนิควิธีหลาย ๆ  
ประการ การอาศัยเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็น
อีกปัจจัยทางเลือกที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้
ของยุคปัจจุบันพบว่าบทบาทของผู ้เรียนต่อการ
แสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเองมีมากขึ้น ผู้เรียนจะ
ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อ
เทคโนโลยีการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น สื ่อ
ประเภทวัสดุ (Software) เป็นสื่อที่ท าหน้าที่เก็บ
ความรู้ในลักษณะของภาพ เสียง และตัวอักษรใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ ของจริง ของจ าลอง ภาพถ่าย 
การ์ตูน หนังสือเรียน  เอกสารประกอบการเรียน  
บทเรียนส าเร็จรูป แผ่นเสียง เทปบันทึกเสียง เทป
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บันทึกภาพ วีซีดี สื่อการเรียนจึงมีบทบาทส าคัญ
เป็นอย่างมาก เพราะองค์ประกอบที่ส าคัญของ
กระบวนการเรียนการสอนอยู่ที่ครู  และสื่อการ
เรี ยนรู้ ที่ ช่ วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ ได้ ง่ ายขึ้ นช่ วย
ประหยัดเวลา  ช่วยถ่ายทอดความคิดระหว่างครูกับ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่าง
รวดเร็ว  สามารถจดจ าเรื่องที่ เรียนได้นานขึ้น  
บทบาทของสื่อการเรียนรู้ช่วยกระตุ้นความสนใจต่อ
สิ่งที่เรียน เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้
ไ ด ้ร ับ ป ร ะ ส บ กา ร ณ ์ที ่เ ป ็น ร ูป ธ ร ร ม  ส ร ้า ง
บรรยากาศความเป็นกันเอง ซึ่งหน่วยงานทางการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพยายามสนับสนุน
ให้สถานศึกษาผลิตสื่อในการสอนโดยเปิดโอกาสให้
สามารถพัฒนาสื่อ หรือสร้างสื่อการเรียนขึ้นใหม่  
หรือน าสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาใช้  และลักษณะ
ของสื่อนั้นควรมีความหลากหลายทั้งสื่อสารสนเทศ  
สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีเ พื ่อการศึกษาของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ว่ารัฐต้อง
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
แบบเรียน  ต ารา หนังสือทางวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์
อ่ืน ๆ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
และยังมีการส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนารวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้ด้วย 

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น เ ป ็น
เครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดการเรียน
การสอน  นอกเหนือจากหนังสือหรือต าราที่
นักศึกษาได้ใช้อยู่ในปัจจุบัน  เอกสารประกอบการ
สอนยังเป็นเอกสารเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษาสืบค้น  
เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนเป็นการเรียบเรียง
จากประสบการณ์ จริ งขอ งค ร ูผู ้ส อนบน พื ้น
ฐานความรู้ ความเข้าใจผู้เรียนเป็นหลักและมีการ
ทดลองใช ้เ พื ่อหาประส ิทธ ิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน จากกระบวนการด าเนินงานที่
ได้กล่าวมาข้างต้น ครูผู้สอนมีหน้าที่รับผิดชอบใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ได้สังเกตเห็น
ปัญหาที่เกิดในการจัดการเรียนการสอน คือ ต ารา
ที่มีอยู่ในท้องตลาด  เนื้อหาสาระไม่สอดคล้องกับพ้ืน

ฐานความรู้ของนักศึกษา  ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวนี้  
ชี้ให้เห็นว่าปัญหาในการจัดการเรียนการสอนควร
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เ พ่ือให้การเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต รหัส
วิชา3000-1302 สัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์ของ
การจ ัดการเร ียนการสอน แนวทางแก้ป ัญหา  
ได้แก่  การจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
ซึ่งได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ต้องจัดการ
เรียนการสอนให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้ครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งทางด้าน
พุทธพิสัย ทักษะพิสัย คุณธรรมและจริยธรรม  
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในฐานะครูผู้สอน
วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต   
รหัสวิชา3000-1302 จึงได้น าเอกสารประกอบการ
สอนมา ใช ้ใ นก าร จ ัด การ เ ร ียนการสอน ให้
สอดคล้องกับความสามารถและความแตกต่าง
ของผู ้เร ียน โดยวิธีการใช้กระบวนการสอนที่
หลากหลาย เน ้นกระบวนการคิด การลงม ือ
ปฏิบัติและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้น
ผู ้เ ร ียน เป ็นส า ค ัญและบ ูรณาการค ุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2542 ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คน
เก่ง  และมีความสุขน าไปสู ่การเป็นทรัพยากร
บุคคลอันมีคุณภาพที่ดีในอนาคต ดังนั้นสื่อจึงมี
ความส าคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนตามความสามารถของตนเอง  ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า  ครูที่ใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
สูงขึ ้น เมื่อพิจารณาความสอดคล้องเหมาะสม
ผู้วิจัยเห็นว่าการน าสื่อที่เอื้ออ านวยความสะดวก
แก่ผู้เรียนที่เน้นการเรียนไปตามความสามารถของ
แต่ละคน  เอกสารประกอบการสอนซึ ่งเป็นสื ่อ
ประเภทวัสดุที่สร้างขึ้น  มีความเหมาะสมในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น   

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยของ พรภิมนต์ ค าชมพู (2558 :81) การ
พัฒนาชุ ดฝึ ก เ สริ มทั กษะก ระบวนการทา ง
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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เรื่อง น้ าและอากาศบนโลก พบว่า ชุดฝึกเสริ ม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  83.29/80.1 ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้จัดท าเอกสารประกอบการสอนมาใช้ในการเรียน
การสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและ
การผลิต รหัสวิชา 3000-1302  ให ้ครอบคล ุม
จ ุดประสงค์รายว ิชา สมรรถนะรายว ิชาและ
ค าอธ ิบายรายว ิชาตามที ่ก าหนดในหลักส ูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557 
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ สู งขึ้น  น าความรู้ ที่ ได้ ไปช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้  และ
เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ต่อไป  

  
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการ
สอนวชิาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการ
ผลิต รหัสวิชา 3000-1302  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เร ียนก ่อนและหล ัง เร ียนของน ักศ ึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยาน
ยนต์  ชั้นปีที่  1 กลุ่มที่ 1-2 ที่เรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เ พ่ืองาน
เครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 3000-1302 

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 3000-
1302 
 
3.  สมมติฐานของการวิจัย  

3.1  เอกสารประกอบการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต รหัส
วิชา 3000-1302  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  
75/75   
          3.2  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  สาขาวชิาเทคนคิยานยนต ์ชั้นปีที ่1 
กลุ่มที่ 1-2 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ

สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการ
ผลิต  รหัสวิชา 3000-1302  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

3.3 นักศึกษาระด ับประกาศน ียบ ัตร
วิชาชีพชั้นสูง  มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบ    
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและ  
การผลิต  รหัสวิชา 3000-1302 ในระดับมากข้ึนไป 
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 

4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4.1.1 ประชากร คือ นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงทีล่งทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต  รหัสวิชา 3000-
1302  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จ านวน  
151  คน   
    4.1.2  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานรีะดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทีล่งทะเบียนเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต  
รหัสวิชา 3000-1302  ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา  
2562  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 
1-2 จ านวน  39 คน  โดยใช้กลุ่มเรียนเป็นหน่วย
ก าหนดการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster 
random sampling) 

4.2 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เ พ่ืองาน
เครื่ องกลและการผลิต รหัสวิชา 3000-1302  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยแบ่งหน่วย
การเรียนออกเป็น 9 หน่วย คือ เวกเตอร์ แรงและ
สมดุลของแรง การเคลื่อนที่  โมเมนต์และทอร์ก  
โมเมนตัม ปริมาณสารสัมพันธ์  สมบัติของของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส  ความร้อนและการถ่ายโอน
ความร้อน  และปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ 

4.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
      4.3.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรม
การ เรี ยนรู้ ในรายว ิชาวิทยาศาสตร์ เ พ่ืองาน
เครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 3000-1302 ให้กับ
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นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดย
ใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
งานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 3000-1302  
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

   4.3.2  ตัวแปรตาม  คือ 
     4.3.2.1 ประสิทธิภาพของเอกสาร

ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เ พ่ืองาน
เครื่องกลและการผลิต  รหัสวิชา 3000-1302   
 4.3.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต  รหัส
วิชา  3000-1302 ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคนิค 
ยานยนต์  ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 1-2 ภาคเรียนที่  1          
ปีการศึกษา  2562   
       4.3.2.3  ความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกล
และการผลิต  รหัสวิชา  3000-1302   
          4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
              4.4.1 เอกสารประกอบการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต  รหัส
วิชา  3000-1302  จ านวน 9 หน่วย 
              4.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกล
และการผลิต  รหัสวิชา  3000-1302  แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
                  4.4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน  
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต  
รหัสวิชา 3000-1302  จ านวน 1 ฉบับ 
 
5.  วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิ จั ย ในครั้ งนี้ ไ ด้ ด า เนิ นการ เก็บ
รวบรวมข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เ พ่ืองาน
เครื่ องกลและการผลิต รหัสวิชา  3000-1302  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงซึ่งผู ้วิจัยได้
ด าเนินการทดลองตามข้ันตอนดังนี ้

5.1  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการ
ผลิต  รหัสวิชา 3000-1302 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซ่ึง
ผ่านกระบวนการหาคุณภาพมาแล้วไปทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างตรวจให้คะแนนแล้วเก็บข้อมูลไว้ 

5.2  ด าเนินการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองาน
เครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 3000-1302      
จนครบ 9 หน่วย 

5.3  ทดสอบหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิมที่
ใช้ทดสอบก่อนเรียน 

5.4  สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต  รหัสวิชา  3000-
1302  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

5.5  น าผลการทดสอบและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบ 
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการ
ผลิต รหัสวิชา 3000-1302 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  ไปวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
 
6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เ พ่ืองาน
เครื่ องกลและการผลิ ต  รหั สวิ ชา3000-1302   
ร ะ ด ับ ป ร ะ ก า ศ น ีย บ ัต ร ว ิช า ช ีพ ชั ้น ส ูง ที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75(เผชิญ  กิจระการ.  
2546:1-6) 
  6.2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเร ียนของนักศึกษาที ่เร ียน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 3000-
1302  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้วย
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
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สถิติที แบบเป็น ไม่ อิสระแก่กัน  (Dependent  
Sample)  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2556 : 133) 

6.3  วิเคราะห์หาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต  รหัส
วิชา  3000-1302   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
7.  ผลการวิจัย 
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองาน
เครื่องกลและการผลิต  รหัสวิชา  3000-1302  
 
จ านวน
นักศึกษา 

(N) 

กระบวนการ 
คะแนน

เต็ม  
(A) 

คะแนน
รวม 

(X ) 

ประสิทธิภาพ
กระบวนการ 

( 1E ) 
39 90 2,880 82.05 

จ านวน
นักศึกษา 

(N) 

ทดสอบหลังเรียน (ผลลัพธ์) 
คะแนน

เต็ม  
(B) 

คะแนน
ที่ได้ 

(F ) 

ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ ( 2E ) 

39 40 1,256 80.51 
 
 

จากตารางที่  1  พบว่า  ประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองาน
เครื่องกลและการผลิต  รหัสวิชา  3000-1302  ที่มี
ต่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 1-2 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี จ านวน 39 คน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.05/80.51  ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ งไว้  
75/75 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต  
รหัสวิชา 3000-1302   
 

 
 

จากตารางที ่2 พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รี ยน โดย ใช้ เ อกสารประกอบการสอนวิ ช า
วิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต  รหัส
วิชา  3000-1302  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 
1-2 ภ า ค เ รี ย น ที่ 1 ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2562  
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผลการวิเคราะห์ค่า 
t-test  พบว่า ค่า t ที่ได้จากการค านวณมากกว่า t 
วิกฤติ (32.74  1.6860)  จึงสรุปได้ว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต  
ร หั ส วิ ช า  3000-1302  ส่ ง ผล ให้ นั กศึ กษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
เอกสารประกอบการสอน  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
งานเครื่องกลและการผลิต  รหัสวิชา  3000-1302   

 
 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

N X  S.D. t 

ก่อนเรียน 39 13.82 2.543 32.74* หลังเรียน 39 32.21 2.667 

รายการ X  S.D. แปลผล 
ด้านจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

4.53 0.28 มากที่สุด 

ด้านสาระวิชาการ 4.48 0.22 มาก 
ด้านวิธีใช้และ
ความสอดคล้อง
กับกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

4.51 0.23 มากที่สุด 

ด้านการวัดผล
และประเมินผล 

4.52 0.32 มากที่สุด 

ด้านความสวยงาม
ของรูปเล่ม 

4.54 0.31 มากที่สุด 

โดยรวม 4.51 0.16 มากที่สุด 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 355



จากตารางที่ 3 พบว่า เมื่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวชิาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการ
ผลิต  รหัสวิชา3000-1302  สิ้นสุดลง พบว่า  
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการ
สอนโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด  ( X = 4.51)   
 
8.  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

8.1 เ อกส า รประกอบกา รสอน วิ ช า
วิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต  รหัส
วิชา3000-1302   ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.05/80.51 ซึ่ งสู งกว่า เกณฑ์ที่ตั้ ง ไว้  
75/75 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเอกสารประกอบการสอน  
วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต 
รหัสวิชา 3000-1302  ระดับประกาศนียบัตร
ว ิช า ช ีพ ชั ้น ส ูง  ผู ้ว ิจ ัย ไ ด ้ส ร ้า ง ขึ ้น ไ ด ้ผ ่า น
กระบวนการสร้างตามขั ้นตอนอย่างมีระบบมี
การศึกษาหลักการสร้างเอกสารประกอบการสอน
ที่ดี  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ศึกษาเนื้อหา
ครบถ้วนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  พุทธศักราช 2557 คู่มือการจัดการเรียนรู้  
วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต  
รหัสวิชา 3000-1302 ได้รับการตรวจสอบปรับปรุง
แก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งผ่านการตรวจสอบ และ
ประเมินความถูกต้องด้านการจัดรูปเล่ม การจัด
ภาพ การเรียงล าดับเนื้อหา การใช้ภาษา และ
การด าเนินเรื่องจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านกระบวนการ
ทดลองหลายๆครั้ งและน าผลการทดลองไป
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้เอกสารประกอบการสอนที่
ดี  มีความเหมาะสม จนสามารถน าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื้อหาที่ เรียนไม ่ยาก สามารถ
น าไปใช้กับชีวิตประจ าวันได้  ผู้เรียนสนุกสนานใน
การร่วมกิจกรรม สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  
ผู้เรียนรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อตอบค าถามได้ถูกต้อง  
และสามารถตรวจสอบค าตอบด้วยตนเอง ได้ฝึก
ทักษะการอ่าน  การคิด  และการเขียนจากง่ายไปหา
ยาก  ผู้เรียนได้เรียนทีละหน่วยการเรียนรู้ ท าให้ไม่
เบื่อหน่าย  มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท าให้
ทราบความก้าวหน้าทางการเรียน เอกสาร

ประกอบการสอนจึงเป็นนวัตกรรมที่สนองตอบความ
แตกต่างระหว่างบุคคล นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง  
มีภาพดึงดูดความสนใจ  ผู้เรียนได้ร่วมปฏิบัติได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนิคม คล้ายชม (2550:บทคัดย่อ) ศึกษาผล
การใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องไฟฟ้าสถิตเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ว43201 
ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่าค่า
ป ร ะส ิท ธ ิภ าพและ ประสิทธิ ผลของเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ว 43201  ฟิสิกส์
เพ่ิมเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 มีค่า 82.57/81.95 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของรัตนา รัตนเมธานันท์ (2556:97) ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ชุดฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เ รื่ อ ง ป ริ ม า ณ สั ม พั น ธ์ ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน80/80 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปริมาณ
สัมพันธ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 82.86/82.71 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรภิมนต์ ค าชมพู (2558 
:บ ท คั ด ย่ อ ) ก า ร พั ฒ น า ชุ ด ฝึ ก เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง น้ าและอากาศบนโลก  
ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 เรื่อง น้ าและอากาศบนโลก มีประสิทธิภาพ 
83.29/80.1 และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภา 
เขี ยนนอก (2559:56)  การ พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยมีประสิทธิภาพ 
E1/E2 = 81.53/82.61 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้ง
ไว้   
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  8.2 น ักศ ึกษาที ่เ ร ียนด ้วย เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกล
และการผลิ ต  รหั ส วิ ช า  3000-1302 ผลการ
วิเคราะห์ค่า t-test พบว่าค่า t ที่ได้จากการค านวณ
มากกว่า t วิกฤติ (32.74  1.6860) นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
สร้างเอกสารประกอบการสอนมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีขั้นตอนที่สมบูรณ์  ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  จัดเรียงเนื้อหาจากง่ายไป
หายาก เนื้อหาได้อธิบายเรื่องราวที่เป็นนามธรรม
ให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือถ่ายทอด
เนื้ อหาสาระหรื อองค์ ความรู้ ที่ มี ใน เอกสาร
ประกอบการสอนให้อยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับ
การสอนจริงในห้องเรียน ช่วยให้นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้และท าความเข้าใจในบทเรียนนั้น ๆ ได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่จ ากัดเวลา  สถานที่ในการเรียนรู้  
ประกอบกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นเครื่องมือวัดความสามารถของนักศึกษาก่อนเรียน
และหลังเรียน จึงท าให้นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน  วิชาวิทยาศาสตร์ เ พ่ืองาน
เครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา3000-1302 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  มีความรู้เพ่ิมมาก
ขึ้น   

 8.3  ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต  
รหัสวิชา 3000-1302  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด และเป็นจริงตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้  ทั้งนี้เนื่องมาจากเอกสารประกอบการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต รหัส
วิชา 3000-1302 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง เกิดความมั่นใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองว่า
สามารถจะประสบผลส าเร็จได้เพราะการเรียนรู้การ
เรียนรู้จะค่อย ๆ พัฒนาทีละขั้นจากง่ายไปหายาก  
ศ ึก ษ า ไ ด ้ทั ้ง ใ น แ ล ะ น อ ก ห ้อ ง เ ร ีย น ต า ม

ความสามารถของแต่ละบุคคล  เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เ พ่ืองาน
เครื่ องกลและการผลิ ต รหัสวิชา 3000-1302  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบกับ
ในเอกสารประกอบการสอนมีภาพประกอบที่ดึงดูด
ความสนใจที ่มีความส าคัญช่วยให้นักศึกษาเกิด
ความเพลิดเพลิน กระตุ้นให้เกิดประสบการณ์ใน
การเร ียนรู ้ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา  
รัตนเมธานันท์ (2556:97) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาชุ ดฝึ ก เ สริ มทั กษะกระ บวนการทา ง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง ปริมาณ
สัมพันธ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.85 ) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรภิมนต์ ค าชมพู (2558 
:บ ท คั ด ย่ อ ) ก า ร พั ฒ น า ชุ ด ฝึ ก เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องน้ าและอากาศบนโลก  
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 เรื่อง น้ าและอากาศบนโลก โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.90 ) 

 
9.  ข้อเสนอแนะ 

9.1  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
      9.1.1  เนื่องจากเอกสาร
ประกอบการสอน มีแบบฝึกหัดเป็นจ านวนมาก  
ดังนั้นครูผู้สอนต้องชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินแต่ละแบบฝึกหัดให้ชัดเจน  
  9.1.2  เนื้อหาในหน่วยที่ 3 สมการ
การเคลื่อนที่  ครูควรสอนปรับพ้ืนฐานทางวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องการหาอนุพันธ์  ให้กับนักศึกษา
ก่อนที่จะเรียนในหน่วยนี้     
  9.1.3  การใช้เอกสารประกอบการ
สอนนี้ ครูควรอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ 
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ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ การเรียนการ
สอนจึงจะมีประสิทธิภาพ 

9.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไป 
  9.2.1  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษาทั้ง   
กลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน ที่เรียนโดย
ใช้เอกสารประกอบการสอน  
  9.2.2  ควรศึกษาผลที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน รหัสวิชา 3000-1302  เช่น ความ
คงทนทางการเรียน 

      9.2.3  ควรเปรียบเทียบผลการใช้
นวัตกรรมกับรูปแบบการสอนอ่ืน ๆ 

 
10. กิตติกรรมประกาศ 
  ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รองผู้อ านวยการ 
และคณะครูทุกท่านที่อ านวยความสะดวกให้
ค าปรึกษา และขอบใจนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทุกคน
ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี   
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             การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75 และ2)เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเครื่องกล ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิชางานปรับอากาศยานยนต์ รหัสวิชา 3101-2112 โดยใช้
ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์  ประชากรคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชา 
เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชางานปรับอากาศยานยนต์  รหัสวิชา3101-2112 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 4 กลุ่ม จ านวน 80 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาเครื่องกล ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 จ านวน 14 คน วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชางานปรับอากาศยานยนต์ รหัสวิชา 3101-2112 ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ
ยานยนต์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 40 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.93 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกัน  
    ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ มีประสิทธิภาพ 85.89/84.29 สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด ซึ่งประสิทธิภาพใกล้เคียงกันกับการทดลองใช้ในขั้นตอน 1:100  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง แผนกวิชาเครื่องกล ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ านวน 
14 คน ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชางานปรับอากาศยานยนต์ รหัสวิชา 3101 -2112 โดยใช้นวัตกรรมการ
เรียนรู้ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน มีค่าเท่ากับ  0.80 ซึ่ง
แสดงว่า นักศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึน 0.80  หรือคิดเป็นร้อยละ 80.70    
 
ความส าคัญ : ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ 
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Abstract 
 

   The purpose of this research was 1) to develop automotive air conditioning training 
kit of the efficiency of 75/75 index set,and2) to study the effectiveness index of the second 
year vocational diploma students, academic year 2561, Course of Vehicle air-condition 
practice, Code 3101-2112, by using the vehicle air conditioning training kit. The population 
was the second year vocational diploma students, academic year 2561 of Ubon Ratchathani 
Technical College, enrolled in Vehicle air-condition practice course, Code 3101-2112 in the 
second semester of 2561. Research samples were 14 Vocational Diploma students, selected 
by  purposive sampling, Department of Mechanical Engineering, Ubon Ratchathani Technical 
College, enrolled in Vehicle air-condition practice, course 3101-2112 in the second semester 
of the academic year 2561. The instruments in the research were: Automotive air 
conditioning training kit and the 40 items parallel test with reliability of 0.93 and 0.92 of the 
satisfaction questionnaire of before and after learning achievement.  

 The research found that the efficiency of automotive air conditioning training kit was 
85.892/ 84.29, which was above the threshold and similar to the experiment in step 1:100. 
The achievement of 14 second year vocational diploma students, enrolled in Vehicle air-
condition practice course, Code 3101-2112. The result of index of learning effectiveness was 
0.80, indicating that the students had improved their learning by 0.80 or 80.70 %.   
 
Keywords : Automotive air conditioning training kit 
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1. บทน า 
กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม
โลกในศตวรรษที่  2 1  หรื อยุ ค โลกาภิ วั ตน์  
แนวทางพัฒนาการศึกษา ถือเป็นปัจจัยหลักใน
การพัฒนาคน  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวทาง
จัดการศึกษากับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 24 
บัญญัติ ไว้ว่าจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ เผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท า
ได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้ ผู้ ส อนสามารถจั ดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ
รอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (ส านักพิมพ์เดอะ
บุคส์ ,2556)    
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
งานปรับอากาศยานยนต์เกี่ยวกับการท างาน
เครื่องปรับอากาศ การปฏิบัติตรวจซ่อมและ
บริการ ที่ผ่านมาพบว่ายังขาดสื่อการสอนที่จะ
ส่ง เสริมการปฏิบัติ งาน สื่ อการสอนล้ าหลั ง
ดังกล่าวมาแล้ว จึงส่งผลให้นักศึกษา ขาดแนวทาง
และทักษะในการฝึก ท าให้การเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดความท้อแท้เบื่อหน่าย 
ไม่ท้าทาย ขาดแรงจูงใจไม่สนใจที่จะเรียน ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ผู้วิจัยในฐานะครู  

ที่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชางานปรับอากาศยาน
ยนต์ มีความตะหนักในหน้าที่ ที่จะต้องท าการฝึก
ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา จึง
ได้แก้ปัญหาโดยจัดท าชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ
ยานยนต์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนา
ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ ชุดแรกเริ่ม
จั ด ท า ขึ้ น ใ น ปี  2 5 4 6  โ ด ย น า อุ ป ก ร ณ์
เครื่องปรับอากาศทั้งหมด มาติดตั้งบนโครงเหล็ก 
ใ ช้ ม อ เ ต อ ร์ ไ ฟ ฟ้ า เ ป็ น ก า ลั ง เ พ่ื อ ใ ห้
เครื่องปรับอากาศท างาน  แล้วน ามาใช้ในการ
เรียนการสอน พร้อมเก็บข้อมูล การใช้งาน 
สรุปผล และน าปัญหาที่พบ มาเป็นโจทย์เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพ ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศใน
ชุดต่อไป  การพัฒนาชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ ได้
ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2561 รวม
จ านวนชุดฝึกที่พัฒนาจ านวน 6 ชุดฝึก โดยชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ ที่ใช้ในการเรียนการ
สอน จนถึงปัจจุบัน โดยใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอน ที่ ให้ผู้ เรี ยนได้ศึกษา วงจรการท างาน
เครื่องปรับอากาศ การบริการระบบปรับอากาศ
ยานยนต์ โดยใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ 
ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ มี โ อ ก า สสั ม ผั ส  เ รี ย น รู้ ใ น
สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด มี
ความสะดวกในการใช้งานโดยเฉพาะ ด้านการ
สร้างปัญหาต่างๆ ที่ผู้สอนจะเป็นผู้ก าหนดให้
นักศึกษาได้แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้ผู้เรียน เข้าไปอยู่ใน
สถานการณ์ที่สร้างขึ้นมา ซึ่งสถานการณ์นั้นจะ
ลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพความเป็นจริงมาก
ที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนที่ผ่านการฝึกจากชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ สามารถน าความรู้ที่
ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
หลังจากจบการศึกษาต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1  เพ่ือพัฒนาชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ
ยานยนต์ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง   
           2.2 เ พ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเครื่องกล ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
วิชางานปรับอากาศยานยนต์  โดยใช้ชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
  3.1 นักศึกษามีความก้าวหน้าทางการ
เรียนรู้ เพิ่มข้ึน 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
   4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          4.1.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่เรียนวิชางาน
ปรับอากาศยานยนต์ รหัสวิชา 3101-2112 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 80 คน 
         4.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่เรียนวิชางานปรับ
อากาศยานยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 14 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง   
    4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
       4.2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ วิชางานปรับอากาศยานยนต์ รหัสวิชา 
3101 -2112  ให้ กั บนั กศึ กษา โดย ใช้ ชุ ดฝึ ก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
      4.2.2 ตัวแปรตาม คือ  
         4. 2 . 3 ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง  ชุ ด ฝึ ก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ 
 4.2.4 ความก้าวหน้าทางการเรียน ใน
รายวิชางานปรับอากาศยานยนต์ รหัสวิชา 3101-
2112 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง      

5. วิธีการด าเนินการวิจัย            
 5.1 แบบแผนการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองกับ
กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดยใช้วิธีการวัดผล ก่อน
เรี ยน จั ดกิ จกรรมการ เรี ยนรู้ โ ดย ใช้ ชุ ดฝึ ก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ และวัดผลหลังเรียน 
ตามรูปแบบดังนี้  
                      P1 X P2   
          P1  หมายถึง  การทดสอบก่อนทดลอง 
         X   หมายถึง  การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ 
         P2  หมายถึง  การทดสอบหลังทดลอง 
      5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง น าชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ไปทดลองใช้งาน ใน
การจัดการเรียนการสอนวิชางานปรับอากาศยาน
ยนต์  แผนกวิชาเครื่ องกล วิทยาลัย เทคนิค
อุบลราชธานี โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างมี
ดังนี้ 
  ประชากร คือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่เรียนวิชางาน
ปรับอากาศยานยนต์ รหัสวิชา 3101-2112 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 80 คน 
  กลุ่ มตั ว อย่ า ง  คื อ  นั กศึ กษา ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี ที่เรียนวิชางานปรับอากาศยานยนต์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 14 คน 
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง   
       5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 4 ชนิด 
คือ 
  5.3.1 สื่อการจัดการเรียนการสอน ชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ 
  5.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนวิชางานปรับอากาศยานยนต์ 
จ านวน 40 ข้อ 
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  5.3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนวิชางานปรับอากาศยานยนต์ 
จ านวน 40 ข้อ 
          5.3.5 แบบทดสอบก่อนเรียน ใบงาน ใบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ใบประเมินผล และ
แบบทดสอบหลังเรียน รวม 12 ชุด 
   5.4 การพัฒนาและการหาคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย   
        5.4.1 การพัฒนาและการหาคุณภาพชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์  
     ขั้นตอนในการพัฒนาและการหาคุณภาพ  
     ระยะท่ี 1 การสร้างชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ
ยานยนต์ ชุดที่ 1 เป็นชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ
ยานยนต์ ชุดแรก สร้างข้ึน ในปี พ.ศ.2546  โดย
การน าอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศมาติดตั้งบนโครง
เหล็ก มีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นก าลัง เพื่อส่งก าลัง
ผ่านสายพาน ไปยังคอมเพรสเซอร์ ของ
เครื่องปรับอากาศ แทนเครื่องยนต์   ดังแสดงใน
ภาพที ่1 
                                                  

   
ภาพที่ 1 ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์  

                ชุดแรก 
        ระยะที่ 2 การพัฒนาชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ (ชุดที่ 2) ปีการศึกษา 
2551 

 
 

ภาพที่ 2 ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ชุดที่ 2  

 ระยะที่ 3 การพัฒนาชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ (ชุดที่ 3) ปีการศึกษา 
2552 ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 3 ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ชุดที่ 3 
 

           ระยะที่ 4 การพัฒนารูปแบบชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์  (ชุดที่ 4) ปี 2553 
 

    
 

ภาพที่ 4 ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ชุดที่ 4  
 

        ระยะที่ 5 การพัฒนาชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์  (ชุดที่ 5) ปีการศึกษา 
2556 
 

  
 

ภาพที่ 5 ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ชุดที่ 5  
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ระยะที่ 6 การพัฒนาชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยาน
ยนต์ (ชุดที่ 6) ปีการศึกษา 2559 ดังนี้  
  

 
 

ภาพที่ 6  ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ 
                ชุดที่ 6   

 
       5.5 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบ
คู่ขนาน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
ด าเนินการสร้างตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  5.5.1 ศึกษาหลักสูตรรายวิชางานปรับ
อากาศยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2112 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557   
        5.5.2 ศึกษาวิธีสร้างข้อสอบ วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้จาก
หนังสือยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิคของ 
สุราษฎร์ พรมจันทร์ (2553:109-120) และ
เอกสารเรื่องการจัดการเรียนการสอน แบบเป็น
เรื่อง/งาน/ชิ้นงานของ กนก สารสิทธิธรรม 
(2552)   
  5.5.3 สร้างตารางวิ เคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้สามารถสร้างข้อสอบได้ครอบคลุมกับ
จุดประสงค์และเนื้อหาทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่า     
       5.5.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชางานปรับอากาศยานยนต์   รหัส
วิชา 2101-2112 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  

     5.5.5 ผู้ เชี่ ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรง โดยประเมินความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์ การ เ รี ยนรู้  ( สมนึ ก 
ภัททิยธนี. 2541 : 221) น าข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง คัดเลือก
ข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00  
    5.5.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักศึกษา
ร ะ ดั บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่เรียนวิชานี้ผ่าน
มาแล้ว จ านวน 9 คน เพ่ือตรวจสอบความชัดเจน
ของค าถาม ภาษา การสื่อความหมาย ความเข้าใจ 
ความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ น าข้อมูลมา
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ แล้วน าไปทดลองใช้ต่อไป  
   5.5.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ปรับปรุงแล้วทั้งสองชุด ไปทดลอง
ใช้ ในภาคเรียนที่  1/2556 กับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี ที่เรียนวิชานี้ผ่านมาแล้ว จ านวน 40 
คน โดยการทดลองใช้ทั้งสองชุดห่างกัน 4 สัปดาห์ 
แล้วน าคะแนนที่ได้มาหาค่าความยากง่าย และค่า
อ านาจจ าแนก โดยวิธีของเบรนแนน (Brennan) 
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20 
ถึง 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.20 
ถึง 1.00 ได้ข้อสอบแต่ละชุด จ านวน 40 ข้อ ค่า
ความเชื่อมั่น 0.93   
    5.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามรูปแบบวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
      5.6.1 เก็บคะแนนจากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน 40 คะแนน  
      5.6.2 เก็บคะแนนจากการวัดผลระหว่าง
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละใบงาน จ านวน 
12 ใบงาน โดยเก็บคะแนนจากการทดสอบก่อน
เรียน รายงานผลการปฏิบัติงาน การประเมินการ
สาธิตการปฏิบัติงาน และการทดสอบหลังเรียน 
รวมคะแนนเก็บระหว่างเรียน 360 คะแนน ปรับ
เป็น 70 คะแนน 
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     5.6.3 เก็บคะแนนจากแบบทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 40 คะแนน   
     5.6.4 เก็บคะแนนจิตพิสัย 10 คะแนน 
   5.7 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
     5.7.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพ ชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์   
     5.7.2 หาดั ชนี ป ระสิ ทธิ ผลของชุ ดฝึ ก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ 
   5.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การ
วิเคราะห์ผลการวิจัยครั้งนี้ ใช้สถิติดังนี้ (บุญชม 
ศรีสะอาด. 2545 : 104-117) 
         5.8.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
         5.8.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) จากสูตร 
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         5.8.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) หาจากสูตร 

1

2)(
..



 


N

xX
DS  

       ..DS   แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
        x     แทน   ค่าเฉลี่ย 
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       N     แทน   จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
   5.8.4 ประสิทธิภาพของชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ หาจากสูตร (เผชิญ 
กิจระการ. 2542 ) 
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          2E   แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์   
          2x  แทน  คะแนนจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

          2A   แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
          N   แทน   จ านวนนักศึกษา 
           5.8.5 ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ หาจากสูตร  
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ประเมินผลก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
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ประเมินผลหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ns แทน 
คะแนนเต็ม × จ านวนนักศึกษา 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
        ตอนที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์  รหัสวิชา 3101– 
2112  พบว่า ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
สื่อการเรียนรู้ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์   
ที่มีต่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง แผนกวิชาเครื่องกล ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 (ม.6) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี พบว่า จ านวนนักศึกษา 14 คน ได้
ค่า  E1/E2  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (สูงกว่า75/75) 
แ ส ด ง ว่ า น วั ต ก ร ร ม สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ ชุ ด ฝึ ก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ มีประสิทธิภาพตาม
สุมมติฐานที่ตั้งไว้ 
       ตอนที ่2  ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล
ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยาน
ยนต์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล
ทางการเรียน วิชางานปรับอากาศยานยนต์ รหัส
วิชา3101 -2112 ของนักศึกษาระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาเครื่องกล 
ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 (ม.6) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   จ านวน 14 
คน มีค่าเท่ากับ  0.80 ซึ่งแสดงว่า นักศึกษามี
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ เพ่ิมขึ้น 0.80 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 80.70  
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นที่ส าคัญท่ี
น่าจะน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
              7.1  ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ 
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.89/84.29 สู ง ก ว่ า เ ก ณ ฑ์ ที่ ก า ห น ด ไ ว้ 
หมายความว่า นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยจากใบ
งาน 12 ใบงาน คิด เป็นร้อยละ 85.89 และ
คะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 84.29 ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้
ด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยศึกษาเอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดฝึก
เครื่ องปรับอากาศยานยนต์  การออกแบบ
โครงสร้างชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ น า
รูปแบบชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ ไปทดลองใช้กับ
นักศึกษากลุ่มย่อย เพ่ือตรวจสอบการใช้งานและ
ความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของ
กิจกรรมและเวลาที่ใช้ แล้วน าข้อบกพร่องมา
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ 
ส่งผลให้ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความ
เหมาะสมในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจ และพอใจในการ
เรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทูร หอยสังข์  (2551) 
ได้สร้างชุดประลองระบบท าความเย็นและปรับ

อากาศรถยนต์ พบว่าคุณภาพของชุดประลอง
ระบบท าความเย็นและปรับอากาศรถยนต์ มีค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ซึ่งอยู่ในระดับที่
สูงกว่า3.50 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่ระดับ
นัยส าคัญ α = 0.05 ส่วนประสิทธิภาพของชุด
ประลอง วัดจากคะแนนการท าแบบทดสอบหลัง
การประลอง และคะแนนการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน มีประสิทธิภาพ 
81.02/82.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้   
 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ ที่มีต่อนักศึกษา  มี
ค่าเท่ากับ 0.80 แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 80.70 ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และขั้นตอนการ
จัดกระบวนการเรียนรู้  ที่ เน้นให้นักศึกษา ได้
เรียนรู้อย่างหลากหลาย มีการทดสอบก่อนเรียน 
ปฏิบัติงานตามใบงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
ปฏิบัติอย่างพอเพียง มีการเขียนรายงานผลการ
ปฏิบัติ เรียงล าดับจากง่ายไปยาก และ ทดสอบ
หลังเรียน  การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้มุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะปฏิบัติ เพ่ือมุ่งเน้นให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งทักษะดังกล่าว
จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการกระท าซ้ าๆและต่อเนื่อง 
โดยผู้สอนจะต้องวางแผนด าเนินการให้เกิดความ
เหมาะสมมากที่สุด  
 
8. ข้อเสนอแนะ 
           8.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
                 8.1.1  เนื่องจากชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ มีใบงานจ านวน 12 
ใบงาน ดังนั้นครูผู้สอนต้องชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจ
เกณฑ์ การประเมินในแต่ละใบงานให้ชัดเจน     
                  8.1.2  การใช้ชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ ครูควรอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ 
การเรียนการสอนจึงจะมีประสิทธิภาพ               
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           8.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไป 
               8.2.1  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษาทั้งกลุ่ม
เก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ที่เรียนโดย
ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์     
              8.2.2  ควรพัฒนาชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศยานยนต์ โดยเพิ่มวงจรไฟฟ้า
ควบคุมการท างานของเครื่องปรับอากาศยานยนต์ 
เป็นแบบอัตโนมัติ  
 
9. เอกสารอ้างอิง 
 [1]   กนก สารสิทธิธรรม.  (2552).  “ทฤษฎี

การเรียนรู้และวิธีการสอนด้านวิชาชีพ” 
ใน เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ. 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี. 

 [2]   กฤษดา กรุดทอง.  (2559).  การจัดการ
เรียนการสอนแบบ Research-Based 
Learning(RBL).(ออนไลน์)จาก : 
http://isdc.rsu.ac.th/weblog/ ค้นเมื่อ 
20 เมษายน 2559. 

 [3]  ชนะ  แตงคง.  (2548).  การสร้างชุดฝึก
สถานการณ์จ าลองปัญหาระบบอ านวย
ความสะดวกในรถยนต์.  วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ.          

 [4]  ชัยยงค์  พรหมวงศ์.  (2542).  การพัฒนา
ศัพท์สัมพันธ์ด้านการศึกษาทางไกล : 
รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 [5]  ชูชาติ สีเทา.  (2541).  การสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า 2 เรื่องอนุกรมฟูเรียร์การแปลง
ฟูเรียร์ การประยุกต์ใช้งานฟูเรียร์ใน
วงจรไฟฟ้า และวงจรสองพอร์ต หลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
พุทธศักราช 2543. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต. สถาบันเทคโนโลยี 

      พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
[6]  ไชยยศ  เรืองสุวรรณ.  (2533).  หลักการ 

ทฤษฎีเทคโนโลยี และนวัตกรรมทาง
การศึกษา.  กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์.  

[7]  ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.  (2559).  การสร้าง
เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ 
: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

[8]  ดิเรก มณีวรรณ.  (2543).  การสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาระบบ
โทรคมนาคม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ. 

[9]  ดุสิต  บูรณะพิมพ์.  (2544).  การสร้าง
ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีนระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์. 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

[10]  ทิศนา แขมมณี.  (2559).  ศาสตร์การ
สอน. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   

[11]  ธีรวิทย ์ ภาชนะทิพย์. (2545).   การสร้าง
ชุดการสอนเรื่องการควบคุมเครื่องจักรกล
อัตโนมัติโดยประยุกต์ทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญาและทฤษฎี
โครงสร้างทางสติปัญญา. วิทยานิพนธ์ครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี. 

[12]  นคร  พันธ์ณรงค์.  (2538).  คู่มือการท า
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งอาจารย์3. เชียงใหม่ : ส.ศุภ
ลักษณ์การพิมพ์. 

 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 367



[13]  นภดล โตอดิเทพ.  (2546).  ชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศรถยนต์.  วทิยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ. 

[14]  บุญชม  ศรีสะอาด.  (2545).  การวิจัย
เบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 7) กรุงเทพฯ :สุวีริยา
สาส์น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[15]  ปกาศิต  ภัทรรังสี.  (2537).  ชุดฝึก
สถานการณ์จ าลองปัญหาระบบปรับ
อากาศในรถยนต์.  วิทยานิพนธ์ 
มหาบัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ.  

[16]  ประจักษ์  จันทร์เลิศ และคณะ.  (2547).  
ชุดฝึกปฏิบัติระบบปรับอากาศรถยนต์ R-
12.  ปริญญานิพนธ์ คณะอุตสาหกรรม
ศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 พระนครเหนือ.          

 
  

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 368



การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการโก่งของคาน  
รายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ (3100-0105) 

 

The Construction and the Efficiency Evaluation of the Instructional Packages 
in the Course of Solid mechanics (code 3100-0105) 

 
ไพศาล พรนฤชิตพงศ์1 

Phaisan Pornnaruechittapong1 
1ต าแหน่งครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพเิศษ สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนคินครราชสีมา E-mail : phaisan_p999@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดการสอนการโก่งของคาน หา

ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากใช้ชุดการสอนการโก่งของคาน เครื่องมือที่ใช้   ได้แก่ ชุดการ
สอนการโก่งของคานประกอบไปด้วย ชุดสาธิตการโก่งของคานและบทเรียน  เรื่องการโก่งของคานซึ่งมี 2 
หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การหาระยะโก่งของคานด้วยวิธีอินทริกัล 2 ครั้ง หน่วยการเรียนรู้
ที่ 2 การหาระยะโก่งของคาน ด้วยวิธีซุปเปอร์โพซิชั่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การโก่ง
ของคานที่ใช้  มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ( IOC ) อยู่ระหว่าง 0.60 - 
1.00 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.10 - 0.60 ความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.80 และความ
เชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 0.82 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จ านวน 20 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ การทดสอบค่าที ( t - test) 
ผลการศึกษาพบว่า  1) คุณภาพเฉลี่ยของชุดการสอนการโก่งของคานอยู่ใน เกณฑ์ระดับคุณภาพดีมาก 2) 
ประสิทธิภาพของชุดสาธิตการโก่งของคาน โดยการเปรียบเทียบระยะโก่งของคานทางทฤษฎีกับทางปฏิบัติ     
มีค่า 97.03%  3) ประสิทธิภาพของชุดการสอนการโก่งของคาน (E1/E2) จากการค านวณมีค่าเท่ากับ 
80.75/84.00 ซึ่งผลจากการค านวณสูงกว่าประสิทธิภาพ 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  4) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนหลังจากใช้ชุดการสอนการโก่งของคาน จากการทดสอบค่าที (t - test) พบว่ามีค่าที เท่ากับ 
11.84 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าทีในตารางที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.729 จะเห็นได้ว่าผู้เรียนนั้นมี
ความรู้เพ่ิมข้ึนหลังจากผ่านการใช้ชุดการสอนการโก่งของคาน  5) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากท่ีใช้
ชุดการสอนการโก่งของคาน อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจมากที่สุด   
 
ค าส าคัญ:   ชุดการสอนการโก่งของคาน, คุณภาพ, ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, 
               ระดับความพึงพอใจ 
 

 

 

 

 

 

 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 369



Abstract 
 

The Purposes of this study were as follows, to determine the quality and efficiency of 
the instructional package of beam deflection, to determine the learning achievement and 
satisfaction levels of learner after using the instructional package of beam deflection. The 
research tool was instructional package of beam deflection which consists of the 
demonstration set assisted instruction of beam deflection amount 2  learning units which 
learning unit 1was Double Integration Method and learning unit 2 was Superposition Method. 
The test items for learning achievement of computer assisted instruction has been the result 
of the congruence index was 0.60 – 1.00, discrimination between 0.10 – 0.60, and 0.30 – 0.80 
for difficultly, and reliability equaled to 0 . 8 2 .  The simple groups in this project were 20 
students in the first year diploma level of Mechanical Power in academic year 2 0 1 9  at 
Nakhonratchasima Technical College by purposive sampling. The statistic method used for 
analyzed were mean, standard deviation, percent of test (E1/ E2 )  and t - test. The research 
results were shown as follows : 1)The quality of instructional package of beam deflection was 
average in excellent level. 2 )  The efficiency of  demonstration set of beam deflection  by  
calculation  result with comparing  between the theory  and practical  was equal 97.03% . 3) 
The efficiency of computer assisted instruction from calculation (E1/E2) was equal 80.75/84.00 
which this result above the criterion 80/80 .   4 )  The learning achievement of students after 
using the instructional package of beam  deflection by  using t – test from calculation equal 
11 .84  which compared t – test from the table of t – distribution equal 1 .729at significance 
level 0 . 0 5 .  Also the instructional package of beam deflection could improve the learning 
achievement of students. 5)  The satisfaction level of learner after using the instructional 
package of beam deflection was also in most level. 
 
Keywords :  Instructional package of beam deflection / Quality / Efficiency / Learning       
Achievement / Satisfaction Level 
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1. บทน า 
 

ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ด้วย
การพัฒนา ดังกล่าวนี้จึงท าให้ทุกวงการ และทุก ๆ 
สายอาชีพจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้
เท่าทันไปโดยการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ เข้ามา
ปรับปรุง ประยุกต์ให้เข้ากับระบบการท างานของ
ตนเองและ น าไปใช้กับองค์กรเพ่ือที่จะให้การ
ท างานเกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด  

ในการศึกษาก็ เช่น เดียวกันในแต่ละ
สาขาวิชาฯ ได้มีการประยุกต์เอาเทคโนโลยี  และ
อุปกรณ์มาช่วยประกอบการเรียนการสอน นั่นก็คือ 
สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนเป็น
เครื่องมือในการอ านวยความสะดวกที่ครูผู้สอนใช้
ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงวิธีการต่าง ๆ 
ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุ 
ประสงค์ที่ครูผู้สอนได้ตั้งไว้ และส่งผลให้ผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพทางการศึกษาสูงที่สุด สื่อการเรียน
การสอนนี้มีอยู่หลายรูปแบบทั้งสื่อวัสดุ และสื่อ
อุปกรณ์ ซึ่งสื่อทั้งสองประเภทนี้มีความส าคัญ
แตกต่างกันออกไป วิชาความแข็งแรงของวัสดุ   
เรื่องการโก่งของคาน เป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก 
ส าหรับผู้เรียน วิชานี้จะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของคานที่มีแรงภายนอกมากระท า 
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดในการเรียนของ
ผู้ เรียนคือ ผู้ เรียนไม่สามารถมองภาพ ผลของ                           
แรงที่กระท ากับคานให้เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน 
ในวิชาความแข็งแรงของวัสดุ ที่มีสื่อวัสดุอยู่แล้ว                                 
จึงจ าเป็นจะต้องมีสื่อประเภทอุปกรณ์ที่เป็นชุด
สาธิตด้วย เพ่ือจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้
ง่ายและถูกต้อง  

ดังนั้นถ้าผู้เรียนไม่สามารถที่จะเข้าใจผล
ของแรงที่ท าให้คานเกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
รูปแบบต่าง ๆ แล้วผู้เรียนก็จะไม่สามารถเข้าใจใน
เรื่องการโก่งของคานได้อย่างถูกต้อง จากสาเหตุ
ดังกล่าวทาง ผู้วิจัยได้ตัดสินใจท าชุดฝึกการโก่งของ
คานขึ้นมา เพ่ือให้ผู้สอนได้ใช้ประกอบการสอน 
และท าให้ผู้เรียนสามารถมองภาพ ผลของแรงที่

เกิดขึ้นกับชิ้นงานได้อย่างชัดเจน และเข้าใจใน
บทเรียนได้อย่างถูกต้อง 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือสร้างและประเมินคุณภาพชุดการสอน
การโก่งของคาน 
    2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนการ
โกง่ของคาน  
    2.3 เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
หลังจากใช้ชุดการสอนการโก่งของคาน 
    2 .4 เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ เ รี ยน
หลังจากใช้ชุดการสอนการโก่งของคาน 
3. สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 
    3.1 ชุดการสอนการโก่งของคานที่สร้างขึ้นมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
    3.2 ชุดการสอนการโก่งของคานมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
    3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
    3.4 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอนการโก่งของคาน 
อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
    4.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาใน
ครั้งนี้  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชา
เ ท ค นิ ค เ ค รื่ อ ง ก ล  แ ผ น ก วิ ช า เ ค รื่ อ ง ก ล 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ (3100-0105) ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 79 คน 
    4.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ส าหรับการหาประสิทธิภาพชุดการสอน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน 
โดยใช้ชุดการสอนการโก่งของคานได้แก่นักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 
1 กลุ่ม 5  สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชา
เ ท ค นิ ค เ ค รื่ อ ง ก ล  แ ผ น ก วิ ช า เ ค รื่ อ ง ก ล  
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 1 กลุ่ม รวม ทั้งสิ้น 20 
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คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) 
    4.3 ตัวแปรที่ศึกษา  
         4.3.1 ตัวแปรอิสระ ( Independent  
Variable ) คือ ชุดการสอนการโก่งของคาน ที่
ผู้วิจัยได้สร้างข้ึน 
         4.3.2 ตัวแปรตาม (dependent Variable) 
คือ คุณภาพชุดการสอน ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และ ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
    4.4 เนื้อหาที่ใช้ เนื้อหาที่ใช้ได้ยึดตามหลักสูตร
รายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ (3100-0105 ) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิค
เครื่องกล ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ กระทรวงศกึษาธิการ  
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การสร้างชุดการสอนการโก่งของคาน ใน
รายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ (3100-0105) 
    5.1 ขั้นตอนการวางแผนงานและด าเนินงาน 

ในการสร้างชุดการสอนการโก่งของคาน มี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

5.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์  ก าหนด
ขอบเขตในการศึกษาตลอดจน ก าหนดระยะเวลา
ในการด าเนินงาน เพ่ือให้ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติการสร้างชุดการสอนการโก่งของคาน 

5.1.2 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์เนื้อหาและ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการโก่งของคาน เพ่ือที่จะใช้ในการ
สร้างชุดการสอนการโก่งของคาน ตลอดจนศึกษา
ชุดทดสอบการโก่งของคาน 

5.1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการ
ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล มาสร้างชุดการสอน
การโก่งของคาน 

5.1.4 สร้างชุดสาธิตการโก่งของคาน 
5.1.5 ทดสอบความผิดพลาดของชุดสาธิต

การโก่งของคาน 

5.1.6 หาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการ
โก่งของคาน 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แผนภูมิขั้นตอนการสร้างชุดสาธิตการโก่งของคาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ 

ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าและวิเคราะห ์

สร้างชุดสาธิตการโก่งของคาน 

ทดสอบความผิดพลาดของชุดสาธติการโก่งของคาน 

ด าเนินการออกข้อสอบ 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 

น ามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

วเิคราะห์คุณภาพของขอ้สอบ 

เริ่มต้น 

ออกแบบสร้างชุดการสอนการโก่งของคาน 
 

สิ้นสุด 

วิเคราะหค์ุณภาพข้อสอบ 

เริ่มต้น 
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รูปที่ 2 แผนภูมิขั้นตอนการสร้างชุดการสอนการโก่งของคาน 
 
    5.2 เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการศึกษา 

การวิจัย เรื่องการสร้างชุดการสอนการ
โก่งของคาน ได้ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ 
รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างมีดังต่อไปนี้ 

ชุดการสอนการโก่งของคานที่สร้างส าเร็จ
เรียบร้อยแล้วเป็นเครื่องมือในการศึกษา  เพ่ือ                     
หาคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดการสอน 
    5.3 การออกแบบเครื่ องมือและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

การสร้างชุดการสอนการโก่งของคานถูก
สร้างขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ โดยมีการออกแบบและ                     
เก็บข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.3.1 การสร้างชุดสาธิตการโก่งของคาน 
มีขั้นตอนการสร้างชุดสาธิตการโก่งของคาน 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนศึกษาข้อมูล
จากหนังสือกลศาสตร์ของแข็ง เรื่องการโก่งของ
คานถึงกรณีต่าง ๆ ของคานและแรงที่กระท าเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางในการสร้างชุดสาธิต ศึกษาวิธี
และขั้นตอนการท าชุดสาธิต ศึกษาวัสดุที่เหมาะสม
ต่อการสร้างของชุดสาธิต  

2. ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบโครงสร้างชุด
สาธิตออกแบบโครงสร้าง ชิ้นส่วนต่าง ๆ และ
ทดสอบความแข็งแรงของชุดสาธิตในโปรแกรม 
SolidWorks ว่าสามารถน ามาท าเป็นโครงสร้างได้
จริงหรือไม ่

3. ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าโครงสร้างชุด
สาธิตการโก่งของคาน วัสดุที่ใช้ในการท าโครงสร้าง
ของชุดสาธิตประกอบไปด้วย อลูมิเนียม เหล็ก เป็น
ส่วนใหญ่ หลังจาก ผ่านการกลึง ไส กัด ตัด เจาะ 
ชิ้นต่าง ๆ แล้วจึงท าการประกอบโดยใช้โบลต์ นัต
และชุดฉากยึดชิ้นส่วนโครงสร้างเข้าด้วยกัน 
จากนั้นประกอบส่วนอื่น ๆ ของชุดสาธิต 

4. ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบและแก้ไข
ก่อนการน าไปใช้จริง ตรวจสอบความแข็งแรงและ
จุดบกพร่องของการประกอบชิ้นส่วน หากมี
ข้อผิดพลาดท าการแก้ไข  และทดสอบการท างาน
ของชุดสาธิตเพ่ือป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการใช้งานจริง 

5.3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบ 
บันทึกผลการทดสอบความคลาดเคลื่อนของชุด
สาธิตการโก่งของคานสร้างขึ้น  เพ่ือทดสอบหา                             
ความผิดพลาดของชุดสาธิต จะท าการทดสอบ 2 
กรณีด้วยกัน คือ กรณีคานเป็นวัสดุที่ท ามาจาก
เหล็ก และกรณีคานเป็นวัสดุที่ท ามาจากทองแดง 
ผลจากการทดสอบน ามาหาค่าความคลาดเคลื่อน
ของชุดสาธิต โดยแบบบันทึกผลการทดสอบความ
ผิดพลาดของชุดสาธิตการโก่งของคาน 
 
 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผลคณุภาพ 
ของชุดการสอนการโก่งของคาน 

หาประสิทธิภาพของชุดการสอนและผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

ระดับความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอยา่ง 

ปรับปรุงแก้ไข 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

น าชุดการสอนการโก่งของคาน 
ไปใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง 

จัดท าบทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สิ้นสุด 

ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน
คุณภาพ 
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รูปที่ 2 แสดงชุดการสอนการโก่งของคาน 
 5.4 สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล 

แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ส าหรับการวิจัย 

การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จะท า 2 
ด้าน ด้วยกันคือ 

 5.5.1 โดยใช้สูตรดังสมการหาค่า
ความคลาดเคลื่อน ต่อไปนี้ 

% ERROR  100%  
S

 ES 
         


   

เมื่อ  E  คือ  ค่าท่ีได้จากการวัดจริง 
S  คือ  ค่าท่ีได้จากการค านวณทางทฤษฎี 
    5.5.1 การวิ เคราะห์หาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เมื่อท าการสอนโดยวิธีการบรรยาย 
และวิธีใช้ชุดสาธิตประกอบสอนแล้ว จะต้องน า
ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบหลังการเรียน มาท าการ
ค านวณเพ่ือการค่าต่าง ๆ โดยใช้สูตรสมการทาง
สถิติ ดังนี้ 

1) การค านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของผลต่างของคะแนน สามารถที่จะค านวณได้
จากสูตร 

  N
XX 

 
เมื่อ X  คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
  X  คือ คะแนนของผู้เข้าสอบ 
  N  คือ จ านวนผู้เข้าสอบ 
  2)  ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น ก า รทด สอบ
สมมุติฐาน ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการทดลองใน

การใช้ชุดสาธิต เราจะใช้สถิติที่เรียกว่า t-test ซึ่ง
เป็นสูตรส าหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยของคะแนน 

   

 
1N

2D2DN

Dt






  
เมื่อ t  คือ  ความแปรของกลุ่มตัวอย่าง 

D คือ ผลต่างของคะแนนสอบก่อนเรียน 
          หลังเรียน 

 N คือ จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 ค่า t ที่ค านวณได้จะมีการเปรียบเทียบค่า
วิกฤตของ t ในตารางที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งใน
การเปิดตารางวิกฤต t จะท าการเปิดที่ นัยส าคัญ 
0.05 ของ Level of significance for two- tailed 
test เนื่องจากเป็นการทดสอบสมมุติฐานแบบมี
ทิศทาง กับค่า df ที่ค านวณจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
เปรียบเทียบค่า t ที่ค านวณได้กับค่าวิกฤตของ t 
เราจะดูว่า t ที่ค านวณได้เท่ากับหรือสูงกว่าค่า
วิกฤตของ t ที่มีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าผล
การเรียนหลังใช้ชุดสาธิตสูงกว่าผลการเรียนก่อนที่
การใช้ชุดสาธิต  
6. ผลการวิจัย 
   6.1 ผลการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนชุด
การสอนการโก่งของคาน ด้วยวัสดุ 2 ชนิด ดังนี้ 
 
 
 
 

ค่าที่ได้จากชุด
สาธิต (เหล็ก) 

ระยะ
โก่งจริง 

จากการ
ค านวณ 

Error 
% 

P  =  30.21 N 
R1 = 15.02 N 
R2 = 15.19 N 

7.30 
mm 

7.12 mm 2.5 % 

 
 
 
 

ค่าที่ได้จากชุด
สาธิต (เหล็ก) 

ระยะ
โก่งจริง 

จากการ
ค านวณ 

Error 
% 
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P  = 22.81 N 
R1 = 9.15  N 
R2 = 13.67 N 

5.23 
mm 

5.37 mm 2.99 % 

 
 
 
 
 

ค่าที่ได้จากชุด
สาธิต (เหล็ก) 

ระยะ
โก่งจริง 

จากการ
ค านวณ 

Error 
% 

P = 41.23 N 
R1 = 28.76 N 
R2 = 12.47 N 

9.94 mm 7.69 mm 3.03 % 

 
 
 
 
ค่าที่ได้จากชุด
สาธิต (ทองแดง) 

ระยะโก่ง
จริง 

จากการ
ค านวณ 

Error % 

P = 14.36 N 
R1 = 5.76 N 
R2 = 8.60 N 

4.97 mm 5.16 mm 3.68 % 

 

 
 
 
 

ค่าที่ได้จากชุด
สาธิต (ทองแดง) 

ระยะโก่ง
จริง 

จากก าร
ค านวณ 

Error 
% 

P = 18.76 N 
R1 = 13.09 N 
R2 = 5.67 N 

5.54 mm 5.65 mm 1.95 % 

จากตารางข้างต้น สรุปผลการทดสอบของ
ชุดสาธิตการโก่งของคาน ระหว่างการวัดระยะโก่ง
จริงกับการค านวณตามทฤษฎี โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
ของ Error (%) เท่ากับ 2.97 % 
   6.2 ผลการวิเคราะการประเมินคุณภาพชุดการ
สอนการโกงของคาน 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์แบบ
ประเมินคุณภาพของชุดสาธิตการโก่งของคาน  
(ด้านสื่อการเรียนการสอน) 

ข้อ รายการ �̅� S.D. ความ
หมาย 

1. ชุดสาธิตเหมาะสมกับ
สาขาผูเ้รียน 

5.00 0.00 ดีมาก 

2. เร้าความสนใจ 
เกิดการใฝ่รู ้

4.60 0.55 ดีมาก 

3. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ในทางปฏิบตั ิ

4.80 0.45 ดีมาก 

4. มีความเหมาะสมกับ
ระดับความยากง่าย 
ของเนื้อหา 

4.60 0.55 ดีมาก 

5. มีความถูกต้อง และ
สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 

4.60 0.55 ดีมาก 

6. เพิ่มบทบาทผู้เรียนใน
การเป็นผูป้ฏิบัต ิ

4.80 0.45 ดีมาก 

7. กระตุ้นใหผู้้เรยีนเกิด
กระบวนการคดิ 

4.80 0.45 ดีมาก 

8. ให้ประสบการณ์การ
เรียนรู้กับผู้เรียน 

4.80 0.45 ดีมาก 

9. ถ่ายทอดเนื้อหาท่ีเป็น
นามธรรมให้เป็น
รูปธรรม 

4.60 0.55 ดีมาก 

10. สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

5.00 0.00 ดีมาก 

11. มีความปลอดภัย 
ในการใช้งาน 

4.40 0.89 ด ี

12. สามารถบูรณาการการ
เรียนรู้ในวชิาความ
แข็งแรงของวัสดุได ้

5.00 0.00 ดีมาก 

13. สะดวกต่อการใช้งาน 4.40 0.55 ด ี
14. วัสดุที่ใช้มีความคุ้มค่า

ต่อการใช้งาน 
4.60 0.55 ดีมาก 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ข้อ รายการ X  S.D. ความ

หมาย 
15. มีความคงทน แข็งแรง 4.20 0.45 ดี 
16. มีวิธีการใช้งานไม่

ยุ่งยากซับซ้อน 
4.80 0.45 ดีมาก 
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17. ความเหมาะสมของ
วัสดุที่ใช้สร้างชุดสาธิต 

4.40 0.55 ด ี

18. เป็นสื่อท่ีมีการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

4.80 0.45 ดีมาก 

19. ง่ายต่อการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา 

4.40 0.55 ด ี

20. ความน่าสนใจ 
ของชุดสาธิต 

5.00 0.00 ดีมาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.68 0.42 ดีมาก 
 

จากตารางที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์แบบ
ประเมินคุณภาพ ของชุดสาธิตการโก่งของคาน ที่
ผู้ เชี่ ยวชาญทางด้านสื่อการเรียนการสอน ได้
ประเมินแล้ว  ผลการวิ เคราะห์แบบประเมิน
คุณภาพ ของชุดสาธิตการโก่งของคาน สรุปได้
คุณภาพชุดสาธิตอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ( X = 
4.68, S.D. = 0.42) 

ผลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพ
ด้านเนื้อหา บทเรียนของชุดการสอนการ                             
โก่งของคาน  
ตารางท่ี 2. ตารางแสดงผลการวิเคราะห์แบบ
ประเมินคุณภาพ (ด้านเนื้อหาบทเรียน) 

ข้อ รายการ X̅ S.D. ความ 
หมาย 

1. เนื้อหาวิชา  
 1.1 ความสมบูรณ์ของ

วัตถุประสงค์ 
5.00 0.00 ดีมาก 

 1.2 ความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

5.00 0.00 ดีมาก 

 1.3 ปริมาณ 
ของเนื้อหา 

4.60 0.55 ดีมาก 

 1.4 ความถูกต้อง 
ของเนื้อหา 

4.80 4.50 ดีมาก 

ข้อ รายการ X̅ S.D. ความ 
หมาย 

2. ภาพ 
 2.1 ภาพมีความ

สอดคล้องกับเนื้อหา 
4.60 0.55 ดีมาก 

 2.2 ความเหมาะสม
ของขนาดภาพ 

4.20 0.45 ด ี

3. การใช้ภาษา 
 3.1 ความถูกต้องของ

ภาษาที่ใช้ 
5.00 0.00 ดีมาก 

 3.2 ความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้กับ
ระดับผู้เรียน 

5.00 0.00 ดีมาก 

 3.3 ความชัดเจนของ
ภาษาที่ใช้สื่อ
ความหมาย 

4.20 0.45 ด ี

รวมค่าเฉลี่ย 4.69 0.34 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 2  แสดงผลการวิเคราะห์ 
สรุปได้ว่า คุณภาพด้านเนื้อหาของชุดการสอนการ
โก่งของคาน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ( X = 4.69, 
S.D. = 0.34) 
   6.3 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุด
การสอนการโกงของคาน  
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์การหา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนการโกงของคาน 

ผู้เรียน 

คะแนน
แบบทดสอ

บ 
หน่วยท่ี 1 

(10 
คะแนน) 

คะแนน
แบบทดสอ

บ 
หน่วยท่ี 2 

(10 
คะแนน) 

รวมคะแนน
แบบทดสอ

บ 
ท้ัง 2 หน่วย 

(20 
คะแนน) 

คะแนน
แบบทดสอ

บ 
หลังเรียน 

(20 
คะแนน) 

1 7 9 16 17 
2 9 9 18 19 
3 5 9 14 15 
4 8 7 15 16 
5 8 8 16 17 
6 9 9 18 18 
7 5 9 14 16 
8 9 8 17 17 
9 8 8 16 16 
10 6 9 15 15 
11 7 8 15 16 
12 9 9 18 18 
13 7 9 16 17 

 

ผู้เรียน 

คะแนน
แบบทดสอ

บ 
หน่วยท่ี 1 

คะแนน
แบบทดสอ

บ 
หน่วยท่ี 2 

รวมคะแนน
แบบทดสอ

บ 
ท้ัง 2 หน่วย 

คะแนน
แบบทดสอ

บ 
หลังเรียน 
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(10 
คะแนน) 

(10 
คะแนน) 

(20 
คะแนน) 

(20 
คะแนน) 

14 9 8 17 17 
15 9 7 16 16 
16 8 9 17 18 
17 8 7 15 16 
18 8 8 16 18 
19 8 10 18 18 
20 8 8 16 16 
รวม 155 168 323 336 
เฉลี่
ย 

7.75 8.40 16.15 
16.80 

ร้อย
ละ 

- - 80.75 84.00 

 จ า ก ต า ร า ง ที่  3  ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ประสิทธิภาพ เรื่องการโก่งของคาน เมื่อรวบรวม
คะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนจาก
กลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาค านวณคิดเป็นร้อยละ 
80.75 และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 84.00 พบว่าประสิทธิภาพ เรื่องการโก่ง
ของคานนั้นสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ชุดการสอนการโก่งของ
คานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เรื่องการโก่งของคาน เป็นชุด
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 
    6.4 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนหลังจากใช้ชุดการสอนการโก่งของคาน 
         แสดงผลคะแนนของกลุ่มตัวอย่างที่ท า
แบบทดสอบก่อนเรียน     และแบบทดสอบ                         
หลังเรียน จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด จ านวน 20 คน 
สรุปได้ว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 11.60                    
คิดเป็นร้อยละ 57.50 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 
16.80 คิดเป็นร้อยละ 84.00 จะเห็นว่าคะแนนสอบ                        
หลังเรียนมีค่ามากว่าคะแนนสอบก่อนเรียน แสดงว่า
ผู้ เรียนมีความรู้ เ พ่ิมมากขึ้น  จากการเรียนด้วย                    
ชุดการสอนการโก่งของคาน 

จากสมมติฐานการวิจัย คะแนนเฉลี่ยจาก
การท าการทดสอบหลังการเรียน เมื่อได้ทดลองใช้                  
ชุดการสอนการโก่งของคาน จะต้องมากกว่า
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนที่                   
ระดับนัยส าคัญ 0.05  

   6.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียน
หลังจากใช้ชุดการสอนการโก่งของคาน 
ตารางท่ี 4 วิเคราะหผ์ลความพึงพอใจของผู้เรียน
หลักจากใช้ชุดการสอนการโก่งของคาน 
 
 

ข้อ
ที ่

รายการ X̅ S.D. ความพึง
พอใจ 

1. ชุดสาธิตมีความ
น่าสนใจ กระตุ้น 
ให้ผู้เรียนเกิดความ 
อยากเรียนรู ้

4.90 0.31 มากที่สุด 

2. ชุดสาธิตมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา 

4.75 0.44 มากที่สุด 

3. ชุดสาธิตช่วยให้ผูเ้รียน
มีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนมากขึ้น 

4.65 0.49 มากที่สุด 

4. ชุดสาธิตกระตุ้นให้
ผู้เรยีนเกิดความคิด 
ที่จะตั้งค าถาม 

4.65 0.49 มากที่สุด 

5. ชุดสาธิตสามารถ
ถ่ายทอดเนื้อหา 
เป็นนามธรรม 
ให้เป็นรูปธรรม 

4.50 0.51 มากที่สุด 

6. ความสะดวกในการใช้
งานของชุดสาธิต 

4.65 0.49 มากที่สุด 

7. ความปลอดภัย 
ในการใช้งาน 

4.60 0.50 มากที่สุด 

8. คุณภาพโดยรวม 
ด้านโครงสร้าง  
และการออกแบบ 

4.65 0.49 มากที่สุด 

9. การจัดวางอุปกรณ ์
ต่าง ๆ 

4.70 0.47 มากที่สุด 

10. ความเรยีบร้อยของ
การติดตั้งอุปกรณ ์

4.70 0.47 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.68 0.47 มากที่สุด 

     จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน หลังจากใช้ชุดการสอนการ
โก่งของคาน พบว่าผู้เรียนหลังจากใช้ชุดการสอนการ
โก่งของคาน มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.47) 
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7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
    สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
    7.1 สรุปผลการสร้างและประเมินคุณภาพชุด
การสอนการโก่งของคาน จ านวน 1 ชุด ใช้ใน
รายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ (3100-0105) และ  
ผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอนการโก่ง
ของคาน มีค่าคุณภาพเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
มาก ( X = 4.69, S.D. = 0.38) 
    7.2 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอนการโก่งของคาน มีประสิทธิภาพ (E1/E2) มีค่า
สูงกว่าก่อนเรียน ระดับประสิทธิภาพชุดการสอนสู่
งกว่าเกณฑ์ (80.75/84.00)  
   7.3 สรุปผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน หลังจากใช้ชุดการสอนการโก่งของคานจาก
การค านวณมีค่าเท่ากับ 11.84 เมื่อน าค่าที่ได้มา
ค านวณค่าทีและเปรียบเทียบค่าทีกับค่าวิกฤตทีใน
ตาราง ที่ระดับเลขนัยส าคัญ 0.05 
   7.4 สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน 
หลังจากใช้ชุดการสอนการโก่งของคานอยู่ในเกณฑ์ 
มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจมากที่สุด   
( X = 4.68, S.D. = 0.47) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ชุด
การสอนการโก่งของคานที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
และสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ  
อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอน ของผู้เรียนจากการใช้ชุด
การสอนการโก่งของคาน ด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและลังเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนมีค่าสูงขึ้นจริง  สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ วาปี  ศรีปัญญา และชานนทร์  
อู่ดี, สุริยนต์ อุปเนตร และอนุชา บูชายัน และธร 
บูรณโกศล และนันทิยา  ชูสือสาย กล่าวได้ว่าใน
การสร้ างชุดการสอนการโก่ งของคานนั้น  มี
การศึกษาขั้นตอนการสร้างและพัฒนาโดยมีการ
วางแผนมาอย่างดี โดยในทุกขั้นตอนมีผู้เชี่ยวชาญ
ประเมิน และช่วยแนะน าอยู่ตลอดขบวนการท า
วิจัย เมื่อพบข้อบกพร่องก็จะท าการปรับปรุง และ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุดการสอนการโก่งของ
คาน จึงท าให้ชุดการสอนการโก่งของคาน มี
คุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้
ข้างต้น ดังนั้นชุดการสอนการโก่งของคาน ที่ได้
จัดสร้างขึ้นมาจึงสามารถน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนได้จริง 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
    8.1 ในการที่ผู้เรียนจะใช้ชุดการสอนการโก่ง
ของคาน ผู้ เรียนต้องมีความรู้ พ้ืนฐานทางด้าน
คณิตศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์ และกลศาสตร์
วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์ ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียน
ได้รับความรู้ และ ประโยชน์อย่างมากท่ีสุด 
    8.2 ในการพัฒนาชุดการสอนการโก่งของคานครั้ง
ต่อไป ควรจัดท าในหัวข้อ หรือรูปแบบที่มีความ
แตกต่างมากขึ้น หรือหัวข้อที่มีความต่อเนื่องกัน 
เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนได้ท าการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การเพ่ิมกรณีคานปลายยื่น เป็นต้น 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน
การโก่งของคาน ในรายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ 
(3100-0105) ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณ บิดา มารดา และผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ก าลังใจผู้วิจัย จึง
ใคร่ขอกราบขอพระคุณทุก ๆ ท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
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เครื่องช่วยทุ่นแรงยกของแบบไฮดรอลิก 
Hydraulic energy-saving aids 

 
พงศธร ทองลุม1 พัทธพล พทาเพชร2   

Pongsatorn  Thonglom1 Phattapon Pathaphet2 
 

1ต าแหนงนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต ์วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
 

บทคัดย่อ 
ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการออกแบบเครื่องช่วยทุ่นแรงยกของแบบ 

ไฮดรอลิกส์ ได้ค่าเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก โดยมีหัวข้อในการประเมินดังต่อไปนี้ มีปลอดภัย และไม่มีผลกระทบ
ต่อการใช้งานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ความแข็งแรงทนทานในการใช้งานค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.80 ความสวยงามของ
ชิ้นงานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ตรงจุดประสงค์ในการใช้งานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0 ใช้งานสะดวกต่อผู้ใช้งานค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.80 ช่วยลดในการใช้แรงได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.0 ลดระยะเวลาในการปฎิบัติงานได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.0 มีคุณสมบัติของวัสดุที่น ามาสร้างตรงตามลักษณะงานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของการประเมิน
ด้านการออกแบบเครื่องช่วยทุ่นแรงยกของแบบไฮดรอลิกส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
 
ค ำส ำคัญ : เครื่องทุ่นแรงแบบไฮดรอลิกส์, Hydraulics 
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1. บทน ำ 
 การประกอบอาชีพ  ของคนในปัจจุบันมีความ
หลากหลายในทุกอาชีพทุกด้ าน  ทั้ งภาคบริหาร  ภาค
การเกษตร  หรือภาคอุตสาหกรรม  การปฏิบัติงานต่างมีการ
เคลื่อนย้าย  และขนส่งสิ่งของ  วัสดุอุปกรณ์  หากมีขนาดใหญ่  
และน้ าหนักมาก  ต้องใช้ก าลังคนและแรงงานจ านวนมาก  ซึ่ง
ก่อให้เกิดต้นทุนด้านการขนส่งที่สูง  และอาจเป็นสาเหตุที่
ก่อให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า  จากการท างานและยัง
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานอีกด้วย  
ในการปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือ  เพ่ือช่วยทุ่นแรงเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว  และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ดังนั้น  ผู้วิจัย จึงคิดสร้างนวัตกรรมเครื่องช่วยทุ่น
แรงยกของแบบไฮดรอลิกส์  เพ่ือเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว  แก่
ผู้ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายและขนส่ง 
  
2  วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
    1.2.1 เพ่ือสร้างนวัตกรรมเครื่องช่วยทุ่นแรงยกของแบบไฮ
ดรอลิกเพ่ือช่วยในการการยกของหรือย้ายสิ่งของที่มีขนาด
ขนาดใหญ่และน้ าหนักที่มาก  ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 
    1.2.2 เพ่ือหาคุณภาพของนวัตกรรมเครื่องช่วยทุ่นแรงยก
ของแบบไฮดรอลิกส์ที่สร้างขึ้น 
 
3  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.3.1 นวัตกรรมเครื่องช่วยทุ่นแรงยกของแบบไฮดรอลิกส์ 
ขนาดความกว้าง 80 ซม. ความยาว ขนาด 120 ซม. และความ
สูง 80 ซม. ขนาดของแขนยก กว้าง 75 ซม. ยาว 100 ซม. ใช้
มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า ปั๊มไฮดรอลิกส์ อัตราส่ง 2 ลิตร/นาที่ 
สามารถยกของได้ขนาดไม่เกิน 50 ลูกบาศก์ฟุตน้ าหนักรวมไม่
เกิน 100 กิโลกรัม ความสูงของระยะยกจากพ้ืนไม่เกิน 1 เมตร 
 1.3.2 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งได้แก่คณะ
ครูผู้สอนในสาขาวิชายานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ซึ่งมี
ประสบการณ์ในการสอนในรายวิชางานเครื่องกล และรายวิชา
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ จ านวน 5 ท่านโดยทดลองใช้และ

ท าการประเมินคุณภาพเครื่องช่วยทุ่นแรงยกของแบบ       
ไฮดรอลิกส์ 
 1.3.3  ระยะเวลาการด าเนินการวิจัยตั้งแต ่พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ.  2563 
4 วิธีกำรด ำเนินงำน 
 จากการศึกษาข้อมูลของการจัดท าเครื่องช่วยทุ่นแรงยกของ
แบบไฮดรอลิกส์พบว่าประสบปัญหาในเรื่องอาการบาดเจ็บทาง
ร่างกายและไม่มีความปลอดภัยในการท างานก่อให้ เกิด
อันตรายต่อผู้ท างาน 
 คณะผู้จัดโครงการจึงได้สร้างเครื่องช่วยทุ่นแรงยกของ
แบบไฮดรอลิกส์ขึ้นโดยท าการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ โครงสร้าง
และส่วนประกอบกลไกลการท างานและหลักการท างานของ
ระบบไฮดรอลิกส์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมสืบค้นเช่น 
ในอินเทอร์เน็ต และ หนังสือวารสารต่างๆ เพื่อที่จะได้ข้อมูลมา
จัดท าโครงการในครั้งนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงโดยเลือกคณะอาจารย์ในแผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ที่มีประสบการณ์ ในการสอนใน
สาขาวิชางานเครื่องกลและความเชี่ยวชาญทางด้านไฮดรอลิกส์
ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 ท่าน เป็นผู้ เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพชิ้นงาน เพ่ือหาประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
 
 
5 ผลกำรวิจัย 
 ตารางที่ 5.1  ตารางแสดงผล แบบประเมินความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อด้านการออกแบบโครงสร้างของ 
เครื่องช่วยทุ่นแรงยกของแบบไฮดรอลิกส์ จาก ตารางที่  5.1 ผู้
ประเมินมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบโครงสร้างสรุปได้
ดังนี้ 
           เครื่องช่วยทุ่นแรงยกของแบบไฮดรอลิกส์ ปลอดภัย 
และไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 3.40, (S.D) 0.89 
ความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย = 3.80, (S.D) 
1.09 ความสวยงามของชิ้นงาน ค่าเฉลี่ย  = 3.60, (S.D) 0.89 
ตรงจุดประสงค์ในการใช้งาน ค่าเฉลี่ย = 4.0, (S.D) 1.22 ใช้
งานสะดวกต่อผู้ใช้งาน ค่าเฉลี่ย = 3.80 , (S.D) 1.64 ช่วยลด
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ในการใช้แรงได้ค่าเฉลี่ย = 4.0, (S.D) 1.73 ลดระยะเวลาใน
การปฎิบัติงานได้ ค่าเฉลี่ย= 4.0, (S.D) 1.22 ได้มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมของการประเมินด้านการออกแบบโครงสร้างมีค่าเฉลี่ย 
= 3.80, (S.D) 1.25 
 
 
6.สรุปผลและอภิปรำยผลวิจัย 

ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยของผู้ เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับด้านการออกแบบเครื่องช่วยทุ่นแรงยกของแบบไฮดรอ
ลิกส์ ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.80 อยู่ในระดับ เหมาะสมมาก 
โดยมีหัวข้อในการประเมินดังต่อไปนี้ มีปลอดภัย และไม่มี
ผลกระทบต่อการใช้งานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ความแข็งแรง
ทนทานในการใช้งานค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.80 ความสวยงามของ
ชิ้นงานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ตรงจุดประสงค์ในการใช้งาน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0 ใช้งานสะดวกต่อผู้ใช้งานค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.80 ช่วยลดในการใช้แรงได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.0ลด
ระยะเวลาในการปฎิบัติงานได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.0 มี
คุณสมบัติของวัสดุที่น ามาสร้างตรงตามลักษณะงานค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของการประเมินด้านการ
ออกแบบเครื่องช่วยทุ่นแรงยกของแบบไฮดรอลิกส์มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 จากการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญต่อ เครื่องช่วย
ทุ่นแรงยกของแบบไฮดรอลิกส์  สามารถอภิปรายผล ได้
ดังต่อไปนี้ 

 ผลการศึกษา  พบว่า เครื่องช่วยทุ่นแรงยกของแบบ 
ไฮดรอลิกส์ ประเมินคุณภาพโดยคณะครูประจ าแผนกวิชาช่าง
ยนต์วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จ านวน 5 ท่าน แบบประเมินแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบโครงสร้าง จุดเด่น 
เพราะ คุณสมบัติใช้งาน จุดด้อย เพราะ ความเหมาะสมในการ
จัดวางชิ้นส่วนต่างๆ และด้านการใช้งาน สถิติที่ใช้ในการศึกษา
คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน
เครื่องช่วยทุ่นแรงยกของแบบไฮดรอลิกส์ ผลการประเมินด้าน
ออกแบบเครื่องช่วยทุ่นแรงยกของแบบไฮดรอลิกส์ พบว่า 
ค่าเฉลี่ยที่มีล าดับมากท่ีสุดคือ มีขนาดและน้ าหนักท่ีเหมาะสมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.73และล าดับ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมี 6 ข้อ คือ มีขนาดและน้ าหนักที่เหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 4.0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.73 ปลอดภัย และไม่มี
ผลกระทบต่อการใช้งานมีค่ าเฉลี่ ย  3.40 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.89 ความแข็งแรงทนทานในการใช้งานค่าเฉลี่ย
3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 ความสวยงามของชิ้นงาน
ค่าเฉลี่ย 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 ตรงจุดประสงค์ใน
การใช้งานงานค่าเฉลี่ย 4.0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.22 ใช้
งานสะดวกต่อผู้ใช้งานค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.64 ช่วยลดในการใช้แรงได้ค่าเฉลี่ ย  4.0 ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 1.73 ลดระยะเวลาในการปฎิบัติงานได้ค่าเฉลี่ย 4.0 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.22 และผลการประเมินด้านการใช้
งานจุดเด่น ใช้ได้จริง จุดด้อยเพราะ พบว่ามีความสะดวกใน
การใช้งาน ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด ได้แก่ เป็นสื่อการเรียนการสอน
ได้จริง 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.00 และล าดับ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมี 1 ข้อ คือมีความสะดวกในการใช้งาน 3.40 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 และมีความปลอดภัยในการใช้
งานมีค่าเฉลี่ย 3.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89  

การวิจัยเครื่องช่วยทุ่นแรงยกของแบบไฮดรอลิกส์ใช้
เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชางานไฮดรอลิกส์ทั้งระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
 

 
รำยกำรประเมิน 

 

  S.D 

1.ปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อการใช้
งาน 

3.40 0.89 

2.ความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน 3.80 1.09 
3.ความสวยงามของชิ้นงาน 3.60 0.89 
4.ตรงจุดประสงค์ในการใช้งาน 4.0 1.22 
5.ใช้งานสะดวกต่อผู้ใช้งาน 3.80 1.64 
6.ช่วยลดในการใช้แรงได้ 4.0 1.73 
7.ลดระยะเวลาในการปฎิบัติงานได้ 4.0 1.22 

รวม 3.80 1.25 
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7.ข้อเสนอแนะ 
 ในการประเมินคุณภาพงานวิจัยเรื่อง เครื่องช่วยทุ่น
แรงยกของแบบไฮดรอลิกส์มีข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ดังต่อไปนี้ 

7.1 ด้านการออกแบบโครงสร้าง 
 - ควรติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้า ในเครื่องช่วยทุ่นแรงยกของ
แบบไฮดรอลิกส์ 
 7.2 ด้านการใช้งาน 
 - ควรจะมีสายรัดของเพ่ือป้องกันสิ่งของเสียหาย 
 
8. กิตติกรรมประกำศ 
 การจัดท าวิจัยเรื่องการสร้างและหาคุณภาพของ
เครื่องช่วยทุ่นแรงยกของแบบไฮดรอลิกส์ได้รับความช่วยเหลือ
ในการจั ดท าวิ จั ย ให้ ส า เร็ จลุ ล่ ว งไป ด้ วยดี  ผู้ จั ด ท าจึ ง
ขอขอบพระคุณอาจารย์ส ารอง เมฆหมอง ซึ่งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัยและรวมทั้งคณะอาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะตันออก
เฉียงเหนือ 4 ทุกๆท่านที่คอยให้ค าปรึกษาตลอดจนชี้แนะแนว
การแก้ไขปัญหาในระหว่างการจัดท างานวิจัย จนท าให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา – มารดา ครู – 
อาจารย์ ทุกท่านที่ได้รับการช่วยเหลือให้ความรู้ความเข้าใจ
และผู้ ที่ ให้ ข้ อมู ล เกี่ ยวกับการออกแบบสร้ างผลงานนี้ 
ขอขอบคุณทุกๆท่านทั้งที่ได้กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวที่คอยให้
การสนับสนุนให้ค าแนะน า ค าที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย และ
คอยให้ก าลังใจครั้งนี้ด้วยดีตลอดมา 
 
9. เอกสำรอ้ำงอิง 
พิสนุ  ฟองศรี  กำรพัฒนำชุดเครื่องมือกำรประเมินสื่อกำร 
   เรียนกำรสอนส ำหรับกำรวิจัย สืบค้น. ข้อมูลจาก      
[1]https://www.tcithaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/ar  
    ticle/viewFile สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2560  
 
 
 

[2] ชัยยงค์  พรหมวงศ์  กำรทดสอบประสิทธิภำพชุดสื่อกำร  
     สอน สืบค้น. (ออนไลน์) ข้อมูลจาก 
https://www.slideshare.net/ittpatinya/ss-39561953  
สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2560 
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การสร้างและพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 
Creation and development Electric motorbike 

 
เมธาวี เสนาดี1 ภูวนาท ดาวไฉว2  พนูพงศ ์สวาสดพินัธ์ 3 

Maythawee  Sanadee1 , Phuwanat Daochawai2, poonpong Swasdipan3 
                             1,2 นักศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต ์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ๔    

                             3 อาจารย ์สาขาเทคโนโลยยีานยนต์ วทิยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ๔   

Email: Luehai393@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ส าหรับใช้ในการเดินทาง
ในชีวิตประจ าวัน  2) เพ่ือทดสอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในการเดินทางในชีวิตประจ าวัน 3) เพ่ือส ารวจความพึง
พอใจในการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในการเดินทางในชีวิตประจ าวัน โดยสร้างยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อและ
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์โดยใช้ มอเตอร์ขนาด 60 โวลต์ 2000 ให้มีประสิทธิภาพ และ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้
ในการน ายานยนต์ไฟฟ้าไปใช้งานจริงและน าไฟฟ้ามาเป็นพลังงานหลักจากกลุ่มตัวอย่างจากแบบส ารวจความ
พึงพอใจ สถิติทีใ่ช้ในงานวิจัยมีดังนี้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    ผลการทดลองพบว่า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเมื่อชาร์จแบตเตอรรี่เต็มแล้วจะสามารถท าระยะทางได้ 30 
กิโลเมตรในความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะทาง 25 กิโลเมตรในความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่ว และ
สามารถแปลงกลับมาใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนโดยไม่ส่งผลเสียต่อโครงสร้างรถจักรยานยนต์ที่น ามา
ดัดแปลง 
ความส าคัญ : การสร้างและพัฒนา รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 
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ABSTRACT 
     The purpose of this research was to 1) build and develop electric motorcycles. For use in 
daily travel 2)  to test electric motorcycles In traveling on a daily basis 3)  to explore usage 
satisfaction Electric motorbike on a daily basis Methodology for initial research Sample 
population From then, start building an electric motorcycle. Drawing performance record form 
and Satisfaction survey After that, conducting experiments and analyzing the statistics used in 
the research are as follows: Mean and standard deviation 
     The results showed that An electric motorbike with a fully charged battery can reach a 
distance of 30 kilometers at a speed of 40 kilometers per hour and a distance of 25 kilometers 
at a speed of 60 kilometers per hour. And can be converted back to use as an engine to drive 
without affecting the structure of the modified motorcycle 
Keywords: motorbike design and development  Electric motorbike 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เนื่องจากในปัจจุบันยานพาหนะเป็นสิ่งที่
จ าเป็นส าหรับการเดินทางของมนุษย์และแนวโน้ม
การเพ่ิมจ านวนประชากรของมนุษย์นั้นมีมากขึ้น
จึ ง เ ป็ น เ หตุ ผ ล ส า คั ญ  ที่ จ ะ จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้
ย านพาหนะ เ พ่ิ มม ากขึ้ น ต าม ไปด้ ว ย และ
ยานพาหนะใน ปัจจุบันโดยส่วนมากจะมีอยู่ดังนี้ 
รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ รถโดยสาร รถไฟ และ 
เครื่องบิน ซึ่งส่วนมากจะมีความต้องการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงทั้งสิ้นและเชื้อเพลิงเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิง
ที่ใช้แล้วหมดไปแต่ในปัจจุบันมีวิกฤตการณ์ที่ราคา
น้ ามันนั้นแปรปวนอย่างรวดเร็วและส่งผลให้มี
ราคาที่สูงมากขึ้นอีกด้วย โครงการนี้จึงเล็งเห็น
พลังงานทดแทนซึ่งจะถูกน ามาทดแทนการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และ ควร
เป็นพลังงานที่หาได้ง่ายมี  ราคาถูกซึ่งได้คิดว่า
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีหน่วยต่อราคาที่ถูก
กว่ามาก อีกทั้งยังหาได้ง่ายตามอาคาร บ้านเรือน
และไม่มีปัญหาเรื่องมลพิษส าหรับ เครื่องยนต์ ที่
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทั่วไปปกติแล้วจะมีน้ าหนักคน
ข้างมากเมื่อน ามาใส่เป็นยานพาหนะจ าเป็นมากที่
ต้องใช้ก าลังใน การขับเคลื่อนสูงอันเป็นมาจาก 
ภาระจากน้ าหนักที่มาก นั่นเองในแง่หนึ่งอาจมอง
ได้ว่าน้ าหนักของยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์มีลูก
สูงกว่ามอเตอร์เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามในบาง
ประเทศได้น า ยานพาหนะไฟฟ้ามาใช้กัน อย่าง
แพร่หลายแล้วเช่น ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
ส าหรับประเทศไทยยังมีการน ามาใช้แล้วบางส่วน
อาจเกิดจากการปัญหาราคาของยานพาหนะยังมี
ราคาแพงและ ความรู้หรือข้อมูลของยานพาหนะ
ยังไม่เพียงพอส าหรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า   ก า ร
ใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจ าวันเริ่มมีการ
พัฒนาการใช้  เ พ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ พลังงานที่
สามารถใช้ได้ทุกที่นั้นก็คือ พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็น

พลังงาน ที่หาแหล่งจ่ายไฟได้ง่าย โดยใช้ไฟตาม 
อาคารบ้านเรือน ซึ่งการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้มีการ
พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 โครงการนี้ จึงเล็งเห็นความส าคัญ ในการ
รณรงค์ให้ บุคคลทั่วไปหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
ทดแทนพลังงานน้ ามันในปัจจุบันยานยนต์ อีกทั้ง
ยั งช่ วย ลดมลพิษ ภายในอากาศ ที่ เกิดจาก
เครื่องยนต์ หรือ ยานยนต์ ที่ใช้น้ ามันเป็นน้ ามัน
เชื้อเพลิงในโครงการนี้ จะได้สร้างยานยนต์ไฟฟ้า
สองล้อและขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์โดยใช้ มอเตอร์
ขนาด 60 โวลต์ 2000 วัตต์ และ เพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้ในการน ายานยนต์ไฟฟ้าไปใช้งานจริงและ
น าไฟฟ้ามาเป็นพลังงานหลักในการขอบเครื่องเพ่ือ
ลดมลภาวะทางอากาศ และเป็น การประหยัด
พลังงานมากข้ึน 

จากบทน าข้างต้นนั้นเราจะสรุปเหตุผลที่ต้อง
หันมาใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ดังนี้ คือ 

1. น าพลังงานไฟฟ้ามาทดแทนพลังงานน้ ามัน
มีหน่วยต่อราคาที่ถูกกว่ามาก 

2 .สามารถหาที่เติมพลังงานได้ง่าย 
3. น้ าหนักของยานยนต์ไฟฟ้าเบากว่าน้ าหนัก

ของยานยนต์ที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
4. การสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
5. ความเร็วไม่มากจนเกินไปไม่ก่อให้เกิด

อุบัติเหตุร้ายแรง  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือสร้างรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้นแบบ 
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 2000 วัตต์ 
จ านวน 1 คัน แบตเตอรรี่ 12 โวลต์ จ านวน 5 ก้อน 
รวม 60 วัตต์ 
 2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
ต้นแบบ 
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   2.3 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มี
ต่อการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจ านวน 10 คน 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
   3.1 รถไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ 40 กิโลเมตรต่อการ
ชาร์จแบตเตอร์รี่ 1 ครั้ง 
  3.2 รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีคุณภาพดีและมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนาน 
  3.3 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
   4.1 การสร้างและพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
ต้นแบบขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ต้นก าลังขนาด 
2000 วัตต์ กระแสฟ้า 60 โวลต์ และสามารถแล่น
ด้วยความเร็วได้สูงถึง 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
   4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
    4.2.1 ตัวแปรต้น รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
มอเตอร์ต้นก าลังขนาด 2000 วัตต์ กระแสฟ้า 60 
โวลต์     
 4.2.2 ตัวแปรตาม   
        1) ประสิทธิภาพการท างานของรถ
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  
       2) ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานรถ
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 
 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย            
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือ
การสร้างและหาประสิทธิภาพ รถมอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้า ที่ใช้มอเตอร์กระแสตรง 2000 วัตต์ การ
ขับเคลื่อนและใช้แบตเตอรี่ 60 โวลต์ เป็นต้น
พลังงาน ทางผู้วิจัยได้ออกแบบความเหมาะสมกับ
การท างานใช้งานในชีวิตประจ าวัน ซึ่งได้น าเดิน
เนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 
 

 5.1 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา  
     5.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 2000 วัตต์ ในการ
ขับเคลื่อนและใช้แบตเตอรี่ 60 โวลต์ เป็นแหล่ง
พลังงาน ด้วยการศึกษาตามล าดับต่อไปนี้ 

 1) ศึกษาข้อมูลออกแบบและวางแผนการ
สร้างรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า หลักการออกแบบ 
สร้างสวิงอาร์มมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดยยึดหลัก 
ด้านความแข็งแรง ด้านความทันสมัย ค านึงถึง
ประโยชน์ใช้งาน โดยที่สามารถดัดแปลจากรถ
มอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์เป็นต้นก าลังในการ
ขับเคลื่อน มาใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงใน
การขับเคลื่อน โดยได้จัดท าสวิงอาร์มที่ ใช้กับ
มอเตอร์ โดยการออกแบบที่มีรายละเอียด และ
ความเรียบร้อย ดังภาพที่ 1 

 

  
ภาพที่ 1 แบบร่างสวิงอาร์มส าหรับ 

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 
 

      2) สร้างรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส าหรับการ
ใช้งานในชีวิตประจ าวัน เมื่อประกอบสวิงอาร์มกับ
รถจักรยานยนต์ Yamaha Mio GTX 125 ดังภาพ
ที่ 2 
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ภาพที่ 2 รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 
 

    5.2 การพัฒนาหาคุณภาพของมอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้า ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
       1) พัฒนาแบบประเมินประสิทธิภาพของ
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ในด้านการประเมินการใช้งาน 
ด้านโครงสร้าง และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน จากนั้นน าแบบประเมินทั้ง 2 ฉบับ ให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความสอดคล้องของเครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัย และปรับปรุงตามข้อมเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 2) น าแบบประเมินประสิทธิภาพของ
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน ที่ปรับปรุงไปทดลองใช้ในการเก็บข้อมูล
เ พ่ือประเมินคุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้วย
ผู้ เ ชี่ ยวชาญซึ่ ง ในการประเมินคุณภาพของ
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพ่ือตรวจสอบความตรงตาม
เนื้ อหาของแบบสอบถามในการตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัยครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีความรู้
ความช านาญด้านมอเตอร์ไซค์หรือเป็นพนักงาน
บริษัทที่มีความช านาญด้านเครื่องยนต์ จ านวน 15 
คน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ ได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง น าข้อมูลที่ได้มาหาคุณภาพ
และปรับปรุงข้อบกพร่อง และจัดพิมพ์เป็น
เครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 

 3) น าเครื่องมือในการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพ
ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และ ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน ไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป 
 

    5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าและการหาประสิทธิภาพขอรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
ดังนี้คือ  

 1) วิเคราะห์ด้านการใช้งานมอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้า 
         2) วิเคราะห์ด้านโครงสร้างมอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้า 
 3)  วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยหัวข้อการประเมินการใช้
งาน การประเมินด้านโครงสร้าง การประเมิน
ประสิทธิภาพ ด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า และหัวข้อประเมินด้านประสิทธิภาพ
ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ใช้แบบวิธีการทดสอบ ด้าน
ความเร็วและการใช้งานต่อการชาร์จ 1 ครั้ง โดย
ใช้ผู้ทดสอบทั้ งหมด 15 คน แล้วค านวณหา
ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
  4) การประเมินความพึงพอใจในการใช้
ง า น ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ใ น
ชีวิตประจ าวัน ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 6.1 ผลการสร้างรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้  
รถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า  ที่ มีขนาดกว้าง  685 
เซนติเมตร ยาว 1850 เซนติเมตร สูง 1060 
เซนติเมตร น้ าหนัก 100 กิโลกรัม มีส่วนประกอบ 
มอเตอร์ชนิด ฮับเเบตเตอรี่ รถจักรยานยนต์ กล่อง
ควบคุมคันเร่งระบบไฟฟ้าที่มี  ประสิทธิภาพ 
สามารถใช้งานในชีวิตประจ าวันได้อีกท้ังสมรรถนะ
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ของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผลการทดลอง การชาร์จ
1 ครั้งสามารถเดินทางได้ 30 กิโลเมตร โดยใช้
เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง และสามารถแปลง
จากรถไฟฟ้ามาเป็นเครื่องยนต์ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 
 6. 2 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ร ถ
มอเตอร์ ไซค์ ไฟฟ้าการประเมินคุณภาพของ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 10 ท่าน 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.60 ราย ด้านคุณสมบัติของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย  4. 30 ด้ า นคว าม เหมาะสมของ 
สิ่งประดิษฐ์ในด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ย 4.20 
ด้านการใช้วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.60 ระดับมาก 
 6.3 ผลการประเมินความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์พบว่าความพึงพอใจใน
การใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 ผลการสร้างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าผลการ
สร้างรถจักรยนต์ไฟฟ้า ได้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่
มี ข น าดกว้ า ง  685 เ ซนติ เ มต ร  ย า ว  1850 
เซนติเมตร สูง 1060 เซนติเมตร น้ าหนัก 100 
กิโลกรัม  มีส่วนประกอบ มอเตอร์ชนิด ฮับเเบ
ตเตอรี่ รถจักรยานยนต์ กล่องควบคุม คันเร่ง  
ระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานใช้
ชี วิ ต  ประจ า วั น ได้ อี ก  ทั้ ง  สมรรถนะของ 
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 
 7. 2 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ร ถ 
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าการประเมินคุณภาพขอรถ
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 10 ท่าน 
พบว่า ด้านการติดตั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ย 
4.13 ด้านความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้าน
กาออกแบบทันสมัยมีค่าเฉลี่ย 4.53 ด้านการใช้
วัสดุผลิต มี่ค่าเฉลี่ย 4.52 สองคล้องกับงานวิจัย 
การแบ่งขั้น ตอนการออกแบบ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
เป็น 3 ขั้นตอนนี้ ได้แก่ 
  1) ขั้นตอนการออกแบบ มอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้าขั้นตอนการศึกษาประสิทธิภาพและแนะน า
การใช้งาน พบว่า ด้านการออกแบบมอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้า ได้ เหมาะสมส าหรับการใช้งานในชีวิต 
ประจ าวันมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดกว้าง 685 
เซนติ เมตร ยาว 1850 เซนติ เมตร สู ง 1060 
เซนติเมตร น้ าหนัก 100 กิโลกรัม อุปกรณ์ทุกชิ้น
สามารถถอดประกอบได้โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญ จึงจะ
มีความประกอบและการใช้งาน  
  2) ควรพัฒนาระบบส่งก าลั ง โดย ใช้
มอเตอร์ฮับ ขนาด 2000 วัตต์ 60 โวลต์  
  3)  การน ารถจักรยานยนต์ ไฟฟ้าไป
ทดสอบประสิทธิภาพเป็นมอเตอร์ฮับ ขนาด2000
วัตต์ 60 โวลต์ 

รายการประเมิน X


 S.D. แปลผล 

1 ขนาดของโครงสรา้ง มี
ความเหมาะสม 

4.6 0.51  มากที่สุด 

2 ความเหมาะสมในการ
ติดตั้งอุปกรณ ์

4.13 0.52 มาก 

3 วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้มี
คุณภาพ และทันสมัย 

4.53 0.52  มากที่สุด 

4 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาซื้อ
ได้ง่าย 

3.46 0.52 มาก 

5 ความคล่องตัวในการใช้
งาน 

4.86 0.35  มากที่สุด 

6 ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.93 0.26  มากที่สุด 

7 การบ ารุงรักษาง่าย  4.20 0.41 มาก 

8 มีความปลอดภัย 4.20 0.41 มาก 

9 สามารถน าไปใช้งานได้
จริง 

4.80 0.41  มากที่สุด 

 รวม 4.41 0.43 มาก 
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 7.3.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 รถจักรยาน ยนต์
ไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะต้องใช้เเบ
ตเตอรี่  ที่มีขนาดที่เล็กลงและ น้ าหนักที่  น้อย
กว่าเดิมและสามารถเก็บประจุได้นานกว่า 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะใน การพัฒนา มอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้า   
    8.1.1 ควรชาร์ตแบตเตอรี่ ให้เต็มทุกครั้ง
ก่อนใช้งาน 
  8.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยใช้งาน     
ใช้งานภายใน มหาวิยาลัย สภาบัน องค์กร หรือ 
ชุมชน ที่มีขนาดใหญ่ หรือ แหล่งพ้ืนที่ที่ต้องการ
ความเงียบในขณะท างาน  
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
 ผลงานสิ่ง ประดิษฐ์เครื่อง มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  
เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ท าให้ คณะผู้จัดท าได้ฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ได้เกิดจินตนาการค้นพบ  
องค์ความรู้ใหม่ๆ โดยการศึกษาการท างานของชุด
มอเตอร์และชุดควบคุมอีกครั้ง ยังช่วยไม่ให้ได้
ฝึกฝนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ผลงานสิ่งประดิษฐ์
นี้ส า เร็ จลงได้ด้ วยดี  คณะผู้  จัดท าขอกราบ
ขอบพระคุณครูพูนพงษ์  สวัสดิพันธ์ ที่ให้การ
ตรวจสอบและแนะน าให้ค า ปรึกษาในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ จน สิ่งประดิษฐ์ประสบความส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการ
วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค อุ บ ล ร า ช ธ า นี  แ ล ะ ร อ ง
ผู้อ านวยการทุกฝ่าย และขอขอบคุณครูแผนกช่าง
เทคโนโลยียานยนต์ที่ให้การสนับสนุนคณะผู้จัดท า
สิ่งประดิษฐ์ ใคร่ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้เป็น
อย่างสูง    
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การพัฒนาสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้ 
Development of a foldable electric scooter 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนารถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้ไว้ใช้งาน 2) เพ่ือทดสอบ

ประสิทธิภาพรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้ 3) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้ 
วิธีการด าเนินงานวิจัยเริ่มต้น ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นด าเนินการสร้างรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้ เขียนแบบ
บันทึกข้อมูล และเขียนแบบส ารวจความพึงพอใจ จากนั้นด าเนินการทดลอง และวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิจัยคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการทดพบว่ารถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้  เมื่อชาร์จไฟเต็มสามารถใช้งานได้รวมระยะทาง 36 
กิโลเมตร ความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตร รัสมีวงเลี้ยวแคบสุด 1.50 เมตร รับน้ าหนักได้ 80 กิโลกรัม และสามารถพับ
เก็บได้ในเวลา 1 นาที 
 
ค าส าคัญ : สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า 
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Abstract 
 

The purpose of this research is 1) to develop a foldable electric scooter for use, 2) to 
test the efficiency of a foldable electric scooter, 3) to survey the satisfaction of foldable electric 
scooter users Initial research methodology Define sample After that, proceed to build a foldable 
electric scooter Write data record form And write a satisfaction survey Then proceed to 
experiment And analyze data The statistics used in the research were mean and standard 
deviation 

The test results show that the foldable electric scooter When fully charged, it can be 
used for a total distance of 36 kilometers, with a maximum speed of 30 kilometers. Russ has a 
narrow turning circle of 1.50 meters can support 80 kilograms and can be folded in 1 minute. 
 
Keywords : electric scooter 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
    ในปัจจุบัน ราคาของน้ ามันสูงขึ้นเรื่อย ๆ และ
ปริมาณของน้ ามันมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย  ๆ 
ประกอบกับการใช้พลังงานจากน้ ามัน ซึ่งเกิดจาก
ฟอสซิลก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นพลังงานไฟฟ้า จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ซึ่งมี
คุณสมบัติ ราคาไม่แพง เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน
รูปอ่ืน ๆ ได้เกือบทุกชนิด ซึ่งปัจจุบันมีการคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ จ านวนมากที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้า หนึ่ งในนั้นก็คือจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่ งใช้
มอเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องจักรไฟฟ้าเป็น ตัวขับเคลื่อน 
และจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ถูกสร้างขึ้นเป็น
เวลานานมาแล้ว แต่ปัจจุบันมนุษย์รู้จักไฟฟ้า เรียนรู้
การผลิตและควบคุมกระแสไฟฟ้า และสร้างอุปกรณ์
ทางไฟฟ้าขึ้นมา มากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ มอเตอร์ ( 
Motor) ซึ่ ง เป็ น เค รื่ อ ง จั ก ร ไฟ ฟ้ า  (Electrical 
Machine) ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล 
และสามารถประยุกต์จักรยานยนต์ธรรมดา มาเป็น
จักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยติดตั้ง มอเตอร์เป็นอุปกรณ์
ขับเคลื่อน และใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน 
    ต่อมาในปัจจุบันมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ โดยที่แต่ละแบบ
นั้นก็จ าเป็นที่จะต้องมีแหล่งพลังงาน  เช่น  น้ ามัน  
แก๊ส  ไฟฟ้า  เป็นต้น และสิ่งอ านวยความสะดวก
อย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็เป็นรถจักรยานยนต์ 
โดยการใช้พลังงานของเครื่องยนต์ เป็นตัวท าให้
รถจักรยานยนต์นั้นสามารถเคลื่อนที่ไปได้   แต่
เนื่องจากเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปจึงมีการท า
มอเตอร์ไปติดตั้ งที่ ตัวรถจักรยานยนต์   เพ่ือใช้
พลั งงาน ไฟ ฟ้ ามาขั บมอ เตอร์ ให้ ห มุ น และให้
รถจักรยานยนต์นั้นเคลื่อนที่ไปได้ด้วยการควบคุม
ความเร็วของมอเตอร์จากผู้ใช้งานได้ เพ่ือลดความล้า
ของร่างกายมนุษย์จากการขับขี่ ระยะไกล หรือการ
ขับขี่ขึ้นที่สูงชัน โดยใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน ใช้
แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน 

    ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับรถที่ใช้
พลังงานไฟฟ้า  โดยจะเกี่ยวกับการดัดแปลงและการ
สร้างวงจรต่าง ๆ  เพ่ือที่จะน ามาใช้งาน และเป็น
แนวทางให้ผู้ที่สนใจ  สามารถที่จะน าไปสร้างและ
ปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้นต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1 เพ่ือพัฒนารถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้ไว้ใช้
งาน 
    2.2 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
แบบพับได ้
    3.3 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสกู๊ต
เตอร์ไฟฟ้าแบบพับได ้
3. สมมติฐานการวิจัย  
    1. รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้สามารถวิ่งได้ 20 
กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง 
    2. ผู้ใช้งานรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้มีความ
พึงพอใจในระดับดีมาก 
4. ขอบเขตการวิจัย 
    1. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 250 วัตต์ 
36 โวลท์เป็นต้นก าลังในการขับเคลื่อน 
    2. รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสามารถนั่งงานได้ 1 คน 
5. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือการ
สร้างและหาประสิทธิภาพของสกู๊ต เตอร์ไฟฟ้า        
ที่ใช้มอเตอร์กระแสตรง ใน 250 วัตต์ การขับเคลื่อน  
และใช้แบตเตอรี่ 36 โวลต์ เป็นต้นพลังงาน ซึ่งได้
ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
    5.1 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน และ 
ช่างศูนย์บริการ มิตซูบิซิ จ านวน 10 คนและช่าง
ศูนย์บริการ อีซูซุ จ านวน 5 คน ทีม่ีพ้ืนฐานในการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ในการเดินทาง
หรือขนส่งในบริษัท รวมทั้งหมดจ านวน 20 คน 
    5.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
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แบบพับได้ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 250 วัตต์ 
ในการขับเคลื่อนและใช้แบตเตอรี่ 36 โวลต์  เป็น
พลังงาน ประกอบด้วย 

5.2.1 สกู๊ตเตอร์ มอเตอร์กระแสตรง 250 
วัตต์  ที่ใช้แบตเตอรี่ 36 โวลต์  

5.2.2 มอเตอร์กระแสตรง 250 วัตต์  ที่ใช้
แบตเตอรี่ 36 โวลต์ 

5.2.3 ชุดอุปกรณ์ควบคุม 
การสร้างรถสกู๊ตเตอร์ฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ 36 

โวลต์  มีรายละเอียดในการสร้างดังต่อไปนี้ 
    1. เลือกเนื้อหาวิชาที่จะน ามาสร้างสกู๊ตเตอร์
ไฟฟ้าโดยผู้วิจัยได้เลือกหัวข้อดังต่อไปนี้ มอเตอร์
ไฟฟ้า และหลักการท างานของกล่องควบคุม รวมถึง
คันเร่งไฟฟ้า 
    2. ด้านโครงสร้างรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า โดยผู้วิจัยได้
ดัดแปลงโครงสร้างสกู๊ ต เตอร์แบบขาถีบ  โดย
พิจารณาจาก ค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเป็น
ห ลั ก  แล ะพิ จ ารณ าความ เป็ น ไป ได้ เกี่ ย วกั บ
ก ระบ วน ก ารส ร้ า ง  ร ะ ย ะ เว ล า ใน ก ารส ร้ า ง
งบประมาณ วัสดุที่ใช้ ควรจะมีในท้องตลาด ความ
สะดวกสบายในการใช้งาน ขนาดและรูปร่างที่
สวยงามและเหมาะสม สิ่งที่ส าคัญคือสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า  
ควรท างานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ให้มากที่สุด โดยอาศัยตามหลักความเป็นจริง และ
ความเป็นไปได้ ดังภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างรถสกู๊ตเตอร์แบบพับได้ 

 
ภาพที่ 2 รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้ 

    3. ด าเนินกาสร้างสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า โดยการน าวัสดุ
ที่ได้กล่าวมาข้างต้นมาประกอบเป็นสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า 
เมื่อสร้างสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้
ท าการทดสอบและทดลองโดยการใช้คู่มือการใช้งาน
สกู๊ตเตอร์ ซึ่งจะประกอบไปด้วย วิธีการใช้งาน ข้อ
ควรระวัง และการบ ารุงรักษา 
    4. ประเมินผลสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า เมื่อสร้างสกู๊ตเตอร์
ไฟฟ้าเสร็จแล้วผู้วิจัยได้น าไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล 
เมื่อประเมินผลได้จะได้ไปหาประสิทธิภาพสกู๊ตเตอร์
ไฟฟ้า สุดท้ายจะน าข้อมูลมา ปรับปรุงแก้ไขสกู๊ต
เตอร์ไฟฟ้า 
    5 .  สกู๊ ต เตอร์ไฟฟ้าน าไปใช้ งานได้จริง เมื่ อ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  แล้ว  ที่ได้จากการ
ประเมินก็จะน าสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า มาใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพที่ดี และสามารถใช้งานได้จริง 
    5.3 การด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล  
         การทดลองหาประสิทธิภาพในงานวิจัยนี้  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ  ของ
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ที่ใช้มอเตอร์กระแสตรง 250 วัตต์ 
แบตเตอรี่  36 โวลต์ เป็นต้นก าลั ง  โดยให้กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด 15 คน ด าเนินการ
ทดลองโดยขับขี่รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า  และปฏิบัติตาม
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คู่มือการใช้รถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า และท าตาม
ขั้นตอนหาประสิทธิภาพของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
    5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
         ในการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าและการหาประสิทธิภาพของรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
ดังนี้คือ  
    5.4.1 วิเคราะห์ด้านการใช้งานรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า   
    5.4.2 วิเคราะห์ด้านโครงสร้างรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า                
    5.4.3 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของรถสกู๊ตเตอร์
ไฟฟ้า  
     โดยหัวข้อ การประเมินการใช้งาน การประเมิน
ด้ าน โครงสร้าง การประเมินประสิทธิภาพ  ใช้
แบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประเมินค่า และ
หัวข้อประเมินด้านประสิทธิภาพของสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
ใช้แบบวิธีการทดสอบ  ด้านความเร็วและการใช้งาน
ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง  โดยใช้ผู้ทดสอบทั้งหมด 20 คน 
แ ล้ ว ค าน ว ณ ห าค่ า เฉ ลี่ ย ข อ งป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
    5.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
6. สรุปผลการวิจัย 
    6.1 ผลการสร้างรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าได้รถสกู๊ต
เตอร์ไฟฟ้าที่มีขนาดกว้าง 15.24 เซนติเมตร ยาว 98 
เซนติเมตร สูง 96.52-106.68 เซนติเมตร น้ าหนัก 
25 กิโลกรัมมีส่วนประกอบ ชุดควบคุม โครงสร้าง 
ชุดล้อมอเตอร์คันเร่ง แบตเตอรี่ ที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถวิ่งได้ในระยะทางที่ไกล สมรรถนะของรถ
สกู๊ต เตอร์ไฟฟ้าผลการทดลองวิ่ งจ านวน 3 ได้
ระยะทาง 35,36 และ 37 กิโลเมตร ระยะทางเฉลี่ย
ได้ 36 กิโลเมตร รับน้ าหนักได้ 80 กิโลกรัม และใช้
เวลาในการพับเก็บในท้ายรถได้ภายในเวลา 1 นาที  
    6.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพของรถสกู๊ต
เตอร์ไฟฟ้า การประเมินประสิทธิภาพของรถสกู๊ต

เตอร์ไฟฟ้า ผลการประเมินความพ่ึงพอใจ โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน และช่างศูนย์บริการมิตซู
บิซิจ านวน 10 คน และช่างศูนย์บริการ อีซูซุ จ านวน 
5 คน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.75 
    6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานรถ
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานรถ
สกู๊ต เตอร์ไฟ ฟ้า โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ดังตารางที่ 1 
ล าดับ รายการประเมิน X̅ S.D แปลผล 

1 ความคล่องตัวใน
การใช้งาน 

4.90 .30 
มาก 

ที่สุด 
2 ความสะดวกใน

การขับขี่ 
4.70 .44 

มาก 

ที่สุด 
3 ใช้งานง่าย ไม่

ซับซ้อน 
4.80 .41 

มาก 

ที่สุด 
4 ความปลอดภัยต่อ

ผู้ใช้งาน 
4.30 .60 

มาก 

5 ความสะดวกใน
การบ ารุงรักษา 

4.60 .60 
มาก 

ที่สุด 
6 ขนาดของ

โครงสร้าง มีความ
เหมาะสม 

4.60 .48 
มาก 

ที่สุด 

7 ความเหมาะสม
ของขนาดและ
รูปร่าง 

4.70 .44 
มาก 

ที่สุด 

8 ความเหมาะสม
ของขนาดและ
รูปร่าง 

4.80 .41 
มาก 

ที่สุด 

9 ความเหมาะสมใน
การติดตั้งอุปกรณ์ 

4.40 .68 
มาก 

ที่สุด 
10 วัสดุอุปกรณ์ที่

เลือกใช้มีคุณภาพ 
และทันสมัย 

4.80 .44 
มาก 

ที่สุด 

11 ระยะเวลาของ 4.90 .30 มาก 
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ล าดับ รายการประเมิน X̅ S.D แปลผล 
การชาร์จ ที่สุด 

12 ระยะทางของการ
ขับข่ี 

4.40 .87 
มาก 

13 ความเร็วในการ
ขับข่ี 

4.90 .30 
มาก 

ที่สุด 
 

รวม 4.69 .49 
มาก 

ที่สุด 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
   7.1  ผลการสร้างสกู๊ เตอร์ไฟฟ้า  ได้ที่มีกว้าง 
15.24 เซนติเมตร ยาว 98 เซนติเมตร สูง 96.52 -
106 .68  เซนติ เมตร น้ าหนั ก  25  กิ โลกรัม  มี
ส่วนประกอบ ชุดควบคุม โครงสร้าง ชุดล้อมอเตอร์
คันเร่ง แบตเตอรี่ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถวิ่งได้ใน
ระยะทางที่ไกล สมรรถนะของรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าผล
การทดลองใช้งานจ านวน 3 ครั้ง โดยใช้ความเร็ว 20 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้ระยะทาง 35 ,36 และ 37 
กิโลเมตร เฉลี่ยได้  36 กิโลเมตร อุปกรณ์ทุกชิ้น
สามารถถอดประกอบได้โดยให้ผุ้เชี่ยวชาญ จึงจะมี
ความรู้ในการประกอบและการใช้งาน ควรพัฒนา
ระบบช่วงล่าง โดยยังคงใช้มอเตอร์ ขนาด 250 วัตต์ 
36 โวลต์  
    7.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของรถสกู๊ต
เตอร์ไฟฟ้า การประเมินคุณภาพขอรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า โดยผู้ เชี่ยวชาญทั้ ง 15 ท่าน พบว่า ด้าน
ประสิทธิภาพของรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ย 4.75 
ด้านความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้านการใช้
งาน  มีค่าเฉลี่ย 4.67 ด้านโครงสร้าง มี่ค่าเฉลี่ย 4.68 
การแบ่งขั้นตอนการออกแบบ รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า 2 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการออกแบบรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า 
ขั้นตอนการศึกษาประสิทธิภาพและแนะน าการใช้

งาน พบว่าด้านการออกแบบรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า 
เหมาะสมส าหรับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน รถสกู๊ต
เตอร์ไฟฟ้า สามารถวิ่ งได้ ระยะทางเฉลี่ยได้  36 
กิโลเมตรซึ่งถือว่าใช้งานได้อย่างยาวนานต่อการชาร์จ 
1 ครั้ง 
    7.3. ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้ พบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับ
ได้จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะต้องใช้เเบตเตอรี่ 
ที่มีขนาดที่เล็กลงและ น้ าหนักที่น้อยกว่าเดิมและ
สามารถเก็บประจุได้นานกว่า 
8. ข้อเสนอแนะ 
   8.1 ข้อเสนอแนะใน การพัฒนารถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า   
        8.1.1 ควรชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็มทุกครั้งก่อน
ใช้งาน 
    8.2  ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ ในพ้ืนที่
ขาดแคลนน้ ามัน หรือน้ ามันมีราคาแพง เพ่ือเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกในการประหยัดน้ ามัน  
9. กิตติกรรมประกาศ 
    ผลงานสิ่งประดิษฐ์รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า  เป็นผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ที่ท าให้  คณะผู้จัดท าได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์  ได้เกิดจินตนาการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ 
โดยการศึกษาการท างานของชุดมอเตอร์และชุด
ควบคุมอีกครั้ง  ยังช่วยให้ได้ฝึกฝนการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน  ผลงานสิ่งประดิษฐ์นี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี คณะผู้ 
จัดท าขอกราบขอบพระคุณ  ครูพูนพงษ์ สวัสดิพันธ์  
ที่ให้การตรวจสอบและแนะน าให้ค า ปรึกษาในการ
แก้ ไข ปั ญ ห าต่ า ง  ๆ  จน สิ่ งป ระดิ ษ ฐ์ ป ระส บ
ความส าเร็จลุล่วงด้วยดี  ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
เป็นอย่างสูง    
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เครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัต ิ
Automatic coin counting machine 

อาทิตย์ เสน่ห์พูด1  วุฒิพงษ  ทองโสม2  
Arthit  Sanepood1   Wutthipong2    

1ต าแหนงนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติเพ่ือใช้เป็นเครื่องมืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการและภาคเอกชน เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติที่สร้างขึ้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้เลือกใช้รูปแบบวิจัยเชิงทดลองโดยท าการสร้าง
เครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติ และหาคุณภาพของเครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติโดยเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง 
จ านวน 5 ท่าน ได้ท าการประเมินคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ท าการทดลองเครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติ ให้กับทาง
ผู้เชี่ยวชาญได้ท าการประเมิน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพทางด้านโครงสร้างและด้านการใช้งานของการสร้างและหาคุณภาพของเครื่อง
นับแยกเหรียญอัตโนมัติ โดยด้านโครงสร้างเครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติ ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.44 ค่าเฉลี่ย
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.16 ถือว่าเหมาะสมมากที่สุด  ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.68 
ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.20 ถือว่าอยู่เกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด  เครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติ 
ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กขนาดใหญ่ หน่วยงาน
ราชการและภาคเอกชน มีประสิทธิภาพในการนับแยกเหรียญได้จริงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ค ำส ำคัญ : เครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติ 
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Abstract 
 This research study the objective were to create an automatic coin counting machine to 
be used as a convenient tool for entrepreneurs of small to large businesses government 
agencies and private sectors. To find the efficiency of the automatic coin counting machine that 
was created. This study uses experimental design by creating an automatic coin counting 
machine. And find the quality of the automatic coin counting machine by selecting the specific 
experts, amount 5 persons to evaluate the quality in which the researchers have experimented 
with automatic coin counting machines for experts to evaluate. 

The results show that, the evaluation of the quality of the structure and the use of the 
creation and quality of automatic coin counting machines with the structure of automatic coin 
counting machine. The overall mean is 4.44. The overall standard deviation of 0.16 is the most 
appropriate. In terms of use, there is an average mean of 4.68. The overall standard deviation of 
0.20 is considered the most appropriate criteria. Automatic coin counting machine Created to be 
used as a facilitation tool for small and large shop operators Government agencies and private 
sectors It is effective in counting coins separately according to the set objectives. 
 
Keywords : Automatic coin counting machine 
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1. บทน ำ 
 การประกอบธุรกิจในปัจจุบันทั้งร้านค้าขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เหรียญเงินในการแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายสินค้าและเมื่อเหรียญนั้นมีจ านวนมาก การนับเหรียญและ
แยกเหรียญจ านวนมากๆจึงต้องนับแยกด้วยวิธีแบบธรรมดา 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการที่จะนับเหรียญแยกเหรียญ
ในจ านวนมากๆ 
 จึงคิดสร้างเครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติขึ้นเพ่ือใช้
เป็นอุปกรณ์ในการเพ่ิมความสะดวกสบายในการที่จะนับแยก
เหรียญในจ านวนมากๆได้ แก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าขนาด
เล็กขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการและภาคเอกชน 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
    2.1 เพ่ือสร้างเครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า
ขนาดเล็กขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการและภาคเอกชน 
    2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติที่
สร้างขึ้น 

3. ขอบเขตของกำรวิจัย 
    3.1 เครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติ ฝาเครื่องท าจากแผ่น
อะคริลิค สามารถมองเห็นวงจรการท างาน ใช้มอเตอร์เป็นต้น
ก าลังที่จะท าให้แผ่นรองเหรียญเกิดการหมุนเวียนสลับกันไป 
และท าให้เหรียญเรียงตัวตามแผ่นรองเหรียญที่จะนับแยก
เหรียญอีกที มีการใช้หลอดไฟแอลอีดีเพ่ือเพ่ิมความสวยงาม
ของเครื่องนับแยกเหรียญ และสาธิตการท างานของระบบได้
จริง มีการต่อวงจรให้เห็นต าแหน่งของระบบของเครื่องนับแยก
เหรียญอัตโนมัติ 
    3.2 ผู้ประเมินมีจ านวน 5 ท่าน คือคณะครูที่มีประสบการณ์ 
การสอนในสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จ านวน 
5 ท่าน 
 3.3  ระยะเวลาการด าเนินการวิจัยตั้งแต่ พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2563 

4 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย  
 การประกอบธุรกิจในปัจจุบันทั้งร้านค้าขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เหรียญกษาปณ์ในการแลกเปลี่ยน

ซื้อขายสินค้าและเมื่อเหรียญนั้นมีจ านวนมาก การนับเหรียญ
และแยกเหรียญจ านวนมากๆจึงต้องนับแยกด้วยการนับโดยคน 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการที่จะนับเหรียญแยกเหรียญ
ในจ านวนมากๆ 
 คณะผู้จัดโครงการจึงคิดสร้างเครื่องนับแยกเหรียญ
อัต โนมั ติ ที่ จ ะนั บ แยก เห รี ยญ ในจ าน วนมากๆ ได้ โด ย
ท าการศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหลักการท างานของระบบ
ต่างๆในเครื่องคัดแยกเหรียญจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวม
สืบค้นเช่น ในอินเทอร์เน็ต และ หนังสือวารสารต่างๆ เพื่อที่จะ
ได้ข้อมูลมาจัดท าโครงการในครั้งนี้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ คืออาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธรจ านวน 5 ท่าน 
จึงได้แบบ ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภำพที่ 1 แบบร่างเครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติ 

5 ผลกำรวิจัย 
 ผลการสร้างเครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติ ได้เครื่อง
นับแยกเหรียญ ที่โครงสร้างบางส่วนท าจากแผ่นอะคริลิค ซึ่ง
ท าให้มองเห็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายใน เครื่องได้และท าให้
มองเห็นการแยกเหรียญของเครื่องได้อย่างชัดเจน เมื่ อ
ประกอบเสร็จสิ้นแล้วจึงได้เครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติ ดัง
รูปที่ 2 
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ภำพที่ 2 เครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติ 

 5.1 ตารางแสดงผล แบบประเมินความคิดเห็นของ
ผู้ เชี่ยวชาญต่อด้านการใช้งานของ เครื่องนับแยกเหรียญ
อัตโนมัติผู้ประเมินมีความพึงพอใจในด้านการใช้งาน สรุปได้ 
ดังนี้ เครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติ มีความสะดวกในการใช้
งาน  4.40, (S.D) 0.49 เคลื่อนย้ายได้สะดวกมีค่าเฉลี่ย  
4.80, (S.D) 0.40 มีความปลอดภัยในการใช้งานมีค่าเฉลี่ย  
4.40, (S.D) 0.49 สามารถนับแยกเหรียญได้จริงมีค่าเฉลี่ย  
5.00, (S.D) 0.00 มีประสิทธิภาพในการนับแยกเหรียญได้เร็วมี
ค่าเฉลี่ย  4.80, (S.D) 0.40 โดยรวมของการประเมิน 

ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 4.68, (S.D) 0.20 

  5.2 ตารางแสดงผล แบบประเมินความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญต่อด้านการออกแบบโครงสร้างของ เครื่อง
นับแยกเหรียญอัตโนมัติ ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในด้านการ
ออกแบบโครงสร้างสรุปได้ดังนี้ 

 เครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติ มีขนาดที่เหมาะสม 
ค่าเฉลี่ย  4.40, (S.D) 0.55 ความเหมาะสมในการจัดวาง
ต าแหน่งอุปกรณ์มีค่าเฉลี่ย  = 4.40, (S.D) 0.55 มีความ
เหมาะสมในการออกแบบค่าเฉลี่ย  = 4.40, (S.D) 0.55 
ขนาดและน้ าหนักมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย = 4.60, (S.D) 
0.55 มีคุณสมบัติของวัสดุที่น ามาสร้างตรงตามลักษณะงาน
ค่าเฉลี่ย = 4.40 , (S.D) 0.89 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของการประเมิน

ด้านการออกแบบโครงสร้างมีค่าเฉลี่ย = 4.44, (S.D) 0.16 
 
6.สรุปผลและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
 ผลการการประเมินคุณภาพงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญ
สามารถสรุปผลออกเป็น 2 ด้ านคือ ด้านการออกแบบ
โครงสร้าง และด้านการใช้งาน ซึ่งมีผล ดังต่อไปนี้ 

 
รำยกำรประเมิน 

  S.D 

1. ความเหมาะสมของขนาดเครื่องนับแยก
เหรียญ 4.40 0.55 

2. ความเหมาะสมในการจัดวางของ
อุปกรณ ์

4.40 0.55 

3.ความเหมาะสมในการออกแบบ 4.40 0.55 

4. ขนาดและน ้าหนักมีความเหมาะสม 4.60 0.55 
 

5. คุณสมบัติของวัสดุที่น้ามาสร้างตรงตาม
ลักษณะงาน 

4.40 0.89 

รวม 
4.44 0.16 

 
รำยกำรประเมิน 

  S.D 

1. มีความสะดวกในการใช้งาน 4.40 0.49 

2. เคลื่อนย้ายไดส้ะดวก 4.80 0.40 

3. มีความปลอดภัยในการใช้งาน 4.40 0.49 

4. สามารถนับแยกเหรียญได้จริง 5.00 0.00 

5. มีประสิทธิภาพในการนับแยกเหรียญได้
เร็ว 

4.80 0.40 

รวม 
4.68 0.20 
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 6.1 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับด้านการออกแบบโครงสร้าง ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.44 อยู่ในระดับ เหมาะสมมาก โดยมีหัวข้อในการประเมิน
ดังต่อไปนี้ ความเหมาะสมของขนาดเครื่องนับแยกเหรียญมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ความเหมาะสมในการจัดวางต าแหน่ง
อุปกรณ์มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.40 มีความเหมาะสมในการ
ออกแบบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ขนาดและน้ าหนักมีความ
เหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 มีคุณสมบัติของวัสดุที่น ามา
สร้างตรงตามลักษณะงานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมของการประเมินด้านการออกแบบโครงสร้างมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40  
 6.2 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการใช้งานได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 อยู่ ในระดับ 
เหมาะสมมาก โดยมีหัวข้อในการประเมินดังต่อไปนี้มีความ
สะดวกในการใช้งาน เท่ากับ 4.40 เคลื่อนย้ายได้สะดวกมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 มีความปลอดภัยในการใช้งานมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 สามารถนับแยกเหรียญได้จริงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
5.00 มีประสิทธิภาพในการนับแยกเหรียญได้เร็วมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 โดยรวมของการประเมินด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.68 
 จากการประเมินผลโดยผู้ เชี่ยวชาญต่อ เครื่อง
นับแยกเหรียญอัตโนมัติสามารถอภิปรายผล ได้ดังต่อไปนี้ 
 ผลการศึกษา พบว่า เครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติ
ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ คืออาจารย์ วิทยาลัยเทคนิค
ยโสธร จ านวน 5 ท่าน แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการออกแบบโครงสร้าง จุดเด่น เพราะ คุณสมบัติ
การใช้งานสามารถนับแยกเหรียญได้จริง จุดด้อย เพราะ ความ
เหมาะสมในการจัดวางชิ้นส่วนต่างๆ และด้านการใช้งาน สถิติ
ที่ใช้ในการศึกษาคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การประเมินชุดฝึกระบบเซนเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลัง
รถยนต์ ผลการประเมินด้านออกแบบโครงสร้างพบว่า ค่าเฉลี่ย

ที่มีล าดับมากท่ีสุดคือมี ขนาดและน้ าหนักที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 และล าดับค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดมี 4 ข้อ คือ มีขนาดและน้ าหนักที่เหมาะสมค่าเฉลี่ย 
4.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ความเหมาะสมในการจัด
วางต าแหน่งอุปกรณ์มีค่าเฉลี่ย 4.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.55 มีความเหมาะสมในการออกแบบค่าเฉลี่ย 4.4 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 มีคุณสมบัติของวัสดุที่น ามาสร้างตรง
ตามลักษณะงานค่าเฉลี่ย 4.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 
และผลการประเมินด้านการใช้งานจุดเด่นเพราะ สามารถ
นับแยกเหรียญได้จริง จุดด้อยเพราะ พบว่ามีความสะดวกใน
การใช้งาน ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด ได้แก่ สามารถนับแยกเหรียญ
ได้จริง 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.00 และล าดับ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมี 2 ข้อ คือมีความสะดวกในการใช้งาน 4.40 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และมีความปลอดภัยในการใช้
งานมีค่าเฉลี่ย 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 การ
วิจัยเครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติ ทั้งระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้น และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้จริงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
7.ข้อเสนอแนะ 

 ในการประเมินคุณภาพงานวิจัยเรื่อง เครื่องนับแยก
เหรียญอัตโนมัติมีข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญดังต่อไปนี้ 

 
 7.1ด้านการออกแบบโครงสร้าง 
   - ควรประกอบชิ้นงานให้เหมาะสมกว่านี้ เพ่ือ
ความเรียบร้อยและสะดวกในการใช้งาน 
 7.2 ด้านการใช้งาน 
   - ควรจะมีวงจรตัดระบบไฟ เวลาไฟรัดวงจร
จะได้ไม่มีความเสียหายของเครื่องเพ่ือความปลอดภัยในการใช้
งานและความสะดวกในการใช้งาน 
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8. กิตติกรรมประกำศ 
             การจัดท าวิจัยเรื่องการสร้างและหาคุณภาพของ
เครื่องนับแยกเหรียญอัตโนมัติได้รับความช่วยเหลือในการ
จัดท าวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้จัดท าจึงขอขอบพระคุณ
อาจารย์ส ารอง เมฆหมอง ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
และรวมทั้งคณะอาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิค
ยโสธร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะตันออกเฉียงเหนือ 4 
ทุกๆท่านที่คอยให้ค าปรึกษาตลอดจนชี้แนะแนวการแก้ไข
ปัญหาในระหว่างการจัดท างานวิจัย จนท าให้ส าเร็จลุล่วงไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา – มารดา ครู – 
อาจารย์ ทุกท่านที่ได้รับการช่วยเหลือให้ความรู้ความเข้าใจ
และผู้ ที่ ให้ ข้ อมู ล เกี่ ยวกับการออกแบบสร้ างผลงานนี้ 
ขอขอบคุณทุกๆท่านทั้งที่ได้กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวที่คอยให้
การสนับสนุนให้ค าแนะน า ค าที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย และ
คอยให้ก าลังใจครั้งนี้ด้วยดีตลอดมา 
 
9. เอกสำรอ้ำงอิง 
เครื่องสำธิตกำรตรวจสอบกำรแยกเหรียญกษำปณ์ เข้าถึงได ้

จาก 
www.te.kmutnb.ac.th/msn/problem1.doc.Kim 

เครื่องแยกเหรียญ เครื่องนับเหรียญ coin Sorter (ออนไลน์)  
เข้าถึงได้จาก 
http://www.cybermart1.com/product/1742/ 

เครื่องแยกเหรียญเครื่องคัดแยกเหรียญ เครื่องจ ำแนกและ 
นับเหรียญ สืบค้นข้อมูลได้จาก
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/bitstream/123
456789/7144/4/Fulltext.pdf 

กระปุกออมสินแยกเหรียญ สืบค้นข้อมูลจาก 
http://anukun666.blogspot.com/2016/04/blo
g-post.html 

เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ ข้อมูลจาก 
https://hilight.kapook.com/view/178852 
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รถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า 
Electric Power Drill Cart 

 
ศิริลักษณ์ ทิพย์อาสน์1 เอกภพ  ปากหวาน2 ณฐักาล ไกรรักษ์3  พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ 4 

Siriluk Thibart 1 Agkaphob Packwan 2 Nattakan Krairak 3 Phunphong Swastiphan4 
1,2,3,4 นักศึกษาแผนกวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี

 
บทคัดย่อ 

      ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพรถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า    
2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งาน วิธีด าเนินการวิจัย เริ่มต้นจะศึกษาระบบการท างาน           
การสร้างเครื่องเจาะดิน ระบบการส่งก าลัง มอเตอร์ต้นก าลัง และศึกษาผลการท างานของรถเข็นเจาะดิน
พลังงานไฟฟ้า จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นสร้างรถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย มอเตอร์  
ต้นก าลังจากพวงมาลัยรถยนต์ แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 60 แอมป์-ชั่วโมง ชุดส่งก าลัง และชุดสว่านเจาะ 
แล้วทดลองรถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า เมื่อได้ผลจากการทดลอง จึงน าไปทดลองใช้งาน พร้อมส ารวจ       
ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานต่อไป 
                 ผลการวิจัยพบว่าการเจาะดินเพ่ือฝังเสา โดยใช้รถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า สามารถเจาะหลุม 
1 หลุม ลึก 60 ซม. ได้ในเวลา 93 วินาที โดยขณะเดินเครื่องตัวเปล่า ยังไม่เจาะดิน จะใช้กระแสไฟฟ้า 0.5 
แอมแปร์ และกระแสไฟฟ้าที่ใช้สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 19.8 แอมแปร์  ความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้งานรถเข็นเจาะ
ดินพลังงานไฟฟ้า พบว่าผู้ทดลองใช้งาน ให้ความเห็นพอใจมากทุกประเด็นค าถาม โดยมีค่าเฉลี่ย ( x )      
ตั้งแต่ 3.83 ถึง 4.20 แสดงว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับรถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า ของผู้ทดลองใช้งาน            
มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ซึ่งผู้ทดลองใช้งานเห็นว่าในหัวข้อประโยชน์การใช้งาน และ การใช้วัสดุ              
มีความเหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับพอใจมากที่ 4.20 และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมทุกหัวข้อ     
อยู่ที่ระดับพอใจมาก เท่ากับ 4.04 
 
ความส าคัญ : รถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า 
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ABSTRACT 
 In this research, the objectives are 1) to construct and find the efficiency of electric 
wheelbarrow drill cart 2) to study the satisfaction of the experimenters. Method Beginning to 
study the operation system Building a soil drilling machine Power transmission system Power 
motor And study the work of electric drill cart From related research After that, build a 
electric drill cart. contain with Motor power from the steering wheel, battery 12 volts, 60 
amp-hours, power transmission and drill set Then experimenting with electric power drill 
cart When the result of the experiment Therefore try to use Along with surveying the 
satisfaction of the trial users 
  The results showed that the drilling of the soil for buried pillars By using electric 
powered soil drill cart Can drill 1 hole 60 cm deep in 93 seconds while running the empty 
machine Not yet drilled in the soil Will use 0.5 ampere electric current and the average 
maximum electric current is 19.8 ampere. The opinion of the experimental user of the 
electric drill wheelchairs Found that the trial user Giving very satisfied opinions on all 
questions With an average of () from 3.83 to 4.20, indicating that the opinions about the 
electric drill wheelchairs Of the trial user With consistent opinions The trial users found that 
on the topic of benefits, use and use of materials are appropriate. There was a high level of 
opinions at 4.20 and the average score of all topics was at a high level of 4.04. 
 
Key words: Electric Power Drill Cart 
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1. บทน า 
 ปั จจุบั นการท า เกษตรการก่อสร้ าง   
ขนาดเล็ก การท ารั้ว ผู้ประกอบกิจการ จะมีการ
ขุดเจาะหลุม ซึ่ งอาจใช้จอบ เสียม ที่ ต้องใช้
แรงงานคน ท าให้ต้องใช้เวลา เป็นผลท าให้ต้อง
ลงทุนการด าเนินการสูง การใช้เครื่องเจาะหลุม
แบบใช้ไฟฟ้า ที่ท าให้สามารถลดต้นทุนในการใช้
ส าหรับค่าจ้างแรงงาน และยังลดการเมื่อยล้า    
ท าให้ลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะ   
ท า ก า รจุ ด ห ลุ ม ดิ น  อี ก ทั้ ง เค รื่ อ ง เจ าะดิ น             
ที่ ใช้ เครื่องยนต์  จะต้องจัดหาเชื้อเพลิง และ        
มีการบ ารุงรักษาท าให้เพ่ิมภาระในการด าเนินงาน 
จึงได้มีแนวคิดที่ จะสร้างเครื่องเจาะหลุมดิน     
แบบเคลื่อนที่ได้ โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ที่ดัดแปลง
จากพวงมาลัยไฟฟ้าของรถยนต์ ท าให้สามารถ
ท างานได้สะดวกขึ้น และง่ายต่อการบ ารุงรักษา
และจัดหาอุปกรณ ์
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
    2.1 เพ่ือสร้างรถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า 
    2.2 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพรถเข็นเจาะดิน
พลังงานไฟฟ้า 
   

3. สมมติฐานของการวิจัย 
   รถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า สามารถ
เจาะดินเป็นหลุมแล้วเสร็จ ภายใน 3 นาท ี
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ต้นก าลังใช้มอเตอร์จากพวงมาลัยไฟฟ้า 
ขนาดแรงเคลื่อน 12 โวลต์ 
 4.2 ใบเจาะดินแบบเกลียว 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย            
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างและหา
ประสิทธิภาพของรถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า  
ได้ด าเนินการวิจัยดังนี้       

 5.1 การสร้างและหาประสิทธิภ าพของ
สิ่งประดิษฐ์  
  การสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัยในครั้ง
นี้ โดยมีส่วนประกอบและขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
  1) การหามอเตอร์ต้นก าลัง มีแนวคิด     
ที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ที่มี ใช้งานอยู่ทั่วไป และ       
มีการทดรอบอยู่ในตัว และใช้กระแสไฟฟ้าดีซี      
12 โวลต์  จึ ง ได้ ศึ กษ าลั ก ษ ณ ะการท า งาน        
ของพวงมาลัยไฟฟ้าของรถยนต์  ซึ่ งสามารถ
น ามาใช้งานเป็นต้นก าลังได ้
 

 
ภาพที่ 5.1 พวงมาลัยไฟฟ้ารถยนต์ 

 

 2) การหารูปแบบของสว่าน ส าหรับเจาะ 
โดยเลือกรูปแบบที่มีจ าหน่ายอยู่ในร้านค้าทั่วไป 
ซึ่ งห าซื้ อ ได้ ง่ าย และมี ห ลายขนาด ให้ เลื อก          
ในงานวิจัยนี้  เลื อกสว่าน เจาะ ขนาด 6 นิ้ ว         
ดังแสดงในรูป 

 
ภาพที่ 5.2 รูปแบบของสว่าน ส าหรับเจาะดิน 
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 3) สร้างรถส าหรับเข็นเคลื่อนที่ส าหรับ
เจาะดินออกแบบเป็นรถเข็นสองล้อ เพ่ือสะดวก
ในการเคลื่อนที่  

ภาพที่ 5.3 รถเข็นสองล้อ 
 

 4) ติดตั้งมอเตอร์ต้นก าลังเข้ากับสว่าน
เจาะ  โดยใช้ตัวต่อและขันน็อตล็อค 
 

 
ภาพที่ 5.4 ติดตั้งสว่านเจาะเข้ากับมอเตอร์ 

 

 5) ติดตั้งแบตเตอรี่ต้นก าลัง แบตเตอรี่   
ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 60 แอมป์-ชั่วโมง จ านวน 
1 ลูก ค. ชุดมอเตอร์ยกพ้ืน ใช้มอเตอร์ 24 โวลต์  

 

 
ภาพที่ 5.5 ติดตั้งแบตเตอรี่ ขนาด 60 Ah 
 

 6) ติดตั้งสวิตช์ควบคุมการท างาน 

 
ภาพที่ 5.6 สวิตช์ควบคุมการท างาน 

 

 7) รถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้าที่จัดท า
แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน 

 
ภาพที่ 5.7 รถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า 
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  5.2 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 การก าหนดประชากร  คือ นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชา
เค รื่ อ งก ล  วิ ท ย าลั ย เท ค นิ ค อุ บ ล ราช ธ านี            
ในภาคเรียนที่ 2/2561 จ านวน 100 คน   
           การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้  คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ชั้นปีที่  2 แผนกวิชาเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  ในภาคเรียนที่ 
2/2561 จ านวน 30 คน 
 5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัย
ใช้เครื่องมือดังนี้ 
  5.3.1 รถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า
  5.3.2 แบบบันทึกการทดลอง 
 5.4 การสร้างรถเข็นเจาะดินพลังงาน
ไฟฟ้าได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการออกแบบและสร้างเครื่อง ดังมีรายละเอียด
ดังนี้ มอเตอร์พวงมาลัยไฟฟ้า เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า 
กระแสตรง มีระบบเฟืองทดในตัว ดังแสดง        
ในภาพที่ 5.4.1 

 
ภาพที่ 5.4.1 โครงสร้างภายนอกส่วนประกอบ

พวงมาลัยไฟฟ้า 

 

ภาพที่ 5.4.2 โครงสร้างส่วนประกอบพวงมาลัยไฟฟ้า 

 ดอกสว่านเจาะดินแข็งดอกสว่านเจาะดิน
แข็งใบมีดทังสเตน ขนาด 8 นิ้ว มีรายละเอียด 
ดั งนี้  ดอกสว่ าน เจาะดินแข็ งใบมี ดทั งส เตน        
KT-D200-FASTขนาด 8 นิ้ ว  (200 มิลลิ เมตร) 
ความยาวรวม 82 เซนติเมตร ความยาวรวม 82 
เซนติเมตร แกนขนาด 3/4" ( 19 มม. ) 
 

 
ภาพที่ 5.4.3 ขนาดของหัวสว่านเจาะดิน 
 

 เครื่องเจาะดิน รูปแบบของเครื่องเจาะ
ดินที่ใช้ทั ่วไป และ บางเครื่องจะใช้เครื่องยนต์
เป็นต้นก าลัง ดังแสดงในรูป 

 
ภาพที่ 5.4.4 เครื่องเจาะดินแบบใช้ไฟฟ้า 
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ภาพที่ 5.4.5 รถเจาะดินแบบใช้เครื่องยนต์ 

 
ภาพที่  5 .4 .5  ก าร ใช ้งาน รถ เจ าะด ิน แบ บ         
ใช้เครื่องยนต์ 
 การใช้พลั งงาน ไฟ ฟ้ า  ก าลั ง ไฟ ฟ้ า
(Electric Power) บนเครื่องใช้ ไฟ ฟ้าทุ กชนิ ด     
จะมีตัวเลขก ากับไว้เสมอ เกี่ยวกับก าลังไฟฟ้า และ
ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิด
นั้ น ๆ  เช่ น  ห ม้ อหุ งข้ าว  ขนาด  "220 V 800 
W"  200 V หมายถึง หม้อหุงข้าวใบนี้ใช้กับไฟที่มี
ความต่างศักย์ 220 โวลต์  ส่วน 800 W หมายถึง 
ค่าพลังงานที่หม้อหุงข้าวนี้ใช้ใน เวลา 1 วินาที 
หรือ เรียกว่าก าลังไฟฟ้า  ดังนั้นพลังงานไฟฟ้าที่
เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไปในเวลา 1 วินาที  เช่น เตารีด 
1,000 วัตต์  คือ   เมื่ อใช้ เตารีดนี้ จะสิ้น เปลือง
พลังงานไฟฟ้า 1,000 จูลต่อวินาที  หรือวัตต์  
            ก าลังไฟฟ้า จะมีค่าขึ้นอยู่กับปริมาณ
กระแสที่ไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยก าลังไฟฟ้ามี
ค่ า เท่ ากับผลคูณ ระหว่างความต่ างศักย์ กับ
กระแสไฟฟ้า เขียนสมการได้ดังนี้ 

 
 
 
 
6. ผลการวิจัย 
 การศึกษาและพัฒนาเครื่องโดยออกแบบ 
และสร้างรถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า  และ      
ท าการทดลองหาค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า และ
เวล าที่ ใช้ ใน การ เจ าะ  ต่ อ  1 ห ลุ ม  จากนั้ น           
น ารถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า ไปทดลองใช้งาน 
เพ่ื อ ส า รว จค ว าม พึ งพ อ ใจ  ข อ งนั ก ศึ ก ษ า       
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่  2 
แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
ที่ศึกษาวิชาโครงการ ในภาคเรียนที่  2/2561 
จ านวน 30 คน โดยเสนอผลการวิจัยดังนี้ 
 6.1 จากการวิ เคราะห์หาประสิทธิภ าพ       
การใช้งาน การใช้งานรถเข็นเจาะดินพลังงาน
ไฟฟ้า โดยบันทึกค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้ และเวลาที่
ใช้ ในการเจาะ ดั งแสดงในตารางที่  6.1 และ      
ตารางที่ 6.2 
ตารางที่  6.1 รายละเอียดรถสามล้อประกอบ
อาชีพคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ 
ตารางที่ 6.1  ผลการทดลองใช้งานรถเข็นเจาะดิน
พลังงานไฟฟ้า ต่อการเจาะ 1 หลุม 

 
 จากตารางที่ 6.1 แสดงผลการทดลองใช้งาน
รถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า ต่อการเจาะ 1 หลุม   
จะพบว่ าเมื่ อ เดิ น เครื่ อ ง โดยยั งไม่ เจ าะดิ น         
จะใช้กระแสไฟ 0.5 แอมแปร์ จากนั้นเริ่มการ
เจาะดิน  กระแสที่ ใช้ จะเพ่ิ มขึ้ น  และสู งสุ ด          
ที่ประมาณระยะความลึก 20 ซม. จากนั้นกระแส
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ที่ใช้จะลดลง จนกระทั่งได้ความลึกที่  60 ซม.     
จะใช้กระแสเท่ากับ 9 แอมแปร์ 
ตารางที่ 6.2  ผลการทดลองเปรียบเทียบการใช้
งานรถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า 

 
  ผลการทดลองเปรียบเทียบการใช้งาน
รถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้าเจาะหลุม 1 หลุม 
ลึก 60 ซม. ใช้ เวลาเฉลี่ย 93.2 วินาที  โดยค่า
กระแสไฟฟ้าสูงสุด เฉลี่ย 19.8 แอมแปร์ 
 6.2 การวิเคราะห์แบบส ารวจความพึงพอใจ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    
ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี  ในภาคเรียนที่  2/2561 จ านวน    
30 คน  ส าหรับรถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า    
โดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็นปรากฏผลดังแสดง
ในตาราง ดังนี้ 

 
  ค วาม คิ ด เห็ น ขอ งผู้ ท ด ล อ งใช้ งาน    
รถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า พบว่าผู้ทดลอง     
ใช้งานให้ความเห็นพอใจมากทุกประเด็นค าถาม 
โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) ตั้งแต่ 3.83 ถึง 4.20 แสดงว่า
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า 
ของผู้ทดลองใช้งาน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
ซึ่ งผู้ทดลองใช้งานเห็นว่าในหัวข้อประโยชน์     
การใช้งาน และ การใช้วัสดุมีความเหมาะสม      

มีความคิดเห็นในระดับพอใจมากที่  4.20 และ
ค่ าเฉลี่ ยความคิ ด เห็ น ในภาพรวมทุกหั วข้อ         
อยู่ที่ระดับ พอใจมาก เท่ากับ 4.04 
 

7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหา
ประสิทธิภาพรถเข็น เจาะดินพลั งงานไฟฟ้า      
โดยออกแบบรถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า และ
ท าการทดลองการใช้ งาน ในการเจาะหลุ ม    
จ าก นั้ น น า รถ เข็ น เจ าะดิ น พ ลั ง งาน ไฟ ฟ้ า           
ไปทดลองใช้ งาน เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ      
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี  ในภาคเรียนที่  2/2561 จ านวน     
30 คน 
 7.1 การทดลองใช้งานรถเข็นเจาะดินพลังงาน
ไฟฟ้า ผลการทดลองการเจาะดินเพ่ือฝังเสา โดย
ใช้รถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า สามารถเจาะหลุม 
1 หลุม ลึก 60 ซม. ได้ในเวลา 93 วินาที โดย
ขณะเดินเครื่องตัวเปล่า ยังไม่ เจาะดิน จะใช้
กระแสไฟฟ้า 0.5 แอมแปร์ และกระแสไฟฟ้าที่ใช้
สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 19.8 แอมแปร์ 
 7.2 ความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้งานรถเข็น
เจาะดินพลังงานไฟฟ้า พบว่าผู้ทดลอง      ใช้งาน 
ให้ความเห็นพอใจมากทุกประเด็นค าถาม โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( X ) ตั้งแต่ 3.83 ถึง 4.20 แสดงว่าความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า ของ
ผู้ทดลองใช้งาน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ซึ่งผู้
ทดลองใช้งานเห็นว่าในหัวข้อประโยชน์การใช้งาน 
และ การใช้วัสดุมีความเหมาะสมมีความคิดเห็นใน
ระดับพอใจมากที่ 4.20 และค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ที่ระดับ พอใจมาก เท่ากับ 
4.04 
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 7.3 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงรถเข็นเจาะ
ดินพลังงานไฟฟ้า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ
สู ง ก ว่ า เก ณ ฑ์ ที่ ตั้ ง ไ ว้  แ ต่ อ ย่ า ง ไร ก็ ต า ม
ประสิทธิภาพในก าลังผลิตดังกล่าว อาจสามารถ
เพ่ิมได้อีก โดยการเพ่ิมความเร็วรอบ และเพ่ิม
อัตราทดของตัวเจาะ 
   

 8. ข้อเสนอแนะ 
      8.1 ก่อนการใช้งานรถเข็นเจาะดินพลังงาน
ไฟฟ้า ควรศึกษารายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับ
ชิ้นส่วน อุปกรณ์ การท างานเของเครื่องให้เข้าใจ
จากคู่มือการใช้งานรถเข็นเจาะดินพลังงานไฟฟ้า   
     8.2 การน าระบบการทดงานของรถเข็นเจาะ
ดิ น พ ลั ง ง าน ไฟ ฟ้ า  ไป ใช้ ง าน  ค ว รศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า เพ่ือเตรียม
ข้ อ มู ล ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ดั ง ก ล่ า ว                  
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนไปอีก 
     8.3 ควรศึกษาวิจัยการน าหลักการท างาน
รถ เข็ น เจ าะดิ น พ ลั ง งาน ไฟ ฟ้ า  ไป ท ด ลอง         
หาประสิทธิภาพการเจาะดิน โดยการออกแบบ
รถเข็ น เจาะดินพลั งงาน ไฟ ฟ้ า ให้ เคลื่ อนที่       
ด้วยต้นก าลังแบบอื่น แทนการเข็นด้วยคน 
9. กิตติกรรมประกาศ 
  ผลงานสิ่ง ประดิษฐ์เครื่อง รถเข็นเจาะ
ดินพลังงานไฟฟ้า คณะผู้จัดท าได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ ได้เกิดจินตนาการค้นพบ  องค์ความรู้
ใหม่ๆ โดยการศึกษาการท างานของ  ชุดมอเตอร์
และชุดควบคุมอีกครั้ง ยังช่วยไม่ ให้ ได้ฝึกฝน     
การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ผลงานสิ่ งประดิษฐ์นี้
ส า เร็ จ ล งได้ ด้ ว ยดี  คณ ะผู้  จั ด ท าขอกราบ
ขอบพระคุณครูพูนพงษ์  สวัสดิพันธ์ ที่ ให้การ
ตรวจสอบและแนะน าให้ค า ปรึกษาในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ จน สิ่งประดิษฐ์ประสบความส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการ
วิ ท ย า ลั ย เท ค นิ ค อุ บ ล ร า ช ธ า นี  แ ล ะ                

รองผู้อ านวยการทุกฝ่าย และขอขอบคุณครูแผนก
ช่างเทคโนโลยียานยนต์ที่ให้การสนับสนุนคณะ
ผู้จัดท าสิ่งประดิษฐ์ ใคร่ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
เป็นอย่างสูง  
   

10. เอกสารอ้างอิง 
บริษัท S-Power จ ากัด. (20 มิถุนายน 2562).  
       เครื่องขุดดิน         
           https://www.google.com/search?q=            
        เครื่องเจาะดินไฟฟ้า 
Henan Landao Machinery And Equipment   
         Co th. (20 มิถุนายน 2562). รถเจาะดิน 
         แบบใช้เครื่องยนต์.  
          https://thai.alibaba.com/product-      
          detail/best-quality-hole-digging-     
          tools- gasoline-earth-ground-      
          driller-for-  sale-60689019671.html 
ร้านอะไหล่รถยนต์ โตโยต้า อัลติส - Toyota  
          Altis. (21 มิถุนายน 2562). พวงมาลัย 

          ไฟฟ้า                 
http://www.accordclubthailand.co
m/forum_act/index.php?topic  
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รถสามล้อไฟฟ้าส าหรับคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ 
Wheelchair transfer vehicle 
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ponpong  Sawaddipan1 , nara Dachacompoo2 
1,2 คร ู สาขาวิชาเครื่องกล  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี E-mail: 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ส าหรับคนพิการขาที่ใช้
วีลแชร์  2) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของรถสามล้อประกอบอาชีพคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ 3) เพ่ือส ารวจ        
ความพึงพอใจในการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ส าหรับคนพิการขาที่ใช้วีลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ  
คนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ ในอ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน 20 คน ซึ่งได้มา
โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ รถสามล้อประกอบอาชีพคนพิการขา
ที่ใช้วีลแชร์ และแบบเก็บข้อมูลจากการทดสอบประสิทธิภาพการท างาน 
    ผลการวิจัยการทดสอบประสิทธิภาพรถสามล้อประกอบอาชีพคนพิการขาที่ใช้ วีลแชร์ พบว่าการ
ท างานของระบบยกพ้ืนเริ่มจากเปิดประตูหลัง จากนั้นผู้พิการน าวีลแชร์ขึ้นรถ พร้อมกับปิดฝาท้าย และล็อควีล
แชร์ แล้วเสร็จ พร้อมเดินทาง โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 1 นาที  การทดลองวิ่ง เมื่อชาร์จไฟให้เต็ม โดยควบคุม
ความเร็วประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะเดินทาง รถสามล้อประกอบอาชีพคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ 
สามารถวิ่งได้ระยะทางรวม 30 กิโลเมตร และรถสามล้อประกอบอาชีพคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ มีระยะรัศมีวง
เลี้ยวแคบสุดเท่ากับ 3 เมตร 
 
ความส าคัญ : คนพิการขาท่ีใช้วีลแชร์, รถสามล้อไฟฟ้า ส าหรับคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์,ระบบยกพ้ืน 
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ABSTRACT 

                The purposes of this study were to create and find out the efficiency of the 
tricycle using by the deformed led persons who used wheelchair for their careers. The 
sample of the study was selected from 20 deformed led persons who were using 
wheelchairs in Muang and Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province by using 
specific method. The instruments used in the study were the tricycle used by the deformed 
leg persons for their careers and data collection form.    

  The results showed that, it used only 1 minute for working system, started by 
lifting the platform, opening the back door and the deformed led persons brought the 
wheelchairs into the tricycle. For running test result, the tricycle could make total distance 
of 30 kilometers and the limit of speed controlled was 30 kilometers per hour. The 
minimum turning radius of the tricycle was 3 meters. 

 

Key words: disabled people who use wheelchairs, Wheelchair transfer vehicle, platform 
systems 
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1. บทน า 
 "ค น พิ ก าร "  ห ม าย ค ว าม ว่ า  ค น ที่ มี     
ค ว าม ผิ ด ป ก ติ ห รื อ บ ก พ ร่ อ งท า งร่ า งก าย          
ทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ (พระราชบัญญัติ
การ ฟ้ื น ฟู สมรรถภ าพ คน พิ การพ .ศ .  2534)      
จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการ     
ในประเทศไทยประจ า เดื อนมี น าคม  2559       
ข้อมูล ณ วันที่ 31เดือนมีนาคม 2559 โดยกรม
ส่ ง เสริมและพัฒ นาคุณ ภ าพชี วิ ตคน พิการ       
สรุป ได้ดั งนี้   คน พิการที่ ได้ รับการออกบัตร
ประจ าตั วคน พิการ จ าน วน  1,568,847 คน    
(ร้ อ ย ล ะ  2.38 ของป ระช าก รทั้ งป ระ เท ศ )        
ค น พิ ก า ร  เพ ศ ช าย  จ า น ว น  839,160 ค น       
(ร้อยละ 53.49)   และเพศหญิง จ านวน 729,687 
คน (ร้อยละ 46.51) ในประเทศไทย คนพิการ
ได้ รั บ ก า ร ดู แ ล  สิ ท ธิ ป ร ะ โย ช น์ ที่ ส า คั ญ           
ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมาย
ต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 คนพิการทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน  
คนพิการต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติ คนพิการ และ
ผู้ ดู แ ล ค น พิ ก ารต้ อ ง ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระ โย ช น์          
ตามกฎหมายและพระราชบัญญัติ การจัดการ
ศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เบี้ยความ
พิการ การลดหย่อนภาษี เงินได้  บริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์  
บริการจัดการศึกษา บริการจ้างงานคนพิการ 
บ ริ ก า ร ล่ า ม ภ าษ ามื อ  บ ริ ก า ร สิ่ ง อ า น ว ย         
ความสะดวก บริการเงินกู้ เป็นต้น แต่อย่างไร     
ก็ตามความ “พิการ” ซึ่งมีข้อจ ากัดในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในสังคม เนื่องจากมีความบกพร่อง
ท า งก าร เห็ น  ก า ร ได้ ยิ น  ก า ร เค ลื่ อ น ไห ว          
การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา
และการเรียนรู้ แน่นอนที่ว่า บุคคลเหล่านี้ ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

ยากที่ จะ เป็ นที่ ยอมรับกับสั งคมในปั จจุบั น  
คณะวิจัยจึงเสนอแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่าง
สังคมกับคนพิการ ได้อย่างมีความสุข  
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพรถสามล้อ
ประกอบอาชีพคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
   3.1 รถสามล้อประกอบอาชีพคนพิการขาที่ใช้
วีลแชร์ เมื่อชาร์จไฟให้เต็ม โดยควบคุมความเร็ว
ประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะเดินทาง 
รถสามล้อประกอบอาชีพคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ 
สามารถวิ่งได้ระยะทางรวม 30 กิโลเมตร 
  3.2 มีระยะรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดเท่ากับ 3 เมตร 
  3.3 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 คนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ ในอ าเภอเมือง
และอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง  
 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
    4.2.1 ตัวแปรต้น รถสามล้อประกอบอาชีพ
คนพิการที่ใช้วีลแชร์  
 4.2.2 ตัวแปรตาม   
  4.2.2.1 ประสิทธิภาพการใช้งาน
รถสามล้อประกอบอาชีพคนพิการที่ใช้วีลแชร์ 
 4.2.2.2 ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งาน
รถสามล้อประกอบอาชีพคนพิการที่ใช้วีลแชร์ 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย            
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารถสามล้อประกอบ
อาชีพคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ เป็นรูปแบบการวิจัย
แล ะ พั ฒ น า  (Research and development)   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารถสามล้อประกอบ
อาชีพคนพิการขาที่ ใช้ วีลแชร์ โดยมีขั้นตอน
กระบวนการวิจัยและพัฒนา ดังนี้    
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 5.1 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา  
     5.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างรถสามล้อประกอบ
อาชีพคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ เมื่อชาร์จไฟให้เต็ม 
โดยควบคุมความเร็วประมาณ 30 กิโลเมตร      
ต่อชั่วโมง ขณะเดินทาง รถสามล้อประกอบอาชีพ
คนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ สามารถวิ่งได้ระยะทาง
รวม 30 กิ โลเมตร ด้วยการศึกษาตามล าดับ
ต่อไปนี้ 

 1) สื บ ค้ น งาน วิ จั ยห รื อสิ่ งป ระดิ ษ ฐ์
เกี่ยวกับรถสามล้อไฟฟ้าส าหรับคนพิการวีลแชร์ 

 2) ออกแบบ  และปรับปรุ งรูปแบบ 
รถสามล้อประกอบอาชีพคนพิการขาท่ีใช้วีลแชร์ 

 
ภาพที่ 1 แบบร่างรถสามล้อประกอบอาชีพคน
พิการขาท่ีใช้วีลแชร์ 

2) ออกแบบ และปรับปรุงรูปแบบ 
รถสามล้อประกอบอาชีพคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ 

 

ภาพที่ 2 สร้างรถสามล้อประกอบอาชีพคนพิการ
ขาท่ีใช้วีลแชร์ 
 ก. ล้อต้นก าลัง เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า   48 
โวลต์ 1500 วัตต์ 

 ข. แบตเตอรี่  48 โวลต์  ใช้แบตเตอรี่     
12 โวลต์ 20 แอมป์-ชั่วโมง ต่ออนุกรม จ านวน     
4 ลูก ชุดแบตเตอรี่ 48 โวลต์  มีอะไหล่ 1 ชุด              
รวมเป็น 2 ชุด 
 ค. ชุดมอเตอร์ยกพ้ืน ใช้มอเตอร์ 24 
โวลต์ 250 วัตต์  ใช้ อัตราทด 2 ต่อ 1 ส่งก าลัง  
ผ่านโซ่ เพื่อหมุนสกรู ส าหรับยกพ้ืน ขึ้น-ลง 
          ง. ระบบเบรก เป็นระบบเบรกแบบดิส
เบรกทั้งสามล้อ โดยแยกเป็นเบรกล้อหน้า และ  
ล้อหลังสองล้อท างานพร้อมกัน  

 

 
ภาพที่ 3 รถสามล้อประกอบอาชีพคนพิการขา    
ที่ใช้วีลแชร์ 
    5.2 การพัฒนาหาคุณภาพของรถสามล้อ
ป ร ะ ก อ บ อ าชี พ ค น พิ ก า ร ข าที่ ใช้ วี ล แ ช ร์         
ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
       1) ท ด ล อ ง ใช้ ง า น โด ย ผู้ พิ ก า ร ข า         
เมื่อด าเนินการสร้างแล้วเสร็จ ให้ผู้พิการทดลอง  
ใช้งาน และเก็บข้อมูล เพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
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ภาพที่  4 ผู้ พิการขาทดลองใช้งานรถสามล้อ       
ที่สร้างเสร็จ 
 2) ปรับปรุงรถสามล้อประกอบอาชีพ   
คนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ หลังจากให้ผู้พิการทดลอง
ใช้งาน ได้ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้พิการ 
 3) พัฒนารถสามล้อประกอบอาชีพ      
คนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ พร้อมน าไปใช้งานและ
ทดสอบประสิทธิภาพ 
 4) การใช้งานรถสามล้อประกอบอาชีพ
คนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ 

 
ภาพที่ 5 เตรียมรถสามล้อประกอบอาชีพ         
คนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ 

 
ภาพที่ 6 เปิดฝาปิดท้าย 
 5) โยกสวิตช์ให้พ้ืนรถสามล้อประกอบ
อาชีพคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ ลดลง (พ้ืนลดลง     
ตัดเองอัตโนมัติ เมื่อลดต่ าสุด) 

 
ภาพที่ 7 สวิตช์ควบคุมพ้ืนลง 
 6 ) น า ร ถ วี ล แ ช ร์ ขึ้ น ร ถ ส าม ล้ อ
ประกอบอาชีพคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ ปิดฝาท้าย 
ล๊อคฝาท้าย 

 
ภาพที่ 8 ล็อคฝาปิดท้าย 

 7) โยกสวิตช์ ให้ พ้ืน เลื่ อนขึ้น  (ตั ด     
อัตโมมัติเมื่อขึ้นสูงสุด) 

 
ภาพที่ 9 ยกพ้ืนขึ้น 

 8) ล็อควีลแชร์ เข้ากับตัวรถสามล้อ
ประกอบอาชีพคนพิการขาท่ีใช้วีลแชร์ 

 
ภาพที่ 10 ล็อควีลแชร์เข้ากับตัวรถ  

 

เปิดฝาปิดท้าย 

 

สวิตช์โยก 

 

น าวีลแชร์ขึ้นรถ 

ปิดฝาท้าย 
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 9) เปิดสวิตช์ไฟเมนต์  และเปิดสวิตช์ให้
กล่องควบคุมมอเตอร์พร้อมท างาน 

 
ภาพที่ 11 เปิดสวิตช์ไฟเมนต์  และเปิดสวิตช์
ควบคุมมอเตอร์ 
 10) บิดคันเร่ง เพ่ือให้ รถเคลื่อนที่ ไป
ด้านหน้า 

 
ภาพที่ 12 คันเร่ง 
 11) ถ้าต้องการถอยหลัง กดปุ่มปรับ
ทิศทาง 

 
ภาพที่ 13 ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการหมุนมอเตอร์ 

 12 ) เมื่ อถึ งที่ ห มายกดสวิตช์ ให้ พ้ื น     
เลื่อนลง ปลดตัวล๊อค เปิดฝาปิดหลัง และน ารถ   
วีลแชร์ออกจากตัว รถสามล้อประกอบอาชีพ    
คนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ 

 

ภาพที่ 14 การลดพ้ืนและเปิดฝาปิดท้าย 
 5.3 การพัฒนาหาคุณภาพของรถสามล้อ  
ประกอบอาชีพคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ 
  1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
คือ คนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ ในอ าเภอเมือง และ
อ า เภ อวาริน ช าราบ  จั งห วั ด อุ บ ลราชธานี      
จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง 
  2 ) เค รื่ อ งมื อ ใน ก า ร วิ จั ย แ ล ะก า ร
ตรวจสอบคุณภาพได้แก่ แบบเก็บข้อมูลจากการ
ทดสอบประสิทธิภาพการท างาน และ ประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ไปใช้ในการเก็บข้อมูล
ต่อไปนี้ 
 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การศึ กษ าวิ จั ย เพ่ื อส ร้ า งรถสามล้ อ  
ประกอบอาชีพคนพิการขาที่ ใช้วีลแชร์  และ     
การหาประสิทธิภาพของรถสามล้อไฟฟ้าส าหรับ
คนพิการที่ ใช้วีลแชร์ผู้ วิจัยมีรายละเอียดการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้ 
           1.) ค่าเฉลี่ย (Mean) จากสูตร 

   

 

  X      แทน   คะแนนเฉลี่ย 
  แทน   ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
  N แทน   จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 5.5 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
รถสามล้อประกอบอาชีพคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ 
ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

6. ผลการวิจัย 

 

สวิตช์กุญแจ สวิตช์ไฟคุม

มอเตอร์ 

 

คันเร่งแบบบิด 

 

สวิตช์เลือกการเคลื่อนที่ 
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 การ พั ฒ น ารถ ส าม ล้ อ ป ระก อ บ อ าชี พ         
คนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ เป็นรูปแบบการวิจัย และ
พัฒนา มีการน าเสนอผลการวิจัยประกอบด้วย 
สเปคและประสิทธิภาพของรถสามล้อประกอบ
อาชีพคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์  ดังนี้ 
 6.1 รายละเอียดรถสามล้อประกอบอาชีพคน
พิการขาที่ ใช้ วีลแชร์  ผลการสร้างรถสามล้อ
ป ร ะ ก อ บ อ าชี พ ค น พิ ก า ร ข าที่ ใช้ วี ล แ ช ร์   
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถแสดงในตารางที่ 6.1 
ตารางที่  6.1 รายละเอียดรถสามล้อประกอบ
อาชีพคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ 

 
 6.2 ประสิทธิภาพรถสามล้อประกอบอาชีพ
คนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ การทดสอบประสิทธิภาพ
การใช้งาน รถสามล้อประกอบอาชีพคนพิการขา  
ที่ใช้วีลแชร์ แสดงในตารางที่ 6.2 
ตารางท่ี 6.2 ประสิทธิภาพรถสามล้อประกอบ
อาชีพคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์   

 
 
 
 
 
 

7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการสร้างพัฒนารถสามล้อประกอบอาชีพ
คนพิการขาที่ ใช้วีลแชร์  จ านวน 1 คัน โดยมี
รายละเอียดตัวรถที่มีมอเตอร์ต้นก าลัง ขนาด 48 
โวลต์  1500 วัตต์  ขับ เคลื่ อนล้อหน้ าควบคุม
ความเร็วโดยใช้มือบิดคันเร่ง สั่งเดินหน้าถอยหลัง
โดยสวิตช์เลือกทิศทางการเคลื่อนที่  มีแบตเตอร์รี่
แ ย ก ร ะบ บ ชั ด เจ น  โด ย ร ะบ บ ขั บ เค ลื่ อ น            
ใช้แบตเตอร์รี่ 48 โวลต์ จ านวน 1 ชุด ระบบยก
พ้ืน ใช้แบตเตอรี่แรงเคลื่อน 24 โวลต์  1 ชุด 
ควบคุมการท างานโดยใช้สวิตช์เลือกต าแหน่งขึ้น-
ลง และระบบไฟสัญญาณ ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 
1 ชุด ประกอบด้วยไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรก และ
ไฟเตือน ระบบเบรกใช้ดีสเบรคทั้ง 3 ล้อ โดยแยก
เป็น 2 ชุดล้อหน้า และล้อหลัง 
 ผลการทดสอบประสิทธิภ าพรถสามล้ อ
ประกอบอาชีพคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ โดยชาร์จ
ไฟให้ เต็ม  ทดลองวิ่งที่ ความเร็วประมาณ 30 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง พบว่า ได้ระยะทางรวม 30 
กิโลเมตร การท างานของระบบยกพ้ืนเริ่มเปิด
ป ระตู ห ลั ง  น า วี ล แชร์ ขอ งคน พิ การขึ้ น รถ          
ปิดฝาท้าย และล็อควีลแชร์ แล้วเสร็จพร้อม
เดินทาง ใช้เวลา 1 นาที  ขณะเดินทางรถสามล้อ
ประกอบอาชีพคนพิการขาที่ ใช้วีลแชร์มีรัศมี      
วงเลี้ยวแคบสุด 3 เมตร 
 7.1 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นรถสามล้อ
ไฟฟ้าส าหรับคนพิการวีลแชร์ที่คณะวิจัยสร้างขึ้น  
มีประสิทธิภาพท าให้การอ านวยความสะดวก     
แก่ผู้พิการที่มีความผิดปกติทางขาในการเคลื่อนที่
ไปในที่ต่างๆ ได้ 
 7.2 ก่อนการใช้งานรถสามล้อไฟฟ้าส าหรับ  
คนพิการวีลแชร์ควรศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับชิ้ นส่ วน  อุปกรณ์  การท างานของเครื่อง        
ให้ เข้าใจจากคู่มือการใช้งานรถสามล้อไฟฟ้า
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ส าหรับคนพิการวีลแชร์และการน าระบบการ
ท างานของรถสามล้อประกอบอาชีพคนพิการขา  
ที่ ใช้ วี ล แช ร์  ค วรศึ กษ าป ระสิ ท ธิ ภ าพ การ           
ใช้พลังงานไฟฟ้า เพ่ือเตรียมข้อมูลในการพัฒนา
ระบบดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนไปอีก 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาวิจัยการน าหลักการท างาน
รถสามล้อไฟฟ้าส าหรับคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์   
ไปทดลอง การปรับองศามุมล้อหน้า ระดับการ
เอียงของตัวรถ ระบบชาร์จไฟ ประสิทธิภาพ    
การท างาน การใช้พลังงาน ระยะเวลาการคืนทุน 
เปรียบเทียบกับรถสามล้อไฟฟ้าส าหรับคนพิการ
วีลแชร์ที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึน   

9. กิตติกรรมประกาศ 
 ผลงานสิ่ง ประดิษฐ์เครื่อง รถสามล้อไฟฟ้า
ส าหรับคนพิการขาที่ใช้วีลแชร์ คณะผู้จัดท าได้ฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ได้เกิดจินตนาการค้นพบ  
องค์ความรู้ใหม่ๆ โดยการศึกษาการท างานของ  
ชุดมอเตอร์และชุดควบคุมอีกครั้ง ยังช่วยไม่ให้ได้
ฝึกฝนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ผลงานสิ่งประดิษฐ์
นี้ ส า เร็จลงได้ด้ วยดี  คณ ะผู้  จัดท าขอกราบ
ขอบพระคุณครูพูนพงษ์  สวัสดิพันธ์ ที่ ให้การ
ตรวจสอบและแนะน าให้ค า ปรึกษาในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ จน สิ่งประดิษฐ์ประสบความส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการ
วิ ท ย าลั ย เท ค นิ ค อุ บ ล ราช ธ านี  แ ล ะ  รอ ง
ผู้อ านวยการทุกฝ่าย และขอขอบคุณครูแผนกช่าง
เทคโนโลยียานยนต์ที่ให้การสนับสนุนคณะผู้จัดท า
สิ่งประดิษฐ์ ใคร่ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้เป็น
อย่างสูง    
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เครื่องปลิดและคัดแแยกถั่วลิสง 
Peanuts Exchanging and Sorting Machine 

 
เอกชัย แก้วนิมิตดี 1 พงษ์ศักด์ิ เนตรสง่า 2 

Aekachai Kaewnimitdee 1  Pongsak Netsanga 2 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเครื่องกล แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 255047 email:mail@utc.ac.th  

 
บทคัดย่อ 

         เครื่องปลิดและคัดแยกถั่วลิสง จัดสร้างขึ้นเพ่ือให้มีความสะดวก รวดเร็วต่อการเก็บเกี่ยวและคัด
แยกถั่วลิสง ซึ่งถั่วลิสงเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีจ านวนมากและมีขนาดที่แตกต่างกัน อีกทั้งมี
สิ่งเจือปนที่ปะปนอยู่กับฝักถั่วที่ได้ ท าให้ยากต่อการคัดแยกเพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อไป โดยเครื่องปลิดและ
คัดแยกถั่วลิสงเครื่องนี้สามารถใช้ได้กับไฟบ้าน (AC 220V) ในการคัดแยกเมล็ดถั่วได้ 2 ขนาด โดยใช้
มอเตอร์ AC 1/3 แรง เป็นต้นก าลัง 

จากผลการทดลองพบว่า สามารถปลิดฝักถัวลิสงแล้วได้ฝักถั่วที่ดี คิดเป็น 80% และฝักถั่วแตกคิด
เป็น 20% ต่ออัตราส่วน 2 กิโลกรัม/นาที และคิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.6/0.4 ของผลรวม 2.0 กิโลกรัม/นาที         
เมื่อเปรียบเทียบกับคนปลิดฝักหนึ่งคนท าให้รู้ว่ามีประสิทธิภาพช่วยลดระยะเวลาในการปลิดและคัดแยก
ถั่วลิสงได้เร็วขึ้น 
ค าส าคัญ : เครื่องปลิดและคัดแยกถ่ัวลิสง 
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Abstract 
Peanut Exchanging and Sorting Machine Created to be convenient and fast for 

harvesting and sorting peanuts. Peanuts are many agricultural products of different sizes. 
There are also contaminants mixed with the beanstalk. Making it difficult to sort out for 
distribution The Peanut Exterminator and Sorting Machine can be used with household 
electricity (AC 220V) to sort nuts in 2 sizes by using a 1/3 strong AC motor. 

From the results of the experiment, it was found that the pods were able to take 
out the pods, and the pods were 80%, and the pods were broken up to 20% per           
2 kg. /min. And the average value is 1.6 / 0.4 of the total of 2.0 kg/min. Compared to 
one pod, it is found that it is effective, which helps to shorten the time needed to kill 
and sort peanuts. 

 
Keywords : Peanuts Exchanging and Sorting Machine 
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1. บทน า 
    ประเทศไทยกับการท าเกษตรกรรมเป็นของคู่กัน
มาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันน โดยของประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งมี
ความหลากในการเพาะปลูก ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิ
ประเทศของแต่ละภูมิภาค ซึ่งการเพาะปลูกถั่วลิสง
เป็นการปลูกพืชคลุมดินก่อนท านาปี เพ่ือให้ดินมี
ความชุ่มชื้นและดินมีความซุย และยังเป็นการเพ่ิมแร่
ธาตุอาหารให้ดินอีกทางหนึ่งด้วย  
    ถั่วลิสงเป็นพืชที่ต้องใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวและ
คัดแยกผลผลิต ผลผลิตที่ได้มีจ านวนมากมีความ
หลากหลายของขนาด และมีสิ่งเจือปนที่ปะปนอยู่กับ
ฝักถั่ วที่ ได้  ท าให้ ยากต่อการคัดแยกเพ่ือน าไป
จ าหน่ายต่อไป 
    ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาที่ เกิดขึ้นและได้คิดค้น
เครื่องปลิดและคัดแยกถั่วลิสง ขึ้นนี้มาเพ่ือให้มีความ
สะดวก รวดเร็วต่อการเก็บเกี่ยวและคัดเลือกผลผลิต
ของเกษตรกร 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
    2.1 เพ่ือปลิดเมล็ดของถั่วลิสง 
    2.2 เพ่ือคัดแยกขนาดของถั่วลิสง 
    2.3 เพ่ือลดการใช้แรงงานของเกษตร  
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
    เครื่องปลิดและคัดแแยกถั่วลิสงเป็นเครื่องมือที่
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้มากขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับการท างานของเกษตรกร 
 
 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเครื่องปลิดและคัดแแยกถั่วลิสงมีขอบเขต
ดังนี้ 
    4.1 สามารถคัดแยกเมล็ดถั่วได้ 2 ขนาด 
    4.2 ใช้มอเตอร์ AC 1/3 แรง เป็นต้นก าลัง 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    5.1 เครื่องปลิดและคัดแยกถั่วลิสงใช้งานง่ายและ
สะดวกต่อการใช้งานในการเก็บเกี่ยวและคัดแยกถั่ว
ลิสง 
    5.2 เครื่องปลิดและคัดแยกถั่วลิสงสามารถเพ่ิม
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ใน ก า รท า ง าน ได้ ม าก ขึ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการท างานของเกษตรกร 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
    6.1 ส ารวจความสนใจและความเป็นไปได้ 
     6.2 ศึกษาเอกสารและผลงานที่เก่ียวข้อง 
    6.3 ออกแบบและสร้างเครื่องปลิดและคัดแแยก
ถั่วลิสง 
    6.4 ทดลองใช้งาน โดยน าต้นถั่วลิสงที่ปลิดใน

เวลา 10 นาที จ านวน 3 ครั้ง โดยใช้เครื่องปลิด
พร้อมคัดแยกถ่ัวลิสง 

 
รูปที่ 1 เคร่ืองปลิดและคัดแแยกถั่วลิสง 
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รูปที่ 2 เคร่ืองปลิดและคัดแแยกถั่วลิสง 

 
ตารางท่ี 1 ตารางผลการทดลอง 

จ านวนครั้ง
ใน 

การปลิด 

อัตราส่วน(กก/
นาท)ี 

ผลรวม 
ฝักถั่วดี 

ฝักถั่ว
แตก 

1 1.7 0.3 2.0 

2 1.5 0.5 2.0 

3 1.6 0.4 2.0 

ค่าเฉลี่ย 1.6 0.4 2.0 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       1. เก็บข้อมูล จากการทดลองใช้งานเครื่องปลิด
และคัดแแยกถั่วลิสง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
       1. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากแบบ
เก็บข้อมูล 
       2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องปลิด
และคัดแแยกถั่วลิสง 

 
 
 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
       ในการวิจัยเพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของ
เครื่ อ งปลิดและคั ดแแยกถั่ วลิ ส งคณ ะผู้ วิ จั ยมี
รายละเอียดการวิเคราห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้ 
       1. ค่าร้อยล่ะ(Percentage) 
       2. ค่าเฉลี่ย(Mean) จากสูตร 
 

�̅� =
∑𝑥

𝑁
 

 
       �̅� แทน คะแนนเฉลี่ย 
   ∑𝑥 แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
      𝑁 แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
7. ผลการวิจัย 
       การศึกษาและสร้างเครื่องปลิดและคัดแแยกถั่ว
ลิสง ได้ท าการทดลองแสดงปริมาณต้นถั่วลิสงที่ปลิด 
10 นาที จ านวน 3 ครั้ง โดยใช้เครื่องปลิดพร้อมคัด
แยกถ่ัวลิสง 
 
ตารางที่ 2 แสดงเปอร์เซ็นต์ของการปลิดพร้อมคัด
แยกถั่งลิสง 10 นาที จ านวน 3 ครั้ง โดยใช้เครื่อง
ปลิด 

จ านวนครั้ง
ใน 

การปลิด 

อัตราส่วน(กก/
นาท)ี ผลรวม 

(100%) 
ฝักถั่วดี 

ฝักถั่ว
แตก 

1 85% 15% 100% 

2 75% 25% 100% 

3 80% 20% 100% 

ค่าเฉลี่ย 80% 20% 100% 
 

     จากการทดลองประสิทธิภาพของเครื่องปลิด
พร้อมคัดแยกฝักถ่ัวลิสงของกลุ่มวิจัยนี้ โดยใช้เวลาใน
การปลิด 10 นาที จ านวน 3 ครั้ง แล้วน ามาหา
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ค่าเฉลี่ย สรุปได้ว่าเครื่องสามารถปลิด ฝักถั่วดี 16 
กิโลกรัม/10 นาที มีความสามารถในการปลิด 2.0 
กิโลกรัม/10 นาที  
 
8. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
    ในการด าเนินโครงการการออกแบบและสร้าง
เครื่องปลิดพร้อมคัดแยกฝักถั่วลิสงเพ่ือให้ได้เครื่องที่
สามารถ ใช้งานได้จริงนั้นทางคณะผู้จัดท าโครงการได้
ทดสอบโดยหาสมรรถนะการปลิดฝักถัวลิสงที่ดีต่อ
การป้อนต้น ถั่วลิสงเพ่ือให้ได้คุณภาพฝักถั่วลิงสงที่มี
ความสมบูรณ์ในการน าเข้าเครื่องและสามารถได้
ฝักถั่วที่ดี คิดเป็น 80% และฝักถั่วแตกคิดเป็น 20% 
ต่ออัตราส่วน 2 กิโลกรัม/นาที และคิดเป็นค่าเฉลี่ย 
1.6/0.4 ของผลรวม 2.0 กิโลกรัม/นาที สามารถใช้
งานได้จริงและเมื่อเปรียบเทียบกับคนปลิดฝักหนึ่งคน
ท าให้รู้ว่า เครื่องปลิดพร้อมคัดแยกฝักถั่วลิสงที่สร้าง
มานั้นใช้งานได้ดีและเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนา
ใช้งานในด้านเกษตร ที่ปลูกถั่วลิสงส าหรับผู้ที่สนใจ
จะศึกษาการท างานของเครื่องหรือน าไปพัฒนาต่อ
ยอดสามารถน าไปศึกษาได้ 
    จากผลวิจัยแสดงให้เห็นเครื่องปลิดและคัดแยกถ่ัว
ลิสง ที่คณะวิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพช่วยลด
ระยะเวลาในการปลิดและคัดแยกถ่ัวลิสงได้เร็วขึ้น  
 
9. ข้อเสนอแนะ  
    9.1 ควรเพ่ิมเติมตะแกรงกรองเศษดินและใบเพ่ือ
ไม่ให้ปะปนกับฝักถั่วลิสง 
    9.2 ควรออกแบบชุดปลิดฝักถั่วให้เป็นลูกยาง 
เพ่ือให้ฝักถั่วลิสงที่ผ่านชุดปลิดนั้นไม่แตก 
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เครื่องเติมออกซิเจนให้น ้ำแบบใบพัดลูกกรงกระรอก 
DO Power Plus Mechine 

 
ปัญจพล ทัดเทียม  

Punchapon Tadtiam 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเครื่องกล แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 255047 email:mail@utc.ac.th  

 
บทคัดย่อ 

 
         เครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบใบพัดลูกกรงกระรอก จัดสร้างขึ้นเพ่ือบ าบัดน้ าเสียในบ่อปลาขนาด
กลาง ซึ่งมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีคุณภาพต่ า ท าให้ปลาในบ่อตาย เนื่องจาก (Dissolved Oxygen: DO) 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ ามีไม่เพียงพอ โดยเครื่องเติมออกซิเจนเครื่องนี้ สามารถใช้ได้กับไฟบ้าน (AC 
220V) ได้ โดยมีความเร็วรอบ 725 รอบ/นาที และมีใบพัดแบบลูกกรงกระรอก 2 ใบพัด 
         จากการทดลองพบว่า เครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบใบพัดลูกกรงกระรอก สามารถเพ่ิมปริมาณ
ของออกซิเจนที่ในน้ าได้ดี จากเริ่มต้นปริมาณออกซิเจนในน้ า (DO)  1.3 mg/L เป็น 7.8 mg/L ภายใน
เวลา 180 นาที โดยใช้ปริมาณพลังงาน  0.43 kWh ท าให้คุณภาพของน้ าในบ่อปลาดีขึ้น ส่งผลให้อัตรา
การตายของปลาในบ่อน้ าลดลง 
 
ค้ำส้ำคัญ : เครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบใบพัดลูกกรงกระรอก 
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Abstract 

 
          DO Power Plus Machine Built to treat wastewater in fish pond medium. The 

wastewater treatment quality a fish in the pond death due to dissolved oxygen there are 
not enough. This machine available with power (AC 220V) at a speed of 725  rev/min 
and rotor blades, spindles, two squirrels. 
         The result showed that this machine can increase the amount of oxygen in the 
water. From the start, dissolved oxygen in the water (DO) 1.3 mg/L is 7.8 mg/L at 180 
minutes. Used amount of energy 0.43 kWh. Make quality of the water in the pond the 
better result in mortality rate of the fish in the pond is reduced 
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1. บทน้ำ 
          ออกซิ เจนเป็นปัจจัยที่ ส าคัญที่ สุดในการ
ด ารงชีวิต เนื่องจากสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจน
เพ่ือการหายใจและเจริญเติบโต ออกซิเจนละลายใน
น้ าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น อุณหภูมิระดับความสูง
และความเค็ม ออกซิเจนละลายในน้ าได้น้อยเมื่อ
อุณหภูมิสูง และละลายในน้ าได้มากเมื่อมีอุณหภูมิ
ต่ า สัตว์น้ าก็เช่นกันมีความต้องการออกซิเจนที่
ละลายในน้ าเพ่ือใช้ในการหายใจ ซึ่งโดยทั่วไปสัตว์
น้ าจะต้องการปริมาณออกซิเจนละลายที่ละลายใน
น้ าไม่ต่ ากว่า 0.3 mg/L สาเหตุที่ท าให้ปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ าลดลง เกิดจากการหายใจ
ของสัตว์น้ าและพืชน้ า จากการเน่ าสลายของ
อิ น ท รี ย์ วั ต ถุ  จ าก ข บ ว น ก า รท า ง เค มี ห รื อ
สารประกอบแร่ธาตุต่างๆ และจากการหมุนเวียน
ของน้ าผสมกับน้ าที่มีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า
น้อยกว่า โดยมีแหล่งที่มาของออกซิเจนในน้ าตาม
ธรรมชาติ  เช่นจากบรรยากาศโดยตรง จาก
ขบวนการสังเคราะห์แสง และจากขบวนการทาง
เคมีอ่ืนๆ 
          โดยทั่วไปแล้วระดับออกซิเจนละลายในน้ า
ของบ่อเลี้ยงปลาจะมีระดับออกซิเจนละลายในน้ า
อยู่ ป ระมาณ  6-8 mg/L และจะค่ อยๆลดล ง
เนื่องจากการหายใจของปลา จนละดับออกซิเจน
ละลายน้ าต่ ากว่า   0.3 mg/L ซึ่งถือว่าเป็นน้ าเสีย
และอาจส่งผลให้ปลาตายได้ ท าให้เกิดการวิจัย
เครื่องกลเติมออกซิ เจนให้กับน้ าอย่างมากมาย 
ดังนั้นคณะท างานจึงได้มีการศึกษาค้นคว้าวิธีการ
เติมออกซิเจนให้น้ าแบบใบพัดลูกกรงกระรอกขึ้น 
เพ่ือใช้เติมออกซิเจนให้น้ าจนมีสภาวะที่เหมาะสม
กับการด ารงชีวิตของปลา 
 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
       2.1 เพ่ือสร้างเครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบ
ใบพัดลูกกรงกระรอก 
       2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องเติมออกซิเจน
ให้น้ าแบบใบพัดลูกกรงกระรอกกับการใช้พลังงาน 
 
3. สมมติฐำนของกำรวิจัย 
เครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบใบพัดลูกกรงกระรอก
ที่สร้างขึ้นสามารถเพ่ิมระดับออกซิเจนละลายในน้ า
ได้โดยผ่านการหมุนของชุดใบพัดลูกกรงกระรอก 
 
4. ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยเครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบใบพัดลูกกรง
กระรอกมีขอบเขตดังนี้ 
       4.1 ใช้ ท ด ล อ งกั บ บ่ อ ป ล าข น าด ก ล า ง
(ประมาณ 5x10 เมตร)ในการทดลอง 
       4.2 ใช้ความเร็วรอบของมอเตอร์ ในการ
ทดลอง 725 รอบ/นาท ี
 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
       5.1 เครื่องเติมออกซิ เจนให้น้ าแบบใบพัด
ลูกกรงกระรอก สามารถเพ่ิมออกซิเจนที่ละลายใน
น้ าได ้
       5.2 เครื่องเติมออกซิ เจนให้น้ าแบบใบพัด
ลูกกรงกระรอกมีการใช้พลังงานที่เหมาะสมในการ
เติมออกซิเจนให้น้ า 
       5.3 เครื่องเติมออกซิ เจนให้น้ าแบบใบพัด
ลูกกรงกระรอก สามารถเป็นเครื่องต้นแบบเพ่ือ
พัฒนาต่อไป 
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6. วิธีด้ำเนินกำรวิจัย 
ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
       1. กลุ่มประชากร ได้แก่กลุ่มนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่  3 แผนกวิชา
เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ศึกษาวิชา
โครงการ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 100 คน 
       2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่กลุ่มนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่  3 แผนกวิชา
เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ศึกษาวิชา
โครงการ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 30 คน 
 
เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ 
1. เครื่องเติมออกซิเจนให้น ้ำแบบใบพัดลูกกรง
กระรอก 
       1.1 สืบค้นงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องกลเติมอากาศ 
       1.2 ออกแบบและสร้างเครื่องเติมออกซิเจน
ให้น้ าแบบใบพัดลูกกรงกระรอก 
       1.3 ทดลองใช้งาน โดยใช้กับบ่อปลาขนาด
กลาง โดยการทดรอบความเร็วเพลาเป็น 725 
รอบ/นาที ส่งก าลังผ่านใบพัดลูกกรงกระรอก เมื่อ
ใบพัดหมุนสัมผัสกับน้ าจะเกิดการแตกตัวกับ
ออกซิเจนในอากาศ 

 
รูป เคร่ืองเติมออกซิเจนให้น ้ำแบบใบพัดลูกกรงกระรอก 

2. แบบเก็บข้อมูลกำรทดลอง กำรเก็บข้อมูลกำร
ทดลอง ใช้แบบเก็บข้อมูลดังแสดงในตำรำงท่ี 1 

ขอ้มูลการทดลอง เคร่ืองเติมออกซิเจนใหน้ ้ าแบบ
ใบพดัลูกกรงกระรอก 

เวลาท่ีใชใ้น
การทดลอง

(นาที) 

ปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายในน ้ าDO 

(mg/L) 

ค่าปริมาณ
พลงังานท่ีใช ้

KWh 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

3 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
ตอนที่ 1  
แบบส ารวจความพึงพอใจต่อ นวัตกรรม 
ค าชี้แจงให้ผู้ทดลองใช้งาน พิจารณาเครื่องเติม
ออกซิเจนให้น้ าแบบใบพัดลูกกรงกระรอกท่ีสร้างข้ึน
มีความสอดคล้องกับชุดประเมินระดับใด โดยท า
เครื่องหมาย √ ในช่องว่างทางขวามือที่ตรงกับระดับ
ความคิดเป็นของผู้ทดลองใช้งาน โดยใช้เกณฑ์ใน
การพิจารณาดังนี้ 
 5  หมายถึง  มีความเหมาะสมดีมาก 
 4  หมายถึง  มีความเหมาะสมดี 
 3  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 
 1  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
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ท่ี รายการ/ประเด็น �̅� ความ

เหมาะสม 
1 เทคนิคการออกแบบ 

และระบบการท างาน 
  

2 รูปแบบเหมาะสม   
3 ประสิทธิภาพการใชง้าน   
4. ประโยชน์การใชง้าน   
5 พฒันาไปสู่เชิงพาณิชย ์   
6 มีความปลอดภยั   
7 ความสะดวกในการ

น าไปใช ้การจดัเก็บ 
การบ ารุงรักษา 

  

8 การใชว้สัดุมีความ
เหมาะสมกบังาน 

  

 ค่าเฉล่ีย   
 

ตารางแบบส ารวจความพึงพอใจต่อนวัตกรรม 
ตอนท่ี 2  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจง ให้ผู้ทดลองใช้งานเขียนปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขลงในช่อว่าง ความคิดเห็น
อ่ืนๆ / ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………... 
………………………………………………………………….. 

                               ลงช่ือ.................................................... 
(............................................................) 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
       1. เก็บข้อมูล จากการทดลองใช้งานเครื่องเติม
ออกซิเจนให้น้ าแบบใบพัดลูกกรงกระรอก 
       2. รวบรวมแบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
       1. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้
จากแบบเก็บข้อมูล 
       2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่อง
เติมออกซิเจนให้น้ าแบบใบพัดลูกกรง
กระรอก 
       3. หาคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อ 
เครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบใบพัดลูกกรง
กระรอก 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
       ในการวิจัยเพื่อสร้างและหา
ประสิทธิภาพของเครื่องเติมออกซิเจนให้น้ า
แบบใบพัดลูกกรงกระรอก คณะผู้วิจัยมี
รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้ 
       1. ค่าร้อยล่ะ(Percentage) 
       2. ค่าเฉลี่ย(Mean) จากสูตร 

�̅� =
∑𝑥

𝑁
 

       �̅� แทน คะแนนเฉลี่ย 
   ∑𝑥 แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
      𝑁 แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
       3. แบบส ารวจความพึงพอใจของ ผู้ที่
ทดลองการใช้งาน 
คะแนน 5 หมายถึง  มีความพึงพอใจ 
มากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
คะแนน 3 หมายถึง  มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนน 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด 
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เกณฑ์ในกำรพิจำรณำค่ำเฉลีย่แต่ละระดับควำม
คิดเห็น ก้ำหนดดังนี  
       ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00  หมายถึง        
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
       ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50  หมายถึง        
มีความพึงพอใจมาก 
       ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50  หมายถึง        
มีความพึงพอใจปานกลาง 
       ค่าเฉลี่ยระหว่าง 151-2.50  หมายถึง         
มีความพึงพอใจน้อย 
       ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50  หมายถึง        
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
7. ผลกำรวิจัย 
       การศึกษาและพัฒนาเครื่องเติมออกซิเจนให้
น้ าแบบใบพัดลูกกรงกระรอก และท าการทดลองหา
ค่าก าลังผลิต ปริมาณการใช้พลังงาน  จากนั้นน า
เครื่องเพ่ิมออกซิเจนให้น าไปทดลองใช้งาน โดย
เสนอผลการวิจัยดังนี้ 
 
การวิเคราะห์ผลการทดลองหาค่าก าลังผลิตและการ
ใช้พลังงาน 
       จากการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพก าลังผลิต 
โดยเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงาน และการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณออกซิเจนในน้ าที่เพ่ิมขึ้น 
ดังแสดงกราฟที่ 1 

 
รูปที่ 2 รูปแสดงค่าประสิทธิภาพก าลังผลติเทียบกับเวลา 

       จากกราฟข้างต้น  แสดงปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ าและการใช้พลังงาน ที่ เกิดจากการใช้
เครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบลูกกรงกระรอก โดย
ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายเริ่มต้นที่ 1.3 mg/L 
จากนั้นเมื่อเครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบใบพัด 

ลูกกรงกระรอกท างาน ท าให้ค่าปริมาณออกซิเจน
ละลายในน้ าเพ่ิมขึ้น โดยเมื่อวัดค่าทุกๆ 20 นาที 
รวมเวลาที่ท าการทดลอง 180 นาที และมีค่าการใช้
พลังงาน 0.5 กิโลวัตต์ จะได้ค่าออกซิเจนละลายใน
น้ าเพ่ิมขึ้น โดยมีค่า 4.6  4.8  5.1  5.3  5.4  5.8  
6  6.2  และ 7.8 mg/L ตามล าดับ 
  
8. สรุปผลและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
       งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ เพ่ือสร้างและหา
ประสิทธิภาพของเครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบ
ใบพัดลูกกรงกระรอก และท าการทดลองหาค่า
ปริมาณออกซิ เจนที่ เปลี่ยนไปเปรียบเทียบกับ
พลังงานที่ใช้ 
       ผลการทดลองใช้งานเครื่องเติมออกซิเจนให้
น้ าแบบใบพัดลูกกรงกระรอก เมื่อใช้งาน 180 นาที 
มีการปั่นน้ าเพ่ือมาแลกเปลี่ยนออกซิเจนในอากาศ  
โดยก่อนการทดลองมีค่าออกซิเจนละลายน้ า 1.3 
mg/L และเมื่อทดลองใช้เครื่องเติมออกซิเจนเครื่อง
นี้เป็นเวลา 180 นาที ใช้พลังงาน 0.5 กิโลวัตต์ ท า
ให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าเพ่ิมขึ้นเป็น 7.8 
mg/L 
       จากผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่าเครื่องเติม
ออกซิ เจนให้น้ าแบบใบพัดลูกกรงกระรอก ที่
คณะวิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพท าให้น้ ากระจาย
ตัวเพ่ือรับออกซิเจนในอากาศได้ 
  
9. ข้อเสนอแนะ  
        ควรศึกษาวิจัยการน าหลักการท างานของ
เครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบใบพัดลูกกรงกระรอก
ไปทดลองหาประสิทธิภาพการท างาน เช่น การเพ่ิม
ความเร็วรอบ การใช้พลังงาน ระยะเวลาคืนทุน 
เพ่ือเปรียบเทียบกับ เครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบ
ใบพัดแบบลูกกรงกระรอกท่ีคณะวิจัยสร้างขึ้นต่อไป 
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เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า 
ELECTRIC BILL CHECKER 
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บทคัดย่อ 

 การสร้างเครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือสร้าง เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า ส าหรับใช้
เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู 2) เพ่ือสร้าง เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้าให้สามารถใช้งาน
ได้จริง 3) เพ่ือหาความพึงพอใจในการทดลองใช้งานโครงการ เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า 4) เพ่ือหาประสิทธิภาพ
การท างานของโครงการ เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า การจัดท าโครงการ เรื่องเครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า ส าหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู 
และเพ่ือหาความพึงพอใจในการทดลองใช้งาน และทดสอบหาประสิทธิภาพการท างาน โดยกลุ่มตัวอย่าง 
(Sample) ที่ใช้ทดสอบในครั้งนี้ คือ การใช้มาตราส่วนประมานค่าโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จ านวน 12 คน และเก็บข้อมูลโดยการน า เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า 
ทดลองใช้งานพร้อมกับให้กลุ่มตัวอย่าง ศึกษาระบบการท างานของชิ้นงาน และกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ 
และแบบประเมินประสิทธิภาพการท างานที่ผู้จัดท าโครงการได้จัดท าขึ้นตามหัวข้อประเมิน ไปพร้อมกันแล้วน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

จากการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจในการทดลองใช้งานของโครงการ เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า มีความ
คิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก และเป็นรายข้อความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจมากที่สุด และมากตามล าดับ 
ประสิทธิภาพการท างานของโครงการ เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ค่าของเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถประมวลผลได้ทั้งหมด การตรวจสอบค่าไฟฟ้าจะบอกค่าไฟฟ้าได้หลายแบบ อาทิเช่น 
ค่าบริการค่าไฟฟ้า ความถี่ แรงดันไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าว่ามากหรือน้อยเพียงใด เป็นต้น 

ค าส าคัญ  :  เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า, ความพึงพอใจ, ประสิทธิภาพการท างาน 
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                                                                 Abstract 
 

  The purpose of constructing the electricity bill checker is to:  1)  build an electricity bill 
checker for teaching and learning materials in the Nong Bua Lamphu Technical College 2)  
to build an electricity bill checker to be able to actually use it 3)  to find satisfaction In the trial 
of using the electric checker 4)  to find the work of the electric checker.  Project construction on 
the electricity bill checker The purpose is to create Electric bill checker For use as a medium of 
instruction in Nong Bua Lamphu Technical College. And to find satisfaction in the trial And testing 
for performance In which the samples used in this test are The use of the scaling scale by using 
the specific selection method is for undergraduate students Department of Electrical Technology, 
amount 12 persons and data collection by using Electric bill checker Try it out with a sample. 
Study the work system of the work piece.  And fill out the satisfaction questionnaire And the 
performance evaluation form.  That the project maker has prepared according to the evaluation 
topics Along the way and then analyze the results By using statistics in data analysis, such as 
mean and standard deviation Which can summarize and discuss the results as follows. Satisfaction 
with the trial of the project Electric bill checker There is an overall opinion. At a high level And is 
the list of opinions about the most satisfaction And lot respectively Project performance Electric 
bill checker.  Able to work efficiently Due to the value of electrical appliances Can process all 
Electricity charge checks can tell you many different types of electricity costs, such as service 
fees, electricity charges, frequency, voltage, and how much electricity is used. 
 
 Keyword  :  Electric Value Checker, Satisfaction, Performance 
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1. บทน า  
  เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาทางเทคโนโลยีถูก
พัฒนาไปเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอุปโภค
บริโภค ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้งาน ทั้งนี้การผลิต
และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนั้น ล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงาน
ทาง ไฟฟ้ า  ซึ่ ง ใ ช้ ไฟฟ้ า ในปริ ม าณที่ ม าก  เนื่ อ งด้ วย
เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ที่ มี ม า ก ม า ย ห ล า ย ช นิ ด  อ า ทิ เ ช่ น 
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ตู้เย็น ทีวี เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องท าน้ าอุ่น ไมโครเวฟ เป็นต้น ซึ่งท าให้เกิดค่าไฟฟ้าที่
เพิ่มสูงขึ้น หรือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้า
เหล่านั้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย อีกทั้งท าให้ค่าใช้จ่าย
ภายในบ้านท่ีเพิ่มสูงขึ้น  
  การใ ช้ไฟฟ้าตามสถานที่ต่ างๆ หรืออาคาร
ส านักงานก็เช่นเดียวกัน และปัจจุบันมีการต่อพ่วงพลังงาน 
โดยขาดการควบคุมหรือการตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้า 
อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ในการใช้ปริมาณ
กระแสไฟฟ้าให้เหมาะสม ดังนั้นการมีเครื่องตรวจสอบสอบ
ค่าไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่ดีนั้น จะท าให้เกิดผลดีส่วน
บุคคลและส่วนรวม เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า สามารถ
ตรวจสอบได้หลายประเภท อาทิ เ ช่น แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า ความถี่ พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้มากน้อยเพียงใด อีก
ทั้งยังสามารถบอกค่าบริการไฟฟ้าที่ใช้ว่าเป็นจ านวนเท่าใด 
  ดังนั้น ทางคณะผู้จัดท าจึงได้มีความต้องการสร้าง 
เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้าขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่บุคคล
ทั่วไป ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง และ
เพื่อโครงการให้สามารถใช้งานได้จริง พร้อมทั้งช่วยป้องกัน
อันตรายและช่วยบอกอัตราค่าบริการของราคาไฟฟ้าที่ใช้ไป 
ท าให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่ทดลองใช้งานของ
โครงการ และท าให้ เกิดประสิทธิภาพการท างานของ
โครงการ เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า 
 
2. วัตถุประสงค์ขการวิจัย 
  2.1 เพื่อสร้าง เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า ส าหรับใช้
เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู  
  2.2 เพื่อสร้าง เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้าให้สามารถ
ใช้งานได้จริง 
  2.3 เพื่อหาความพึงพอใจในการทดลองใช้งาน
โครงการ เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า 

  2.4 เพื่อหาประสิทธิภาพการท างานของโครงการ 
เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
  3.1 เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า สามารถสร้างความ
พึงพอใจในการทดลองใช้งาน 
  3.2 เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพ
การท างานที่ด ี
   
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
  4 . 1 เ ค รื่ อ ง ต ร ว จ ส อบ ค่ า ไ ฟฟ้ า  ห ม า ย ถึ ง 
Electronic test and measurement (เครื่องมือวัดและ
ทดสอบทางไฟฟ้า -อิ เล็กทรอนิกส์ )  เครื่องมือวัดและ 
ทดสอบทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ คือ เครื่องมือที่ใช้วัด
เกี่ ยวกับไฟฟ้าหรือ เกี่ ยวกับอิ เ ล็กทรอนิกส์  เ ช่น วั ด
แรงดันไฟฟ้า วัดความต้านทานไฟฟ้า วัดกระแสไฟฟ้า วัด
ก าลังวัตต์ไฟฟ้า เป็นต้น [1] 
  4.2 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิด
จากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการของตน
ไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น [2] 
  4. 3 ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ท า ง า น  ห ม า ย ถึ ง 
กระบวนการ วิธีการ หรือการกระท าใด ๆ ที่น าไปสู่ผลส าเร็จ 
โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อันได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
แรงงาน เงินทุน และวิธีการด าเนินการหรือประกอบการ ท่ีมี
คุณภาพสูงสุดในการด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ 
อย่างไรก็ตามการด าเนินการใด ๆ นั้นก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากร 
ณ ขณะนั้นด้วยว่ามีคุณภาพและปริมาณเพียงใด หากมี
คุณภาพมากการจะใช้อย่างเต็มศักยภาพได้นั้นจะต้องใช้ใน
ปริมาณน้อยจึงจะเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพ ต่างกันกับ
ทรัพยากรที่มีปริมาณมากแต่คุณภาพต่ าที่จะต้องเลือกวธิกีาร
ดึงศักยภาพของทรัพยากรออกมาให้ได้มากที่สุดจึงจะ
เรียกว่ามีประสิทธิภาพ [3] 
   
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง        
 ปรีชา รักษาพล (2558) ได้ศึกษาและท าโครงการ
เรื่อง ระบบตรวจวัดการใช้กระแสไฟฟ้า ผ่านระบบเครือข่าย 
บทคัดย่อ : สารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาได้พัฒนาระบบตรวจวัด
การใช้งานกระแสไฟฟ้า ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อความ
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ปลอดภัยในการใช้กระแสไฟฟ้าในปริมาณที่เหมาะสม อีกทั้ง
ยังเป็นการตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อน าข้อมูลการ
ใช้กระแส มาจัดท าแผนนโยบายพลังงานด้านการใช้ไฟฟ้า 
ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ จัดท าขึ้นพร้อมกับโมเดลจ าลองเพื่อ
สาธิตการท างานของระบบเพื่อให้เห็นภาพการท างานของ
เซนเซอร์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้า กับการรับส่งข้อมูลระหว่าง 
อุปกรณ์ควบคุม และตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้า กับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการบันทึกข้อมูล ซึ่งสามารถน าไป
พัฒนาเป็นระบบตรวจวัดอุปกรณ์อื่นๆ ได้อีกมากมาย [4] 

6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  6.1 กระบวนการและวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง 
       6.1.1 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการ
หาประสิทธิภาพการท างานและความพึงพอใจในการทดลอง
ใช้งาน ของโครงการในครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษา ระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จ านวน 12 คน 
 
      6.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการ
หาประสิทธิภาพการท างานและความพึงพอใจในการทดลอง
ใช้งาน ของโครงการในครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษา ระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จ านวน 12 คน 
  6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
       6.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพการท างาน 
   6.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ทดลองใช้งาน 
  6.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   6.2.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
   6.2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)       
   
7. ข้อเสนอแนะและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
วิจัย 
 7.1 ข้อเสนอแนะ 
   7.1.1 สร้างเครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้าที่มี
ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้ง่าย 
   7.1.2 สร้างเครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้าที่มี
ต้นทุนต่ า สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อจ าหน่ายให้แก่
ระดับครัวเรือนได้ 
   7.1.3 สร้างเครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้าที่
สามารถวัดค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ได้ 

 7.2 ประโยชน์การวิจัย 
   7.2.1 ได้สร้าง เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า 
   7.2.2 สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน
เป็นวิทยาทานให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้ 
   7.2.3 สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
 
8. ผลการวิจัย   
  ข้อมูลที่ได้จากการประเมินประสิทธิภาพการ
ท างาน และสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานของ
โครงการ เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า พบว่า มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทดลองใช้งาน ของโครงการ 
อยู่ ในระดับคะแนนมาก และสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่ งหมายความว่ าสามารถใช้ งานได้ดี  
รายละเอียดสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
   8.1 ความพึงพอใจในการทดลองใช้งานของ
โครงการ เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า มีความคิดเห็นโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก และเป็นรายข้อความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
พึงพอใจมากที่สุด และมากตามล าดับ ยกตัวอย่างโดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก อาทิเช่น ข้อ 2 
เทคนิคการออกแบบและระบบการท างานถูกต้องตาม
หลักการ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ  
ข้อที่ 3 ช้ินงาน และอุปกรณ์ต่างๆ มีความหลากหลาย และ
ทันสมัย ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ ข้อที่ 10 เครื่อง
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า โดยรวมมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ของการท างานท่ีดี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   8.2 ประสิทธิภาพการท างานของโครงการ 
เครื่ องตรวจสอบค่าไฟฟ้า  สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากค่าของเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถ
ประมวลผลได้ทั้งหมด การตรวจสอบ 
ค่าไฟฟ้าจะบอกค่าไฟฟ้าได้หลายอย่าง อาทิเช่น ค่าบริการ + 
ค่าภาษี แรงดันไฟฟ้า ค่าที่ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน  ก าลังไฟฟ้า 
การใช้พลังงาน ความถี่ ค่าตัวประกอบของก าลังไฟฟ้า และ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    
9. กิตติกรรมประกาศ    
   การศึกษาโครงการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วย
ความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง จาก นายอิศ
ราวุธ  ศรีบุญเรือง อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงการ นายธนะ
ชัย  สุระเสียง ประธานกรรมการสอบโครงการ นายยุทธนา  
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จันทศิลา นายอนุพงษ์  เทานางาม และว่าที่ร.ต.เรวัตร  อิน
ถา คณะกรรมการสอบโครงการ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงยิ่ง  
  ขอขอบพระคุณ นายประวิทย์   บุรินนิตย์  
ผู้อ านวยการวิทยาลัย นายวรวิทย์  ศรีตระกูล ผู้อ านวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ที่ได้
กรุณาอนุมัติโครงการในการด าเนินการจนส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ให้ค าแนะน าและความรู้อันมีค่าที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท างานในรายวิชาโครงการ 
  ขอขอบคุณ บิดา มารดา คณะผู้จัดท าโครงการ 
และญาติมิตรสหาย ที่ช่วยเหลือสนับสนุนทุนทรัพย์ และ
ก าลังแรงใจ ในการจัดท าโครงการในครั้งนี้ด้วยดีเสมอมา 
 
10. เอกสารอ้างอิง    
  [1] เครื่องตรวจสอบค่าไฟฟ้า. เข้าถึงเมื่อ 26 
มกราคม 2562. เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org . 
  [2] ความพึงพอใจ. เข้าถึงเมื่อ 26 มกราคม 
2562. เข้าถึงได้จาก https://dictionary.sanook.com. 
  [3] ประสิทธิภาพการท างาน. เข้าถึงเมื่อ 26 
มกราคม 2562. เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org. 
  [4] ปรีชา  รักษาพล. (2558). ระบบตรวจวัด
การใช้กระแสไฟฟ้า ผ่านระบบเครือข่าย. สารนิพนธ์. คณะ
วิทยาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ. มหาวิทยาลยัเทคโน
โลนีมหานคร.   
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หมวกเตือนภัย 
WARNING HAT 

  อนุพงษ์   เทานางาม, เรวัตร  อินถา, ยุทธนา  จันทศิลา, อิศราวุธ  ศรีบุญเรือง, สุทธิรักษ์   สิงห์วงศ์ และคณะ 
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บทคัดย่อ 

การสร้างโครงการหมวกเตอืนภัยมีวัตถุประสงค์คือ 
1) เพื่อสร้างหมวกเตือนภัย ให้สามารถใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนในวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู 2) เพื่อสร้างหมวก
เตือนภัย ให้สามารถใช้งานได้จริง และ 3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจในการใช้งานหมวกเตือนภัย  

ความ ป ล อด ภั ย ใน ชี วิ ต แ ละท รัพ ย์ สิ น จึ งมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการท างานที่เกี่ยวข้อง
กับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
ต่างๆ ดังนั้น การท างานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเหล่านี้ ควรมีการ
ป้องกัน การระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ หรืออันตราย
นั้น และต้องเรียนรู้การใช้งาน การซ่อมแซม หรือการติดตั้ง
อย่างถูกวิธี ท้ังบุคคลทั่วไป และผู้ประกอบวิชาชีพ ทางไฟฟ้า 
อาทิเช่น ผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าต้องเรียนรู้และทราบถึงอันตราย
จากกระแสไฟฟ้า สาเหตุของอันตรายจากไฟฟ้า วิธีป้องกันที่
ถูกต้อง และผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย 

ดังนั้น ผู้จัดท าโครงการจึงได้ศึกษาค้นคว้าและ
จัดท าโครงการหมวกเตือนภัย เบื้องต้นมีขั้นตอนในการ
ด าเนินงานโดยเริ่มจากท าการออกแบบเค้าโครง ในการ
ติดตั้งวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในตัวหมวกนิรภัย เพื่อความสบาย 
และความปลอดภัยในการสวมใส่ แล้วท าการสั่งซื้ออุปกรณ์ 
ดังกล่าวข้างต้น จากนั้น ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์  และ
เซนเซอร์ให้สามารถใช้งานได้ และติดตั้งเข้ากับหมวกนิรภัย
ตามที่ท าการออกแบบไว้ และท าการทดสอบการท างานของ
หมวกเตือนภัยซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าโครงการ 
หมวกเตือนภัย คือ แบบประเมินประสิทธิภาพการท างาน
และแบบสอบถามความพึงพอใจในการทดลองใช้งานของ 

หมวกเตือนภัย และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าทาง
สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพในการท างาน และมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด  

ค าส าคัญ  :  หมวกนิรภัย , สายไฟฟ้า, เซนเซอร์, วงจร
อิเล็กทรอนิกส์, สวิตซ์, สัญญาณเสียง, หลอดเปล่งแสง, 
แบตเตอรี่ ,  ชุดตรวจจับคลื่นแม่ เหล็ก ไฟฟ้ า , ชุดขับ
สัญญาณเสียง 

 Abstract 
The construction of the warning hat 

project has the objectives of 1) to create an alarm 
hat To be able to be used as a medium of 
instruction in Nong Bua Lamphu Technical College. 
2) To create a warning hat To be able to actually
use it, and 3) to study the satisfaction of using the 
warning hat. 

Safety in life and property is very 
important. Especially the work related to Electrical 
appliances, electrical systems or various electrical-
related equipment.  Therefore, these electrical 
work related Should be protected Being careful to 
prevent accidents Or that danger. And must learn 
how to use, repair, or install correctly Both the 
general public And electrical professionals such as 
electrical workers must learn and be aware of the 
dangers of electricity. Causes of electrical hazards 
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Correct protection methods And operators must 
use electricity correctly and safely. 
  Therefore, the project organizer has 
researched and created the warning hat project. 
Initially, there are steps in the operation, starting 
from designing the layout.  In the installation of 
electronic circuits Built in helmet For comfort And 
safety to wear Then order the equipment As 
mentioned above, then connect the electronic 
circuit And sensors to be able to use.  And 
installed into the helmet as designed And testing 
the operation of the warning hat. The tools used 
in the study of the warning hat project are the 
performance evaluation form and the satisfaction 
questionnaire for the trial operation of the warning 
hat and the data analysis by means of Statistics 
are the mean and standard deviation.  Which can 
be concluded that Effective at work And with 
overall satisfaction at a high and high level. 
 
 Keyword  :   Helmet, electrical wires, sensors, 
electronic circuits, switches, audio signals, light 
emitting tubes, batteries, electromagnetic wave 
detection sets, sound driver sets 
 
1. บทน า  
  ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานชนิดหนึ่ง ซึ่งมนุษย์ใช้เป็น
ต้นก าเนิดของพลังงานในรูปแบบอื่นๆ เช่น แสงสว่าง ความ
ร้อย พลังงานกล เสียง และรูปแบบอื่นๆ ได้อีกหลายอย่าง 
พลังงานไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เป็น
อย่างมากในการผลิตสินค้าต่างๆ ออกสู่ตลาด จะเห็นได้ว่า 
ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากมาย และ
เป็นสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตประจ าวัน แต่
ไฟฟ้าก็ท าให้เกิดอันตรายได้ คือ อันตรายที่ท าให้เกิดเพลิง
ไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร การถูกกระแสไฟฟ้าช็อตขณะท างาน 
การได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าจนพิการ 
ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต  
  ความ ป ล อด ภั ย ใน ชี วิ ต และท รัพ ย์ สิ น จึ งมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการท างานที่เกี่ยวข้อง
กับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

ต่างๆ ดังนั้น การท างานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเหล่านี้ ควรมีการ
ป้องกัน การระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ หรืออันตราย
นั้น และต้องเรียนรู้การใช้งาน การซ่อมแซม หรือการติดตั้ง
อย่างถูกวิธี ท้ังบุคคลทั่วไป และผู้ประกอบวิชาชีพ ทางไฟฟ้า 
อาทิเช่น ผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าต้องเรียนรู้และทราบถึงอันตราย
จากกระแสไฟฟ้า สาเหตุของอันตรายจากไฟฟ้า วิธีป้องกันที่
ถูกต้อง และผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย  
  ดังนั้นจึงควรมีอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าหรือ
กระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยที่ดีในการท างาน อุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้า อาทิเช่น ฟิวส์, เซอร์กิตเบรกเกอร์, การต่อลง
ดิน และเครื่องป้องกันไฟฟ้าดูด เป็นต้น และเครื่องวัด 
ทดสอบทางไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบกระแสไฟฟ้า 
เครื่องมือส าหรับวัดและทดสอบอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้า
นั้นๆ ว่ามีค่าตามเง่ือนไขที่ก าหนดหรือไม่ เช่น เครื่องมือวัด
ความต้านทานในระบบกราวด์ ท าหน้าท่ีวัดความต้านทานใน
ระบบกราวด์ว่ามีค่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เครื่องมือ
วัดและทดสอบทางไฟฟ้า จึงมีบทบาทส าคัญในงานหลายๆ
ประเภท เช่น งาน Preventive maintenance งาน QA 
เป็นต้น เพื่อความปลอดภัย และความถูกต้องของการติดตั้ง
ไฟฟ้าทุกชนิด  
 จากความเป็นมาและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น 
คณ ะผู้ จัดท าโครงการ จึ งได้สร้ างหมวกเตื อนภั ยที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจจับกระแสไฟฟ้า และป้องกันการเกิด
อันตราย พร้อมทั้ง เพื่อสร้างหมวกเตือนภัย ส าหรับใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา และสามารถใช้
งานได้จริง อีกทั้งเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทดลองใช้
งานของหมวกเตือนภัย ว่ามีค่ามากหรือน้อยเพียงใด 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพื่อสร้าง หมวกเตือนภัย ให้สามารถใช้เป็นสื่อการ
เรียน การสอนในวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู ให้สามารถ
ใช้งานได้จริง และศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานของ
โครงการ หมวกเตือนภัย 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
  3.1 สามารถใช้ป้องกันอันตรายจากการท างาน
ด้านไฟฟ้าได้จริง  
  3.2 ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยได้ 
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  3.3 มีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจในการ
ทดลองใช้งาน 
 
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
  4.1 หมวกนิรภัย หมายถึง การป้องกันอันตรายที่
ศีรษะ คือความปลอดภัย ท่ีส าคัญ หมวกนิรภัยในปัจจุบันได้
ออกแบบ ให้ ใช้ป้องกันการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า 
ป้องกันการดูดซึมน้ าทนต่อการไหม้ไฟ ช้ันคุณภาพของหมวก
นิรภัยที่เหมาะสมกับ การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าตามช้ัน
คุณภาพ G หมวกนิรภัยที่ป้องกันแรงดันไฟฟ้าจ ากัด จึงเป็น
หมวกนิรภัยที่จะใช้ในงานท่ัวไป [1] 
  4.2 สายไฟฟ้า หมายถึง สายไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่
ใ ช้ ส่ งพ ลั งงาน ไฟ ฟ้ าจ ากที่ ห นึ่ ง ไป ยั งอี กที่ ห นึ่ ง โด ย
กระแสไฟฟ้าจะ เป็นตัวน าพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟ
จน ถึ ง เค รื่ อ งใช้ ไฟ ฟ้ า  ส าย ไฟ ท าด้ วยส ารที่ ย อม ให้
กระแสไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่าตัวน าไฟฟ้า และตัวน าไฟฟ้าที่ใช้
ท าสายไฟเป็นโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี [2] 
  4.3 เซนเซอร์ หมายถึง อุปกรณ์ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ตัวตรวจจับปริมาณทางฟิสิกส์ โดยอาศัยหลักการท างานที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเซนเซอร์ สามารถก าเนิด
สัญญาณที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณของสิ่งที่ต้องการ
ตรวจจับได้ โดยการแปลงสัญญาณทางด้านอินพุตซึ่งเป็น
คุณสมบัติทางฟิสิกส์ให้เป็นสัญญาณทางด้านเอาต์พุตซึ่งเป็น
คุณสมบัติทางไฟฟ้า [3] 
  4.4 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เป็นเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็น 
active component เช่นหลอดสูญญากาศ, ทรานซิสเตอร์, 
ไดโอด และ Integrated Circuit และ ช้ินส่วน พาสซีฟ 
(อังกฤษ: passive component) เช่น ตัวน าไฟฟ้า , ตัว
ต้านทานไฟฟ้า, ตัวเก็บประจุ และคอยล์ พฤติกรรมไม่เชิง
เส้นของ active component และความสามารถในการ
ควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนท าให้สามารถขยายสัญญาณ
อ่อนๆให้แรงข้ึนเพื่อการสื่อสารทางภาพและเสียง [4] 
  4.5 สวิตซ์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ควบคุม
การไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจร หรือกล่าวง่าย ๆ คือ 
อุปกรณ์ เปิ ด  ปิ ดกระแส ไฟฟ้ าภายในวงจรไฟฟ้ า  มี
ส่ วนประกอบพื้ น ฐานของสวิต ช์จะมี ส่ วนที่ เรี ยกว่ า 
หน้ าสั ม ผั ส  อยู่ ภ าย ในซึ่ งคล้ ายกั บ สะพ าน เช่ือม ให้
กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรไฟฟ้าได้ สวิตช์ท าหน้าที่เปิด ปิด 
วงจรไฟฟ้า [5] 

  4.6 สัญญาณเสียง หมายถึง เสียง เป็นคลื่นเชิงกล
ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อวัตถุสั่นสะเทือน ก็จะ
ท าให้เกิดการอัดตัวและขยายตัวของคลื่นเสียง และถูก
ส่งผ่านตัวกลาง เช่น อากาศ ไปยังหู แต่เสียงสามารถเดิน
ทางผ่านสสารในสถานะก๊าซ ของเหลว และของแข็งก็ได้ แต่
ไม่สามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้ [6] 
  4.7 หลอดเปล่งแสง หมายถึง หลอดไฟ LED หรือ
ไดโอดเปล่งแสง เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าอย่างหนึ่ง จัดอยู่ใน
จ าพวกไดโอด ท่ีสามารถเปล่งแสงในช่วงสเปกตรัมแคบ แสง
ที่เปล่งออกมาประกอบด้วยคลื่นความถี่เดยีวเฟสต่อเนื่อง [7] 
  4.8 แบตเตอรี่ หมายถึง อุปกรณ์ที่ประกอบด้วย 
เซลล์ไฟฟ้าเคมี หนึ่งเซลล์หรือมากกว่า ที่มีการเช่ือมต่อ
ภายนอกเพื่อให้ก าลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่มี 
ขั้วบวก (อังกฤษ: anode) และ ข้ัวลบ (อังกฤษ: cathode) 
ขั้วที่มีเครื่องหมายบวกจะมีพลังงานศักย์ไฟฟ้า 
สูงกว่าขั้วที่มีเครื่องหมายลบ [8] 
  4.9 ชุดตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หมายถึง เป็น
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงสัญญาณของพลังงานในรูปแบบหนึ่ง
เป็นพลังงานในอีกรูปแบบหนึ่ง พลังงานดังกล่าวรวมถึง 
พลังงานไฟฟ้า, เครื่องกล , แม่เหล็กไฟฟ้า (รวมทั้งแสง), 
พลังงานเคมี, พลังงานเสียง, หรือพลังงานความร้อน ตัวแปร
สัญญาณปกติจะหมายถึงเซ็นเซอร์/เครื่องตรวจจับ และใช้
กันอย่างแพร่หลายในเครื่องมือวัดต่างๆ [9] 
  4.10 ชุดขับสัญญาณเสียง หมายถึง หรือเรียกสั้นๆ
ว่า Amp เป็นอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเพิ่ม
ขนาดหรือก าลังของสัญญาณ โดยการใช้พลังงานจาก
แหล่งจ่ายไฟและการควบคุมสัญญาณเอาต์พุทให้มีรูปร่าง
เหมือนสัญญาณอินพุท แต่มีขนาดใหญ่กว่า [10] 
 
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง        
 สุรชัย แสนแห่ง, บวรศักดิ์ คงเสน (เว็บไซต์) ได้
ศึกษาและท าโครงการเรื่ อง หมวกกันน็อค เตือนภั ย 
บทคัดย่อ : การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหมวก
กันน็อคเตือนภัย เพื่อหาประสิทธิภาพของหมวกน็อคเตือน
ภัย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ด าเนินการ ณ 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  ประชากรกลุ่มตั วอย่างคือ 
นักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้มาโดยคัดเลือกแบบ
เจาะจง ผลการวิจัยพบว่า การใช้หมวกกันน็อคเตือนภัย จะ
มีเสียงเตือนเมื่อขับรถด้วยความเร็วเกิน 90 กม./ชม. มีความ
สะดวกในการใช้งาน มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ที่
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ส าคัญ ช่วยลดอุบั ติ เหตุจากการขับขี่ รถจักรยานยนต์  
อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม
ต่อไป [11] 

 

6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  6.1 กระบวนการและวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง 
       6.1.1 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการ
หาความพึงพอใจในการทดลองใช้งาน ของโครงการในครั้งนี้ 
ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและช่างไฟฟ้า จ านวน 20 คน 
      6.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการ
หาความพึงพอใจในการทดลองใช้งาน ของโครงการในครั้งนี้ 
คือ กลุ่มเจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้าและช่างไฟฟ้า จ านวน 12 คน 
  6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
       6.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพการท างาน 
   6.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ทดลองใช้งาน 
  6.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   6.2.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
   6.2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)       
   
7. ข้อเสนอแนะและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากวิจัย 
 7.1 ข้อเสนอแนะ 
   7.1.1 สร้างหมวกเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
และอายุการใช้งานท่ียาวนานมากยิ่งขึ้น 
   7.1.2 ควรมีการดัดแปลง เพิ่มเติมให้หมวกมี
ความคงทน แข็งแรงเพื่อป้องกันวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย 
   7.1.3 สร้างช้ินงานให้มีน้ าหนักเบา หรือหา
หมวกนิรภัยที่ใส่สบายขณะท างานเป็นเวลานานๆ 
   7.1.4 สร้างหมวกเตือนภัยให้โดดเด่นที่ท าให้ 
สามารถต่อยอดได้มากยิ่งขึ้น 
   7.1.5 สร้างหมวกเตือนภัยให้สามารถตรวจ 
จับกระแสไฟฟ้าในระยะห่างท่ีไกลมากยิ่งขึ้น  
  7.2 ประโยชน์ของโครงการ 
   7.2.1 ได้สร้าง หมวกเตือนภัย 
   7.2.2 เป็นอุปกรณ์ ช่วยในเรื่องของความ
ปลอดภัยในการท างานทางไฟฟ้าได้ 

   7.2.3 ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการท างาน
และความพึงพอใจในการใช้งานของ หมวกเตือนภัย   
 
8. ผลการวิจัย   
  ข้อมูลที่ได้จากการประเมินประสิทธิภาพการ
ท างาน และสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานของ
โครงการหมวกเตือนภัย พบว่า สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้งานได้ดี ซึ่งมีความคิดเห็น ความ
พึงพอใจในการใช้งาน อยู่ในระดับคะแนนมาก รายละเอียด
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
   8.1 ประสิทธิภาพการท างานของโครงการ 
หมวกเตือนภัย ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าต่ า
กับหมวกเตือนภัย คือ ระยะห่าง 5 เซนติเมตร คุณภาพใน
การแจ้งเตือน 100 % ระยะห่าง 10 เซนติเมตร คุณภาพใน
การแจ้งเตือน 80 % ระยะห่าง 20 เซนติเมตร คุณภาพใน
การแจ้งเตือน 60 % ระยะห่าง 40 เซนติเมตร คุณภาพใน
การแจ้งเตือน 20 % และระยะห่าง 50 เซนติเมตร จะไม่เกิด
คุณภาพของการแจ้งเตือน หรือไม่แจ้งเตือน ซึ่งหมายความ
ว่า หากมีการเข้าใกล้กระแสไฟฟ้าแรงต่ ามากเท่าใด หมวก
เตือนภัยก็จะมีประสิทธิภาพการท างานเพิ่มมากขึ้น และมี
ประสิทธิภาพการท างานที่ดี อยู่ในระยะห่างระหว่าง 5 – 40 
เซนติเมตร 
   8.2 ประสิทธิภาพการท างานของโครงการ 
หมวกเตือนภัย ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าสูง
กับหมวกเตือนภัย คือ ระยะห่าง 1 เมตร คุณภาพในการแจ้ง
เตือน 100 % ระยะห่าง 2 เมตร คุณภาพในการแจ้งเตือน 
80 % ระยะห่าง 3 เมตร คุณภาพในการแจ้งเตือน 60 % 
ระยะห่าง 4 เมตร คุณภาพในการแจ้งเตือน 20 % และ
ระยะห่าง 5 เมตร จะไม่เกิดคุณภาพของการแจ้งเตือน 
หรือไม่แจ้งเตือน ซึ่งหมายความว่า หากมีการเข้าใกล้กระแส
ไฟฟ้าแรงสูงมากเท่าใด หมวกเตือนภัยก็จะมีประสิทธิภาพ
การท างานเพิ่มมากขึ้น และมีประสิทธิภาพการท างานที่ดี 
อยู่ในระยะห่าง ระหว่าง 1 – 4 เมตร 
   8.3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง คือ ช่าง
ไฟฟ้า จ านวน 12 คน มีความพึงพอใจในการทดลองใช้งาน
ของโครงการ หมวกเตือนภัย สามารถสรุปได้ว่า มีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการทดลองใช้งานในแต่ละข้อค าถามที่
แตกต่างกัน อาทิเช่น ข้อ 1 มีความปลอดภัยระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ข้อ 3 เทคนิคการออกแบบและระบบการท างาน
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ถูกต้องตามหลักการ ข้อ 11 หมวกเตือนภัย ไม่เป็นอันตราย
ต่อผู้สวมใส่ ข้อ 12 หมวกเตือนภัย ไม่เป็นท าลายธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหากเลิกใช้งาน และข้อ 13 หมวกเตือนภัย 
สามารถใช้งานได้ง่าย  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เป็นต้น 
ซึง่หมายถึง โครงการ หมวกเตือนภัย สามารถสร้างความพึง
พอใจเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการท างาน   
 
9. กิตติกรรมประกาศ    
   การศึกษาโครงการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วย
ความกรุณ า และความช่วยเหลือ เป็นอย่างดียิ่ ง จาก  
นายยุทธนา  จันทศิลา อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงการ  
นายธนะชัย  สุระเสียง ประธานกรรมการสอบโครงการ และ
นายอิศราวุธ  ศรีบุญเรือง นายอนุพงษ์  เทานางาม และ 
ว่าท่ีร.ต.เรวัตร  อินถา คณะกรรมการสอบโครงการ ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง  
  ขอขอบพระคุณ  นายประวิทย์   บุ รินนิตย์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย นายวรวิทย์  ศรีตระกูล ผู้อ านวยการ-
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ที่ได้
กรุณาอนุมัติโครงการในการด าเนินการจนส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ให้ค าแนะน าและความรู้อันมีค่าที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท างานในรายวิชาโครงการ 
  ขอขอบคุณ บิดา มารดา คณะผู้จัดท าโครงการ 
และญาติมิตรสหาย ที่ช่วยเหลือสนับสนุนทุนทรัพย์ และ
ก าลังแรงใจ ในการจัดท าโครงการในครั้งนี้ด้วยดีเสมอมา 
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บทคัดย่อ 
      การวิจัย เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงดันสูง มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพความแม่นย าของอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงสูง,เพ่ือเปรียบเทียบเครื่อง
ทดสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงสูงแบบดั้งเดิมและเพ่ือหาความพึงพอใจของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดกาญจนบุรีที่มีต่ออุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงดันสูง โดยสร้างเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ
ความแม่นย า เครื่องมือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าด้านแรงสูงระหว่างแบบ
ดั้งเดิมและแบบใหม่ และเครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มงานแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย1.การไฟฟ้าจังหวัด
กาญจนบุรี 2.การไฟฟ้าสาขาอ าเภอท่าม่วง 3.การไฟฟ้าสาขาอ าเภอพนมทวน 4.การไฟฟ้าสาขาอ าเภอไทรโยค             
5.การไฟฟ้าสาขาอ าเภอทองผาภูมิ 6.การไฟฟ้าสาขาอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 7.การไฟฟ้าสาขาต าบลลาดหญ้า  ผลการ
ทดลองพบว่า 

1. ผลการทดลองการหาประสิทธิภาพความแม่นย าของอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงสูง
แต่ละการไฟฟ้าจ านวน 7 แห่ง รวม 140 ครั้ง พบว่าการใช้อุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ามีประสิทธิภาพความ
แม่นย า 140 ครั้ง คิดเป็น 100 เปอร์เซ็น 

2. ผลการทดลองเปรียบเทียบเครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้าแบบดั้งเดิมจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้าที่สร้างข้ึนมีราคาถูกกว่า สามารถเลือกปรับย่านวัดในระดับแรงดันต่างๆได้  การแสดงผลจะมีเสียง
เตือนดังขึ้นและมีไฟแสดงการท างานจากหลอด LED ให้เห็นชัดเจน 

3. ผลการหาประสิทธิภาพความพึงพอใจในการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ( x =4.42, S.D.=0.52) 

ค ำส ำคัญ :  แรงดันไฟฟ้า  ทางด้านแรงดันสูง 

การสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงดันสูง 
Making and finding the effectiveness of instrument for high voltage
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Abstract 
 Research : instrument for high voltage is aim to make and find accurate effectiveness 
of instrument for voltage in high issue. To compare with the old high voltage for surveying 
the satisfication of employees of Kanchanaburi Provincial Electricity Authority to the 
instrument for high voltage. Sampling group is the team of power outages workers at 
Kanchanaburi. The consequence of this test was found that 
       1.  The consequence of finding accuracy of instrument for high voltage in each 
Electricity Authority 7 areas, the total is 140 times. We found that instrument for testing 
voltage is accurate with 140 times, it is 100 percent.  
       2.  Experimental consequence of comparing with the old voltage tester, we could find 
that the voltage testing instrument we made is cheaper and can be adjusted the testing in 
different levels of voltage. The display will have alarm voice and light to show the 
performance from LED clearly. 
 3.  The consequence of satisfaction to voltage testing instrument in overview is Most 
( x =4.42, S.D.=0.52)  
 
Keyword : voltage, high voltage 
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1.  บทน ำ 
       การด า เนิ นชี วิ ต ของมนุ ษย์ ในปั จจุ บั น
พลังงานได้เข้ามามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งทั้งด้านที่อยู่
อาศัย ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่ง
มนุษย์เองก็ได้มีการพัฒนาการใช้พลังงานมาตลอด
ตามยุคสมัยต่างๆ เริ่มจากการใช้พลังงานไม้ ฟืน 
พลังงานลม พลังงานน้ า ถ่านหิน น้ ามันปิโตรเลียม        
ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นต้น พลังงานจึง
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิตที่ส าคัญของประเทศ
ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวทั้งทางด้าน
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การเร่งรัดพัฒนา
ประเทศ จึงจ าเป็นต้องใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ้น เป็น
ผลให้อัตราการใช้พลังงาน  เพ่ิมมากขึ้นทุกๆปี
นับเป็นภาระหนักต่อฐานะการเงินและการลงทุน
ของประเทศที่ จะต้องจัดหาพลังงานมาใช้ ให้ 
เพียงพอต่อความต้องการ[1] 
 ปัจจุบันความต้องการไฟฟ้าของประชากรใน
ประเทศไทยมีจ านวนมากขึ้น ท าให้การขยายเขต
ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า
แรงต่ า โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมที่มีระบบ
สายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้าแรงต่ าที่
ซับซ้อนและหลายวงจร ท าให้การควบคุมการสั่ง
จ่ายและดับกระแสไฟฟ้าในระบบสายส่งไฟฟ้า
เป็นไปได้ยากมากขึ้น ส่ งผลให้การแก้ไขและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบสายส่งไฟฟ้า
นั้นมีวิธีการท างานแบบไม่ดับกระแสไฟฟ้า และวิธี
ดับกระแสไฟฟ้าใน  การนั้นเกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างานบ่อยครั้ง  ซึ่งในวิธี   การท างานโดยวิธีดับ
กระแสไฟฟ้าอาจเกิดอุบัติ เหตุ ได้จากการดับ
กระแสไฟฟ้าผิดวงจร หรืออาจเกิดได้จากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า (Generator)  ของโรงงานท างาน
อัตโนมัติท าให้มีกระแสไหลย้อนกลับ ส่งผลให้
เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติงานทางไฟฟ้า[2] 
 จากอุบั ติ เหตุที่ เกิ ดจากการท างานของ
ผู้ปฏิบัติ งานโดยวิธีดับกระแสไฟฟ้านั้นมีการ
ป้องกันอยู่หลายวิธี เช่น การเช็คจากศูนย์จ่ายไฟ
ว่าดับวงจรนั้นถูกต้องหรือไม่ ก็อาจเกิดความ
ผิ ด พ ล าด ได้ เนื่ อ งจ าก เค รื่ อ งก า เนิ ด ไฟ ฟ้ า 
(Generator) ของโรงงานท างานอัตโนมัติท าให้มี

กระแสไหลย้อนกลับ และการเช็คโดยใช้ลวดเหล็ก
พันกับไม้ฉนวนเพ่ือไป  จี้ที่สายไฟฟ้ากับกราวด์ของ
เสาไฟฟ้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นกราวด์ ก็อาจจะ
มีข้อเสียคือในเวลากลางคืนถ้าวงจรที่ผู้ปฏิบัติงาน
เกิด มีกระแสไฟฟ้าอยู่อาจท าให้แสงไฟที่เกิดจากการ
ระเบิดนั้นเข้าตาและไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้ 
ทั้งหมดคือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถควบคุมให้เกิด
อุบัติเหตุจากการท างานโดยดับกระแสไฟฟ้าได้[3] 
 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้คณะผู้จัดท าได้ศึกษาการลด
อุบัติเหตุจากการท างานโดยดับกระแสไฟฟ้า   ของ
ระบบสายส่งเพ่ือแก้ไขและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 
โดยการท าอุปกรณ์ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าด้าน
แรงดันสูงขึ้นมาทดสอบว่าจุดที่ท างานอยู่นั้นมี
กระแสไฟฟ้าอยู่หรือไม่ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและไม่
เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
       ใน ก ารวิ จั ย ใน ค รั้ งนี้   ผู้ วิ จั ย ได้ ก าห น ด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
       2.1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพความแม่นย าของ
อุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงสูง 
       2 .2  เ พ่ื อ เป รี ย บ เที ย บ เค รื่ อ งท ด ส อ บ
แรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงสูงแบบดั้งเดิม 
       2.3 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี 

 
3. ขอบเขตของกำรวิจัย  
       3.1  อุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าด้าน
แรงดันสูง  ลักษณะเป็นทรงกลมมีแผ่นทองแดงเพ่ือ
รับแรงเหนี่ยวน าของแรงดันไฟฟ้า ตัวอุปกรณ์มี
ขนาดความกว้าง 9.5 ซม. สูง 20.5 ซม. 
       3 .2  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ตั ว อุ ป ก ร ณ์  
ความสามารถในการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าด้าน
แรงดันสูงขนาดมาตรฐาน 22 kv และ 115 kv 
 3.3  ความสามารถที่ท าไม่ ได้   ไม่สามารถ
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแรงดันต่ าขนาดมาตรฐาน 
230 V - 400 V ได้ 
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  3.4  ระบุขอบ เขตเชิ งปริมาณและเชิ ง
คุณภาพ  ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าด้านแรงดันสูง
ขนาดมาตรฐาน 22 kv  และ 115 kv 
  3.5  ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรที่ใช้
ในการทดสอบ คือพนักงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 7 การไฟฟ้า ได้แก่ 
การไฟฟ้ากาญจนบุรี การไฟฟ้าท่าม่วง    การ
ไฟฟ้าพนมทวน การไฟฟ้าลาดหญ้า การไฟฟ้า  
ไทรโยค การไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย การไฟฟ้าทอง  
ผาภูมิ จ านวน 140 ครั้ง 
  3.6  ขอบเขตด้านเนื้อหา การจัดท าอุปกรณ์
ครั้งนี้เพ่ือลดอันตรายและอุบัติเหตุขอผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านไฟฟ้าแรงสูง 
 3.7  ขอบเขตด้านเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้  เช่น พลาสสติก pvc, แผ่นทองแดง, 
ล าโพง, หลอดLED, IC CMOS NANDGATE 4011 
be, ไดโอด, ตัวต้านทานและทรานซิสเตอร์ 
4.  วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ 
       4.1  ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับโครงการหลักการท างานของอุปกรณ์
ที่ มี คุณ สมบั ติ เหมาะสมที่ จะน ามาใช้ ในการ
ประดิษฐ์ และศึกษาค้นคว้าวงจรที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการรวมถึงโครงสร้างของอุปกรณ์ตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้าว่ามีหลักการท างานและมีโครงสร้าง
อย่างไร เพ่ือน ามาออกแบบโดยศึกษาจากต ารา
และเอกสารต่าง ๆ จนได้แนวคิดที่จะออกแบบ
เพ่ือที่จะประยุกต์ใช้ในโครงการต่อไป 
       4.2 ออกแบบโครงสร้างของส่วนประกอบ
ต่างๆ 
       4.3  จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการที่ได้มา
จากการออกแบบวงจรและโครงสร้าง  เช่น  
ไดโอด 1N4148 / ไอซี CD4011 / ทรานซิสเตอร์
BC337 / ห ล อ ด LED / ล า โพ ง  BUZZER มื อ 
ส าหรับวัดค่า ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท าโครงการ 
       4 .4   ส ร้ า ง ชุ ด ว ง จ ร รั บ สั ญ ญ า ณ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าวงจรแปลงกระแสสลับเป็น
กระแสตรงและชุดวงจรส าหรับขับหลอด LED 
และล าโพง BUZZER 

 4.5  ท าการทดลองการท างาน รวมทั้งท าการ
แก้ไขข้อบกพร่องของวงจร 
 4.6  ท าการทดสอบกลไกการท างานอุปกรณ์
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าว่าเป็นไปตามการคาดและ
ค านวณร่วมด้วยหรือไม่ และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
 4 .7  ป ร ะ ก อ บ ชุ ด ว ง จ ร รั บ สั ญ ญ า ณ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าวงจรแปลงกระแสสลับเป็น
กระแสตรง และชุดวงจรส าหรับขับหลอด LED และ
ล าโพง BUZZER เข้าด้วยกัน แล้วทดลองการท างาน
ร่วมกันว่าเป็นไปตามที่ออกแบบหรือไม่ และท าการ
ทดลองในย่านวัดต่างๆพร้อมเก็บผลการทดลองเพ่ือ
ท าการปรับแต่งหรือแก้ไขใหม่เพ่ือให้ได้การท างานที่
มีประสิทธิภาพ 
 4.8  สร้างเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพความ
แม่นย า เครื่องมือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าด้านแรงสูงระหว่าง
แบบดั้งเดิมและแบบใหม่ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพงึพอใจ 
 4.9  น าเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพความ
แม่นย า เครื่องมือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าด้านแรงสูงระหว่าง
แบบดั้งเดิมและแบบใหม่ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
 4.10  ปรับปรุงแก้ ไขเครื่องมือตรวจสอบ
คุณ ภาพความแม่นย า เครื่องมือเปรียบ เทียบ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
ด้านแรงสูงระหว่างแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ และ
เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินความพึงพอใจตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 4.11  น าอุปกรณ์ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
ทางด้านแรงสูงไปใช้งานจริงและหาประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจ 
 4.12  เรียบเรียงรายละเอียด ข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับโครงการเพ่ือจัดท าหนังสือให้เป็นรูปเล่ม  ที่
สมบูรณ์เพื่อน าเสนอและท าการบรรยายแก่
คณะกรรมการ
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5. ผลกำรวิจัย 
  ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1    สรุปผลการหาประสิทธิภาพความแม่นย าของอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงดันสูง 

กำรไฟฟ้ำ 

สรุปผลกำรหำประสิทธิภำพควำมแม่นย ำของอุปกรณ์ตรวจสอบ
แรงดันในแต่ละกำรไฟฟ้ำ (จ ำนวน 20 ครั้ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับแรงดัน ( 22 kV ) ระดับแรงดัน ( 115 kV ) 
มีแสงจำก
หลอด LED 

มีเสียงเตือน
จำกล ำโพง 
Buzzer 

มีแสงจำก
หลอด LED 

มีเสียงเตือน
จำกล ำโพง 
Buzzer 

1. กฟจ.กาญจนบุรี 20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง 100 

2. กฟอ.ท่าม่วง 20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง 100 

3. กฟอ.พนมทวน 20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง 100 

4. กฟอ.ไทรโยค  20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง 100 

5. กฟอ.ทองผาภูมิ 20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง 100 

6.กฟอ.ด่านมะขามเตี้ย 20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง 100 

7. กฟอ.ลาดหญ้า 20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง 100 

รวม 140 ครั้ง 140 ครั้ง 140 ครั้ง 140 ครั้ง 100 
100% 

ตำรำงท่ี 2  สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงดันสูงระหว่าง   
               แบบดั้งเดิมและแบบใหม่ 

ระดับ
แรงดัน 

เคร่ืองทดสอบ
แรงดันไฟฟ้ำ
ทำงด้ำนแรง

สูง 

ประสิทธิภำพ
ของอุปกรณ์
ตรวจสอบ

แรงดันไฟฟ้ำ 

ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

กฟจ.
กำญจนบุร ี

กฟอ. 
ท่ำม่วง 

กฟอ. 
พนมทวน 

กฟอ. 
ไทรโยค 

กฟอ.ด่ำน
มะขำม

เต้ีย 

กฟอ. 
ทองผำภูมิ 

กฟอ. 
ลำดหญ้ำ 

 
 
 
 
22 kV 

 
แบบดั้งเดิม 

มีแสงจากหลอด 
LED 

       

มีเสียงเตอืน        
เลือกย่านวัดได ้        
ราคาถูก        

 
แบบใหม่ 

มีแสงจากหลอด 
LED 

       

มีเสียงเตอืน        
เลือกย่านวัดได ้        
ราคาถูก        

ระดับ
แรงดัน 

เคร่ืองทดสอบ
แรงดันไฟฟ้ำ
ทำงด้ำนแรง

สูง 

ประสิทธิภำพ
ของอุปกรณ์
ตรวจสอบ

แรงดันไฟฟ้ำ 

ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

กฟจ.
กำญจนบุร ี

กฟจ.
กำญจนบุร ี

กฟจ.
กำญจนบุร ี

กฟจ.
กำญจนบุร ี

กฟจ.
กำญจนบุร ี

กฟจ.
กำญจนบุร ี

กฟจ.
กำญจนบุร ี

 
 
 
 

 
แบบดั้งเดิม 

มีแสงจากหลอด 
LED 

       

มีเสียงเตอืน        
เลือกย่านวัดได ้        
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ตำรำงท่ี 3  ความพึงพอใจในการใช้งานของตัวอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงดันสูง 

คุณภำพของตัวอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ำ x  S.D. 
ระดับ 

ควำมพึงพอใจ 
1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.50 0.51 มาก 

2. ความสวยงามของตัวอุปกรณ์ 4.33 0.48 มาก 

3. ความแข็งแรงของตัวอุปกรณ์ 4.27 0.74 มาก 

4. ท่านคิดว่าตัวอุปกรณ์มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน 4.47 0.51 มาก 

5. อุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ไม่
ซับซ้อน 

4.27 0.45 มาก 

6. ท่านรู้สึกปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันก่อนที่
จะปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูง 

4.40 0.50 มาก 

7. ท่านคิดว่าอุปกรณ์สามารถประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานได้ 4.37 0.51 มาก 

8. ท่านคิดว่าอุปกรณ์มีความสะดวกในการเก็บและบ ารุงรักษา 4.47 0.51 มาก 

9. ท่านคิดว่าควรใช้ตัวอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนจะ
ขึ้นปฏิบัติงานทุกครั้ง 

4.47 
 

0.48 
 

มาก 

10. ท่านคิดว่าอุบัติเหตุในการถูกไฟช๊อตของผู้ปฏิบัติงานจะเป็น
ศูนย ์

4.50 0.51 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.42 0.52 มำก 
 
6. สรุปผลกำรวิจัย 

จากการวิจัยสามารถ  สรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้ 
       6.1  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงดันสูง
มีลักษณะการออกแบบโครงสร้างเป็นทรงกระบอก 
สูง 20.5 เซนติเมตร กว้าง 9.5 เซนติเมตรเป็น
อุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้าน
แรงดันสูงในระดับแรงดัน 22 KV และ 115 KV 
โดยตัวอุปกรณ์จะเป็นพลาสติกมีแผ่นทองแดงเพ่ือ
รับแรงเหนี่ยวน าจากแรงดันไฟฟ้า และแสดงผล
การตรวจสอบแรงดันที่วัดได้ในรูปแบบไฟเตือน

จากหลอด LED และเสียงเตือนจากล าโพง Buzzer  
โดยอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงดัน
สูงจะต้องต่อกับอุปกรณ์เสริมในการใช้งาน คือไม้ชัก
ฟิ วส์ ห รือ ไม้ ยูนิ เวอร์แซล เพ่ื อระยะห่ างความ
ปลอดภัยกับตัวผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบแรงดัน 
 ผลการทดสอบการหาประสิทธิภาพ
ความแม่นย าของอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
ทางด้านแรงสูงของแต่ละการไฟฟ้าในสังกัดการ
ไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย1.การไฟฟ้า
จังหวัดกาญจนบุรี 2.การไฟฟ้าสาขาอ าเภอท่าม่วง  
 
3.การไฟฟ้าสาขาอ าเภอพนมทวน 4.การไฟฟ้าสาขา
อ าเภอไทรโยค 5.การไฟฟ้าสาขาอ าเภอทองผาภูมิ 6.

115 kV ราคาถูก        
 
แบบใหม่ 

มีแสงจากหลอด 
LED 

       

มีเสียงเตอืน        
เลือกย่านวัดได ้        
ราคาถูก        
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การไฟฟ้าสาขาอ าเภอด่านมะขามเตี้ย      7.การ
ไฟฟ้าสาขาต าบลลาดหญ้า แต่ละการไฟฟ้าจ านวน 
20 ครั้ง รวมทุกการไฟฟ้าจ านวน 140 ครั้ง พบว่า
การใช้อุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้าน
แรงดันสูงมีประสิทธิภาพความแม่นย า 140 ครั้ง 
คิดเป็น 100 เปอร์เซ็น 
 6.2  การเปรียบเทียบกับเครื่องทดสอบ
แรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงสูงแบบดั้งเดิม จากการ
ท ด ล อ งจ ะ เห็ น ได้ ว่ า อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ ส อ บ
แรงดันไฟฟ้าแบบดั้งเดิมมีราคาค่อนข้างสูง ไม่
สามารถเลือกปรับย่านวัดในระดับแรงดันต่างๆที่
ต้องการได้ เมื่อท าการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจะมี
เสียงเตือนดังขึ้นและมีไฟแสดงการท างานจาก
หลอด LED ว่ามีแรงดันไฟฟ้าในระบบจ าหน่าย 
แ ล ะจ าก ก ารท ด ส อ บ อุ ป ก รณ์ ต ร ว จ ส อ บ
แรงดันไฟฟ้าที่สร้างขึ้นใหม่นั้น พบว่าอุปกรณ์
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ามีราคาถูกกว่า สามารถ
เลือกปรับย่านวัดในระดับแรงดัน 22KV และ 
115KV ได้ซึ่งเป็นระดับแรงดันที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคใช้อยู่ในปัจจุบัน และการแสดงผลเมื่อท า
การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจะมีเสียงเตือนดังขึ้น
และมีไฟแสดงการท างานจากหลอด LED ว่ามี
แรงดันไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับรู้ถึงอันตรายก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติงานแก้ไข
หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที่ 1 แสดงเครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้าแบบ  
   ดั้งเดิมและแบบที่สร้างขึ้นใหม่ 

 
 6.3  ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
อุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงดันสูง 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดกาญจนบุรีที่มีความพึงพอใจในการใช้งาน
อุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงดันสูง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  (= 4.42, S.D.=0.52) 
เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการ
ประเมินมากที่สุด คือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ ใช้มีความ
เหมาะสมและคิดว่าอุบัติเหตุในการถูกไฟช๊อตของ
ผู้ปฏิบัติงานจะเป็นศูนย์  (= 4.50, S.D.=0.51) ส่วน
ข้อที่มีผลการประเมินต่ าที่สุดคือ ความแข็งแรงของ
ตัวอุปกรณ์ (=4.27, S.D.= 0.74) ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 

7. อภิปรำยผลกำรวิจัย 
การสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้าน
แรงดันสูงพบว่ามีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด ทั้งนี้
เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี โดยส ารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง และจาก
การศึกษาพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึง
ปัจจุบันนั้นสามารถน าส่วนที่บกพร่องมาพัฒนาโดย
เพ่ิมอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ จนได้เครื่องมืออุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ วิธีการสร้าง
เครื่องมือ อีกท้ังยังได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบสื่อและเครื่องมือจ านวน
หลายท่าน แล้วปรับปรุงแก้ไขจนได้เครื่องมือที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้จนได้ผล
ดังนี้ 
 1)  การที่ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงดันสูงนี้ มีประสิทธิภาพ
ตาม เกณ ฑ์  ทั้ งนี้  เป็ น เพราะการสร้างและหา
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
ทางด้านแรงดันสูงดังกล่าวผ่านกระบวนการพัฒนาที่

แบบดั้งเดิม แบบสร้างข้ึนใหม่ 
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เป็นระบบตามขั้นตอน  กล่าวคือผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะสร้าง
และพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนา ลดระยะเวลาและให้เกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบั ติ งานของพนั กงานซึ่ ง
สอดคล้องใกล้เคียงกับงานวิจัย[4] เรื่องการสร้าง
อุปกรณ์ส าหรับวัดค่าสนามแม่เหล็กโดยอาศัยกฎ
การเหนี่ ย วน าของฟาราเดย์  และ [5] เรื่ อ ง
เครื่องวัดการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยระบบส่งข้อมูล
แบบไร้สาย 
 2)  ผลการทดลองการใช้อุปกรณ์ตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงดันสูงในการท างานของ
แต่ ล ะการไฟ ฟ้ าในสั งกั ดการไฟ ฟ้ าจั งห วั ด
กาญจนบุรี โดยการหาประสิทธภาพความแม่นย า
เพ่ือน ามา     วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองใช้
ง า น จ ริ ง จ า ก ก า ร ไฟ ฟ้ า ทั้ ง ห ม ด  7  แ ห่ ง 
ประกอบด้วย การไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี การ
ไฟฟ้าสาขาอ าเภอท่าม่วง การไฟฟ้าสาขาอ าเภอ
พนมทวน การไฟฟ้าสาขาอ าเภอไทรโยค การ
ไฟฟ้าสาขาอ าเภอทองผาภูมิ  การไฟฟ้าสาขา
อ าเภอด่านมะขามเตี้ยและ การไฟฟ้าสาขาต าบล
ลาดหญ้า โดยท าการทดลองการไฟฟ้าละ 20 ครั้ง 
รวมทั้ งหมด 140 ครั้ ง พบว่าการใช้ อุปกรณ์
ตรวจสอบแรงดัน ไฟฟ้าทางด้ านแรงดันสูงมี
ประสิทธิภาพความแม่นย า 140 ครั้ง คิดเป็น 100 
เปอร์เซ็น 
 3 )  ผ ล ก ารท ด ล อ งก า ร เป รี ย บ เที ย บ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
ทางด้านแรงดันสูงโดยเปรียบเทียบระหว่างแบบ
ดั้งเดิมและแบบใหม่ที่สร้างขึ้นของแต่ละการไฟฟ้า
ในสังกัดการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย    
1.การไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 2.การไฟฟ้าสาขา
อ าเภอท่าม่วง  3.การไฟฟ้าสาขาอ าเภอพนมทวน   
4.การไฟฟ้าสาขาอ าเภอไทรโยค 5.การไฟฟ้าสาขา
อ าเภอทองผาภูมิ 6.การไฟฟ้าสาขอ าเภอด่าน
มะขามเตี้ยและ 7.การไฟฟ้าสาขาต าบลลาดหญ้า 
พบว่าแบบดั้งเดิมอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ามี
ราคาค่อนข้างสูง ไม่สามารถเลือกปรับย่านวัดใน

ระดั บ แรงดั น ต่ า งๆที่ ต้ อ งการได้  เมื่ อท าการ
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจะมีเสียงเตือนดังขึ้นและมีไฟ
แสดงการท างานจากหลอด LED ว่ามีแรงดันไฟฟ้า
ในระบบจ าหน่าย และจากการทดสอบอุปกรณ์
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่สร้างขึ้นใหม่ พบว่าอุปกรณ์
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ามีราคาถูกกว่า สามารถเลือก
ปรับย่านวัดในระดับแรงดัน 22KV และ 115KV ได้ 
และการแสดงผลเมื่อท าการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
จะมีเสียงเตือนดังขึ้นและมีไฟแสดงการท างานจาก
หลอด LED ว่ามีแรงดันไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายท าให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ได้ รั บ รู้ ถึ ง อั นตรายก่ อนที่ จ ะขึ้ น
ปฏิบัติงานแก้ไขหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
 4)  ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ ในระดับ 
มาก ( �̅�= 4.42, S.D.=0.52) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินมากที่สุด คือ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมและคิดว่าอุบัติเหตุ   
ในการถูกไฟช็อตของผู้ปฏิบัติงานจะเป็นศูนย์       
(�̅�= 4.50, S.D.= 0.51) ส่วนข้อที่มีผลการประเมิน
ต่ า ที่ สุ ด คื อ  ค ว าม แ ข็ ง แ ร งข อ งตั ว อุ ป ก ร ณ์            
(�̅� = 4.27, S.D.= 0.74) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 
 5) ผลการท างานของวงจรอุปกรณ์ตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงดันสูงอาศัยหลักการ
เหนี่ ยวน าทางสนามแม่ เห ล็ ก ไฟ ฟ้า ผ่ านแผ่น
อิเล็กโตรดตัวน าแล้วส่งสัญญาณรูปคลื่นไซน์ที่
ตรวจจับได้มาป้อนสัญญาณเข้าไอซีดิจิตอลแนนด์
เกต เพ่ือแปลงสัญญาณรูปคลื่นไซน์เป็นสัญญาณ
พัลส์  แล้วแปลงเป็นแรงดันกระแสตรงด้วยวงจร
เรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นเพ่ือไปสั่งไบอัสการท างาน
ของทรานซิสเตอร์เบอร์ BC 337 แสดงผลการ
ตรวจสอบออกมาในรูปแบบเสียงสัญญาณเตือนและ
แสงสว่างสีแดงของหลอดแอลอีดี 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ใน
การตรวจสอบระบบจ าหน่ายและระบบสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง เป็นการท างานบนพ้ืนที่สูงและท างาน
กลางแจ้ง จึงต้องท าการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าใน
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ระยะห่างจากสายเฟสพอสมควร เพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้ที่ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 
ดังนั้นควรใช้ควบคู่กับไม้ยูนิเวอร์เเซลหรือไม้ชัก
ฟิวส์ทุกครั้งเพ่ือช่วยเพ่ิมระยะห่างความปลอดภัย
ของตัวผู้ปฏิบัติงานเอง และท าการปรับปรุงโดย
การพัฒนาระบบแสดงผลเพ่ือให้เห็นการแสดงผล
ที่ชัดเจน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความเข้าใจที่
ผิดเพี้ยนไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 โดยใช้ชุดการสอนวิชา
เครื่องกลไฟฟ้า 1 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมีการใช้ชุดการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค
นครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1  3104-2002   ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  Purposive  Sampling  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการ
สอน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติ  t-test    

ผลการวิจัย พบว่า   ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ   83.78/83.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ  
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ  ชุดการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 (3104-2002)  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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Abstract 

The purposes of thing research were to 1) create and find out the efficiency of an 
instructional package of the 3104-2002 Electrical Machine 1 2) compare the learning 
achievement of students of before and after using such instructional package and 3) study the 
students’ satisfaction towards such instructional package. The sample used in this study was 
purposive sampling method. The participants were 29 high vocational certificate students in 
Electrical power department at Nakhonpathom Technical College who enrolled in 3104 – 
2002 Electrical Machine 1 in the second semester in an academic year 2018. The instruments 
were 1) the instructional package 2) an efficiency test and 3)a questionnaire toward students’ 
satisfaction on such instructional package. The data analyses used were mean, standard 
deviation and t-test. 

The results were 1) the efficiency of such instructional package were 83.78/83.33 that 
higher than the predetermined 80/80 2)the result of the posttest scores of the students was 
significantly higher than the pretest scores at 0.01 and 3) the students’ satisfaction towards 
such instructional package was in high level. 

Keyword : development, the instructional package, Electrical Machine 1 
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1.  บทน ำ 
การ เปลี ่ยนแปลงอย ่างรวดเร ็วของ

เศรษฐกิจโลกและเทคโนโลยี มีผลท าให้ประเทศ
ไทย  ต้องเร่งรัดการพัฒนาประเทศให้ทันต่อการ
เ ปลี ่ย นแ ปล ง ด ัง ก ล ่า ว  ร ัฐ บ าล ม ีน โ ยบ า ย
ข ับ เคลื ่อนประ เทศและส ัง คม ไทยสู ่ร ะบบ
เศรษฐกิจในการแข่งขันการเตรียมความพร้อม
ก าลังคนเพื่อเผชิญกับระบบเศรษฐกิจใหม่ที ่มี
ล ักษณะโครงสร้างพื ้นฐานทางกายภาพและ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง การผลิตก าลังคนให้มีฐานความรู้
ในวิชาชีพ เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาของประเทศให้บรรลุตาม
วัตถ ุประสงค์ จ ึงเป็นหัวใจส าคัญการจัดการ
อ า ช ีว ศ ึก ษ า  แ ล ะ ฝ ึก อ บ ร ม ว ิช า ช ีพ เ ป ็น
กระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกึ ่ง
ฝ ีม ือ  ระด ับฝ ีม ือ  ระด ับ เทคน ิค  และระด ับ
เทคโนโลยี ที ่ม ีล ักษณะเฉพาะสัมพันธ ์อย ่าง
ชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีในแต่ละภาคเศรษฐกิจ เจตนารมณ์
เพื่อให้บุคคลมีความรู้มีทักษะในวิชาชีพพื้นฐาน
และวิชาชีพเฉพาะทาง พร้อมทั้งมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 
สามารถน าทักษะความรู้และประสบการณ์ไปใช้
ในการปประกอบอาชีพ สร้างผลผลิตและรายได้ 
เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างมั่นคงและยังยืน  
 ดังนั้นการเรียนการสอนที่มีอยู่ในวิทยาลัย
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เกี่ยวกับเครื่องกลไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม เป็น
สิ่งที่ท าให้ผู้เรียนจ าเป็นต้องศึกษาให้มีการพัฒนา
เท่าที่ควรซึ่งท าให้ตามเทคโนโลยีของเครื่องกล
ไฟฟ้าเพ่ือการควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ทัน 
จึ ง ไม่ มี คว ามสอดคล้ องกับมาตรฐาน  และ
สมรรถนะของวิชาชีพสาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง
ที่จะออกไปสู่ตลาดแรงงานและอุตสาหกรรม ใน
การ เ รี ยนการสอนของแต่ วิทยาลั ยที่ สั งกั ด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น ได้

ปฏิบัติตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ โดยให้ยึดการสอน
ตามค าอธิบายรายวิชา  ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้คือศึกษา
และปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่ องกลไฟฟ้า
กระแสตรงแบบต่าง ๆ การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
กระแสตรง หลักการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้า
แบบต่าง ๆ เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรสมมูลย์ของ
หม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า การ
ต่อหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบสามเฟส  

การเรียนการสอนที่เป็นอยู่ใน วิชาเครื่องกล
ไฟฟ้าพบว่า1  มีข้อปัญหาที่เกิดขึ้นคือจากค าอธิบาย
รายวิชา เครื่องกลไฟฟ้า1 นั้นยังไม่มีชุดการสอนที่ใช้
ประกอบการเรียนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับครุภัณฑ์ที่มี
ใช้งานอยู่ จึงท าให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการท างาน
ของเครื่องกลไฟฟ้า1 ได้ช้าส่วนใบงานการทดลองที่ใช้
ยังอยู่ในรูปแบบที่พัฒนาได้ในวงแคบขาดความท้าทาย 
และสร้างแรงจูงใจ   โดย เนื้อหาที่ใช้สอนไม่เหมาะสม
ที่จะให้ผลครอบคลุมกับค าอธิบายรายวิชา และ
พฤติกรรมที่ควรมี ขาดวิธีการที่จะประสานทฤษฎีและ
ปฏิบัติเข้าด้วยกัน 

จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ท าให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะสร้างชุดการสอน วิชาเครื่องกลไฟฟ้า1 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 ซึ่งสอดคล้องกับ กล่าวว่าความต้องการและ
ความสนใจของผู้เรียน  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม (Participation) ในการเรียนรู้ให้มากที่สุด   การ
เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
(Constructionism) ก า ร เ น้ น ก า ร พ่ึ ง พ า ต น เ อ ง 
(Autonomy)  การเน้นการประเมินตนเอง (Self-
Evaluation)เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาอย่าง
แท้จริง  จึงจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ศึกษา
จากชุดการสอนเครื่องกลไฟฟ้า 1 ซึ่งจะท าให้มองเห็น
ภาพและสามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้อย่างเข้าใจ 

 

2.  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
ในการวิจัยในครั้ งนี้   ผู้ วิ จัย ได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
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     2.1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอน วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 (3104-2002) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (พุทธศักราช 2557) 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง     

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 
1 (3104-2002) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (พุทธศักราช 2557)   สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง     โดยใช้ชุดการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1     

2. 3 เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ค ว า ม พึ ง พอ ใ จข อ ง
นักศึกษาต่อมีการใช้ชุดการสอน  วิชาเครื่องกล
ไฟฟ้า 1 (3104-2002) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (พุทธศักราช 2557) สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง   

 

3. ขอบเขตของกำรวิจัย  
 3.1 ขอบเขตเนื้อหาที่จะศึกษาวิชาที่เลือก       
ในการศึกษา คือ เครื่องกลไฟฟ้า 1 (3104-2002)  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง 
(พุทธศักราช 2557)  สาขาวิชาไฟฟ้า  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวง 
ศึกษาธิการ ประกอบด้วย 4 เรื่อง 

3.2 ขอบเขตของ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลั ง   วิทยาลัยเทคนิค
นครปฐม  ซึ่งต้องศึกษาในวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 
(3104-2002)  จ านวน 5 ห้องเรียน รวม 76 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษา เป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ที่ลงทะเบียน
เรียนในวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 (3104-2002)  ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  รวม 20 คน 
โ ด ย ก า ร เ ลื อ ก   แ บ บ เ จ า ะ จ ง  (Purposive  
Sampling) เนื่องจากใน   ภาคเรียนที่  2   ปี
การศึกษา 2561  มีนักศึกษาเรียนตามแผนการ
เรียน 2 ห้องเรียน และผู้วิจัยเป็นผู้สอนเพียงคน
เดียว 

3.3 ขอบเขตของตัวแปรที่ต้องการศึกษา   

            ตั วแปรต้น  ได้ แก่  ชุ ดการสอน วิ ช า
เครื่องกลไฟฟ้า 1 (3104-2002)   
           ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา   
เครื่องกลไฟฟ้า 1(3104-200) ของนักศึกษาหลัง
เรียน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
ชุดการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 (3104-2002) 
 
4. สมมติฐำน กำรวิจัย 
 4.1 ชุดการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 (3104-
2002)  ร ะดั บประกาศนี ยบั ต ร วิ ช าชี พชั้ น สู ง
(พุทธศักราช 2557)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง        
ที่สร้างขึ้นมา  มีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่า 80/80 
 4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ในวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 
(3104-2002) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(พุทธศักราช 2557)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   
 4.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ชุด
การสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 (3104-2002) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (พุทธศักราช 2557)  
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  มีความพึงพอใจ  อยู่ใน
ระดับดขีึ้นไป 
5.  กรอบแนวคิดกำรวิจัย  
  การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนโดยใช้ชุดการ
สอน วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 (3104-2002)  สามารถ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เครื่องกลไฟฟ้า 1(3104-2002) และระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการสอน  

  ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตำม  
 
 
 

 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
6.  วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ 

วธีิการสอนโดย  
ใชชุ้ดการสอน   

วชิาเคร่ืองกลไฟฟ้า 
1 

- ผลสมัฤทธ์ิทาง 
  การเรียนของผูเ้รียน 

-  ความพึงพอใจ  
   ของผูเ้รียน 
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6.1 ผู้วิจัยก าหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค
นครปฐม  ซึ่งต้องศึกษาในวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 
(3104-2002) จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 58 คน 
และกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้  ได้แก่  นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง    วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม            ที่
ลงทะเบียนเรียนในวิชาเครื่องกลไฟฟ้า1 (3104-
2002) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
2 ห้องเรียน รวม 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาเรียนตามแผนการ
เรียน 2 ห้องเรียน และผู้วิจัยเป็นผู้สอนเพียงคน
เดียว 
 6.2  เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการ
สอนซึ่งมีเนื้อหาและจุดประสงค์ตรงกับการสอน
ตามคู่มือการสอนปกติ แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
  6.2.1 การสร้างชุดการสอน การทดลอง
ใช้ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมา การน าชุดการสอนไป
ใ ช้ ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร ห า ค่ า
ประสิทธิภาพของชุดการสอน จากต ารา  เอกสาร 
ผลงานวิจัยของบุคคลอ่ืน ปรึกษาขอค าแนะน า
จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่วิจัยก าหนดรูปแบบของ
ชุดการสอน 
   6.2.1.1 การสร้างชุดการสอนและ
ขั้นตอนการพัฒนาชุดการสอน  ชุดการสอนแต่
ละหน่วยออกแบบให้มีคู่มือนักศึกษา และคู่มือครู  
ซึ่งคู่มือแต่ละส่วนมีองค์ประกอบ และขั้นตอน
การสร้าง ดังต่อไปนี้ 
    1) คู่มือนักศึกษา องค์ประกอบ
ของคู่มือนักศึกษาประกอบด้วย   ค าชี้ แจง         
ใบความรู้   แบบฝึกหัด  ใบกิจกรรม  ใบงาน 
แบบทดสอบ  การประเมินผลและเกณฑ์

ประเมินผล การสร้างคู่มือนักศึกษา ด าเนินการ 
ดังนี้ 
  -   ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ของ       
แต่ละหน่วยการสอน 
  -  สร้างใบความรู้ให้มีรายละเอียดชัดเจน
และเข้าใจง่าย 
  -   สร้างตัวอย่าง   ให้สอดคล้องกับจุด 
ประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหาที่เรียนและสื่อการสอน
ในแต่ละหน่วยการสอน 
  -  สร้างแบบฝึกหัดและสร้างใบกิจกรรม ให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาที่
เรียน  พร้อมท าใบค าถามเพ่ือเป็นแนวทางให้
นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง 
  -  ล าดับขั้นตอนของกระบวนการเรียนการ
สอนในแต่ละหน่วยการสอน 
   2) คู่มือครู องค์ประกอบของคู่มือครู
ประกอบด้วยค าชี้แจง  แผนการจัดการเรียนรู้      
ใบความรู้ แบบฝึกหัด ใบกิจกรรม พร้อมเฉลย 
กิจกรรมการทดลอง  ใบงานพร้อมเฉลย สื่อ    
Power Point ประกอบการสอน  แบบทดสอบ
พร้อมเฉลยแนวคิด แบบทดสอบ แบบวัดผลและ
ประเมินผลพร้อมเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
บันทึกหลังการสอน การสร้างคู่มือครู ด าเนินการ
ดังนี้ 
  - ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละ
หน่วยการสอน 
  - วิเคราะห์เนื้อหาในแต่ละหน่วยการสอน
แล้วแบ่งหัวข้อในแต่ละหน่วยการสอน  พร้อมทั้ง
ก าหนดกิจกรรม และสื่อแต่ละชุดการสอนให้
สอดคล้ องกับจุ ดประสงค์ การ เ รี ยนรู้   และ
เนื้อหาวิชา 
  - สร้างสื่อ  เลือกสื่อ  และทดลองใช้สื่อ 
  - เขียนแผนการจัดการเรียน และก าหนด 
เวลาที่ใช้ ในการสอนหัวข้อในแผนการสอนจะ
ประกอบด้วย หัวเรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้  
เนื้อหาอย่างสั้นๆ  กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
การสอน  การวัดผลและการประเมินผล 
   6.2.1.2 ออกแบบและจัดท าชุดทดลอง   
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   6.2.1.3 ทดสอบชุดทดลอง ปรับปรุง
แก้ไขและประเมินผลการใช้ชุดทดลอง 
   6.2.1.4. การสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด าเนินการดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้าง
แบบทดสอบ 
   2) ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และ
เนื้อหา วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 ท าการวิเคราะห์
เนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัดผลทั้ง 4 ด้าน
คือ ความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ 

   3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ วิชาเครื่องกลไฟฟ้า1  ให้ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้  และครอบคลุมพฤติกรรม
ที่ต้องการวัดผลทั้ ง  4 ด้าน  เป็นแบบปรนัย          
ชนิดเลือกค าตอบ 5 ตัวเลือก ดังนี้ 
    แบบทดสอบหน่วยที่ 1 คุณลักษณะสมบัติของ
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  จ านวน 40 ข้อ 
    แบบทดสอบหน่วยที่ 2   การควบคุมเครื่องกล
ไฟฟ้ากระแสตรง จ านวน 15 ข้อ 
    แบบทดสอบหน่วยที่ 3   หลักการท างานของ
หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 15 ข้อ 
    แบบทดสอบหน่วยที่ 4 การทดสอบและการต่อ
หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 20 ข้อ 
 6.3  การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบ 
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  แบบทดสอบ ที่
ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และ
ข้ อ ส อ บ ห ลั ง เ รี ย น  ( Port-test)  ผู้ วิ จั ย ไ ด้
ด าเนินการสร้างแบบทดสอบตามชุดการสอน 
โดยการท าการศึกษาจากหลักสูตร  เนื้อหาวิชา
และจุดประสงค์  แล้วออกข้อสอบประจ าหน่วย    
ชุดการสอน โดยมีการวัดผลทางด้านเนื้อหาและ
ด้านวัดผลตรวจสอบความตรงของข้อสอบแล้วน า
แบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด
ไว้ จ านวน 40 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าต่างๆ ดังนี้ 
คือ หาค่าความยาก (P)  และค่าอ านาจ  จ าแนก 
(r)  ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 
27 เปอร์เซ็นต์ แล้วเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีความ
ยากอยู่ระหว่าง .20 ถึง .80 และค่าอ านาจ

จ าแนกตั้ ง แต่  . 2 0  ขึ้ น ไป หาค่ าความ เที่ ย ง 
(Reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตรคูเดอร์-ริ
ชาร์ดสัน สูตร 20 [4] 
 6.4  การวิเคราะห์เนื้อหา  จากหัวข้อเรื่องที่ใช้
เป็นเนื้อหา วิชาเครื่องกลไฟฟ้า1 (3104-2002) 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาขอบเขตของเนื้อหาวิชาจาก
ค าอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์รายวิชาแล้ว
น ามาจัดท าแผนการสอนเนื้อหาวิชา   ก าหนด
วัตถุประสงค์ และจัดล าดับของเนื้อหาทั้งในทฤษฎี
และปฏิบั ติ ของชุ ดการสอนแล้ ว ได้ น า ไป ให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
  6.4.1 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบลงความเห็น  
ใ นแบบ สอบถ าม คว า มสอด คล้ อ ง ร ะหว่ า ง
องค์ประกอบของชุดการสอน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้  
 +1  หมายถึง แน่ใจว่ามีความสอดคล้องระหว่าง
องค์ประกอบของชุดการสอน 
   0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบของชุดการสอน 
  -1   หมายถึง แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบของชุดการสอน 
  6.4.2 ก าหนดเนื้อหาและระยะเวลาในชุด
การสอน ขั้นตอนการก าหนดเนื้อหาหลักเกณฑ์ดังนี้
  1) วิเคราะห์หลักสูตรและศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
   2) เลือกเนื้อหาวิชาเครื่องกลไฟฟ้า1 
(3104-2002) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผู้จัดท าจึงพัฒนาชุด
การสอน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หน่วย ดังนี้   
  หน่วยที่ 1 คุณลักษณะสมบัติของเครื่องกล
ไฟฟ้ากระแสตรง  จ านวน 20 ชั่วโมง  
  หน่วยที่  2 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
กระแสตรง  จ านวน 16 ชั่วโมง  
  หน่วยที่ 3 หลักการท างานของหม้อแปลง
ไฟฟ้า จ านวน 12 ชั่วโมง  
  หน่วยที่ 4  การทดสอบและการต่อ     หม้อ
แปลงไฟฟ้า จ านวน 12 ชั่วโมง   
  สอบปลายภาค  จ านวน 4 ชั่วโมง 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 72 ชั่วโมง 
 6.5 การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
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  การด าเนินการทดลอง  ผู้วิจัยน าชุด     
การสอนที่ปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ์แล้วไปด าเนินการสอนกับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ 
MIAP ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นสนใจปัญหา (Motivation) ขั้นตอนนี้
เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้   
ที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนมีความพร้อม  ที่จะ
เรียนมีความตั้งใจ  และสนใจที่จะเรียนในขั้นตอน
นี้ผู้เรียนเกิดการจูงใจให้มีความต้องการที่จะเรียน 
เมื่อผู้เรียนต้องการท าอะไรบางอย่างที่แปลกใหม่ 
หรือผู้เรียนได้รับมอบหมายงานซึ่งยังไม่เคยท ามา
ก่อนได้เลย เขาประสบปัญหาและมีความสนใจที่
จะแก้ปัญหานั้น 
  ขั้ นศึ กษาข้ อมู ล  ( Information)  เมื่ อ
ผู้เรียนประสบปัญหามีความต้องการหรือสนใจที่
จะแก้ปัญหานั้น   แต่ด้วยเหตุที่เป็นปัญหาแปลก
ใหม่ซึ่งไม่เคยรู้หรือท าได้มาก่อน ย่อมจะต้องมี
การศึกษาข้อมูลและท าการเก็บรวบรวมข่าวหรือ
ข้อความต่าง ๆ เ พ่ือที่จะได้น าไปใช้ ในการ
แก้ปัญหานั้น 
  ขั้นพยายาม (Application) ข้อมูล ข่าว
หรือเนื้อหาที่ผู้เรียนได้รับหรือศึกษามา อาจไม่
ถูกต้องหรือไม่พอเพียงส าหรับการแก้ปัญหานั้น 
ได้การศึกษาหรือรับข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวนั้น
ย่อมไม่เกิดการเรียนรู้ถ้าตราบใดที่ผู้ เรียนยังมิได้
พยายามน าเอาข้อมูล เหล่านั้นมาใช้ ในการ
แก้ปัญหา ดังนั้นผู้ เรียนจะต้องพยายามท า 
พยายามฝึกหัด และใช้ข้อมูลนั้นในการแก้ปัญหา 
  ขั้นส าเร็จผล (Progress) การได้พยายาม
น าข้อมูลมา  ใช้แก้ปัญหาย่อมท าให้  เกิดผลการ
แก้ปัญหา หากข้อมูลที่ศึกษามานั้นมีความถูกต้อง
และเพียงพอก็ย่อมจะแก้ปัญหานั้นให้ส าเร็จลงได้ 
ซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ ถ้าหากแก้ปัญหา
ไม่ส าเร็จ ก็จะต้องย้อนขั้นตอนของขบวนการ

เหล่านี้อีกครั้ง ขั้นส าเร็จผลจึงเปรียบเหมือนกับเป็น
ขั้นตรวจผลงานของผู้เรียนที่ได้จากการฝึกหัดหรือ
การแก้ปัญหานั่นเอง 
 6.6  การทดลองใช้ชุดการสอน 
  น าชุดการสอนที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาระดับเดียวกัน โดยทดลองครั้งแรกกับ
นักศึกษา จ านวน 3 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 โดยเลือกจากผู้มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน  เพ่ือหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับส านวนภาษา
ที่ใช้ ปัญหาต่าง ๆ น ามาปรับปรุงแก้ไข หลังจาก
ทดลองครั้งแรกเสร็จแล้ว ชุดการสอนซึ่งปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับเดียวกัน
กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 คน ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยเลือกจากผู้มีผลการ
เรียนเก่ง ปานกลาง  และอ่อน อย่างละ 3 คน  เพื่อ
ศึกษาข้อบกพร่อง   ต่าง ๆ แล้วน าชุดการสอนมา
ปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งสุดท้าย 
 6.7 การทดลองภาคสนามกับนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 35 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ  
ของบทเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการเรียนการสอนโดย
ใช้ชุดการสอนกับกลุ่มทดลอง จ านวน 20 คน    
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยให้นักศึกษา
กลุ่มทดลองได้เรียนด้วยชุดการสอน ผู้วิจัยท าหน้าที่
เป็นผู้คอยดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเท่านั้น ในชุด
ก า ร ส อ น นั ก ศึ ก ษ า ก ลุ่ ม ท ด ล อ ง จ ะ ต้ อ ง ท า
แบบทดสอบก่อนเรียน ปฏิบัติตามข้อแนะน า   
ศึกษาใบความรู้  แล้วท าแบบฝึกหัด ท าใบกิจกรรม 
ใบงานการทดลองโดยใช้ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเป็นสื่อการเรียน ต่อจากนั้นต้องท าแบบทดสอบ
หลังเรียน เมื่อนักศึกษากลุ่มทดลองได้ศึกษาเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ก็เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากชุดการ
สอนแต่ละหน่วย  น า ไปวิ เคราะห์ผลเ พ่ือหา
ประสิทธิภาพของ ชุดการสอนต่อไป 
 6.8 ท าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้วิจัยได้ท า
การสอนนักศึกษา จ านวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โดยเนื้อหาวิชาที่ใช้สอนมีทั้ง
ภาคทฤษฎี   และปฏิบัติโดยใช้ชุดการสอน           ที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
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 6.9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
ใช้ชุดการสอน ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนก่อนการเรียน ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
และภายหลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้นครบ
ตามเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยได้ให้
นักศึกษาท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ ได้จากการทดสอบ น าไปวิ เคราะห์ผลเพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาต่อไป 
 6.10  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  6.10.1การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 จากคะแนน
แบบฝึกหัดในกิจกรรมการเรียน และคะแนนแบบ
ประเมินผลหลังเรียน ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและค่า
คะแนนร้อยละ  ของคะแนนเฉลี่ย [5] 
  6.10.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่าสถิติ t-test  (Paired-
Sample t-test) เ พ่ือการวิ เคราะห์การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้าทางการเรียน ก่อนเรียน 
หลังเรียน [6] 

 6.10.3 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อครูผู้สอนคิดเป็นร้อยละ 
 

 

7. ผลกำรวิจัย 

  ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 1  ค่าประสิทธิภาพของชุดการสอนของแต่ละหน่วย ระหว่างคะแนนกิจกรรมการเรียน (E1) และ   
             คะแนนประเมินผลหลังการเรียน (E2) 

ชุดกำรสอน กิจกรรมกำรเรียน (E1)% ประเมินผลหลังกำรเรียน (E2)% 
หน่วยที่ 1 เรื่องท่ี 1.1-1.8 81.81 85.00 
หน่วยที่ 2 เรื่องท่ี 2.1 83.00 85.00 
หน่วยที่ 2 เรื่องท่ี 2.2 87.25 90.00 
หน่วยที่ 2 เรื่องท่ี 2.3 81.67 80.00 
หน่วยที่ 3 เรื่องท่ี 3.1 86.67    83.33 
หน่วยที่ 3 เรื่องท่ี 3.2 88.67 85.00 
หน่วยที่ 3 เรื่องท่ี 3.3 83.75 85.00 
หน่วยที่ 4 เรื่องท่ี 4.1 82.00 80.00 
หน่วยที่ 4 เรื่องท่ี 4.2 81.00 80.00 
หน่วยที่ 4 เรื่องท่ี 4.3-4.4 82.00 80.00 

เฉลี่ย 83.78 83.33 
 

ตำรำงท่ี 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
กลุ่มตัวอย่ำง N X  2S  t 
กลุ่มทดลอง 21 116.57 120.57  

6.82 กลุ่มควบคุม 20 95.45 217.42 
 df =39    0.01 t =2.70 

 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตำรำงท่ี 3  สรุปผลร้อยละของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อชุดสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า1 (3104-2002) 
 

ที ่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพึงพอใจ 
1 คุณลักษณะของตัวครูผู้สอน 98.76 
2 เทคนิควิธีสอนของครู 98.57 
3 วิธีการวัดผลและประเมินผล 98.95 
4 การใช้สื่อการเรียนการสอน 99.05 
5 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิด 98.48 

เฉลี่ย 98.76 
 
8. ผลกำรวิจัย 

จากการวิจัยสามารถ  สรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้ 

8.1  การหาค่าประสิทธิภาพของชุดการ
สอน วิชาเครื่องกลไฟฟ้า1  (3104-2002)   ผล
การวิเคราะห์ปรากฏว่า ค่าประสิทธิภาพของชุด
การสอน ระหว่างกิจกรรมการเรียน (E1) และ
คะแนนประเมินผลหลังการเรียน (E2) เฉลี่ ย
เ ท่ า กั บ  83.78/83.33 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
ประสิทธิภาพพบว่าประสิทธิภาพเฉลี่ยของชุดการ
สอน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียน และหลังเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 
1 (3104-2002) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (พุทธศักราช 2557) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง โดยใช้ชุดการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 ผล
ปรากฏว่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 8.3 ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนวิชาวิชา
เครื่องกลไฟฟ้า1 (3104-2002) จากการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอน สรุปผล
ร้อยละของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อครูผู้สอน
วิชาเครื่องกลไฟฟ้า1 (3104-2002) พบว่าผลการ
พัฒนาชุดการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า1 (3104-
2002) ตามหลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ปรากฏว่าการใช้ชุดการสอนเป็นสื่อ
ประการจัดการเรียนรู้วิชาเครื่องกลไฟฟ้า1 (3104-
2002) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูด้านต่าง ๆ เฉลี่ยร้อยละ 98.76 ซึ่งเป็นความ
พึงพอใจในระดับท่ีดี 
 
9.  สรุปผลและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
 ผลการวิจัยในการใช้ชุดการสอน วิชาเครื่องกล
ไฟฟ้า1 (3104-2002) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาไฟฟ้า
ก าลัง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าประสิทธิภาพของชุด
การสอนระหว่างคะแนนกิจกรรมการเรียน (E1)  และ
คะแนนประเมินผลหลังการเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 
83.78/83.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ [7]  ซึ่งท าการวิจัยการสร้างชุดการ
สอน  เรื่องเซนเซอร์วิชาระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม   ระดับปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ซึ่งพบว่าผลการใช้ชุดการสอน   ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.15/82.28  สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 80/80 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ [8] 
วิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอนปฏิบัติ  เรื่องเทคนิคการอินเตอร์เฟสกับไมโคร
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โพรเซสเซอร์Z-80หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ระดับปริญญาครุ
ศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ซึ่งพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  82.53/81.11 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80 และเป็นไปตามสมมติฐานของงานวิจัย 
แสดงว่าการสอนโดยใช้ชุดการสอนเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถใช้ได้กับสาขาวิชาไฟฟ้า
ก าลังทั้งนี้เป็นเพราะชุดการสอน ซึ่งถูกสร้างขึ้น
จากการวิเคราะห์บทเรียน การจัดล าดับกิจกรรม    
และการใช้สื่ออย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ผู้วิจัยได้
น าชุดการสอนมาใช้กับวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถใช้ชุดการสอน
ได้ 
 
10. ข้อเสนอแนะ 
 10.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
  ควรมีการทดลองสร้างชุดการสอนกับวิชา
อ่ืน ๆ โดยให้มีกิจกรรมการเรียนในหน่วยบทเรียน
ต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน หรืออาจจัดท าสื่อประกอบบทเรียน
เพ่ิมข้ึน 
 10.2 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  ชุดการสอนที่สร้างต้องมีการทดลองใช้ทุก
ระยะ เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน จึงจะท าให้ชุดการสอนที่สร้างขึ้นเป็น
นวัตกรรมที่ดีและสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

        การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง โดยใช้บอร์ด
ราสเบอรี่ พายให้มีประสิทธิภาพ 2) ประเมินคุณภาพของชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง โดยใช้บอร์ดรา
สเบอรี่ พาย 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อการใช้งานชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง โดยใช้
บอร์ดราสเบอรี่ พาย วิธีการวิจัยออกแบบและทำการทดลองการทำงานของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต
ในทุกส่ิง ท่ีพัฒนาโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับการทำงานของชุดควบคุมฯ ผู้วิจัย
ได้ดำเนินงานตามลำดับ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบบประเมินคุณภาพประเมินคุณภาพของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย ทำการจัดเก็บข้อมูลจากการแจกแบบประเมินคุณภาพ
และแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างครู บุคลากรทางการศึกษา 5 ท่าน และนักเรียนนักศึกษาจำนวน 10 ท่าน ของ
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน โดยใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลในภาคเรียนท่ี 1/2562  ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบียนเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินคุณภาพของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง โดยใช้บอร์ด
ราสเบอรี่พาย ทำการแปลผลในภาพรวมอยู่ในระดับดี (�̅� = 3.90, S.D. = 0.54) และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย ทำการแปลผลในภาพ
รวมอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.17, S.D. = 0.57) 

คำสำคัญ : ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย 
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Abstract 
 

    The purpose of this research was to 1) build and develop electrical kits through the internet 
in everything By using the raspberry board Pie for efficiency 2) Evaluate the quality of electrical 
appliances via the internet in everything By using the raspberry pie board 3) Study the satisfaction 
of users towards the usage of electrical appliances via the internet in everything By using the 
Raspberry Pie board, research methods, designs and experiments on the operation of electrical 
control devices via the internet in everything Developed using the Raspberry Pie board In order to 
get the performance that is suitable for the operation of the control unit The researcher conducted 
the work respectively Tools used in research, quality evaluation form, assess the quality of electrical 
control units through the internet in everything By using the raspberry pie board And an evaluation 
form for the satisfaction of users of electrical control sets over the internet in everything By using 
the raspberry pie board Data were collected from the distribution of quality evaluation forms and 
questionnaires for teachers. 5 educational personnel And 10 students of Burapha Prachin Technical 
College By using the time period in data collection in Semester 1/2019 to analyze the data by 
finding the percentage, average and standard deviation. 

The result of the research shows that the quality assessment of electrical control units via the 
internet in everything By using the raspberry pie board Interpret the overall picture at a good level 
(�̅� = 3.90, S.D. = 0.54) and the evaluation form of the satisfaction of users of electrical control units 
via the internet in everything By using the Raspberry Pie board to translate the results in a good 
level (�̅� = 4.17, S.D. = 0.57) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Keywords : Electrical equipment set through the internet in everything By using the raspberry pie 
board 
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1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
ในสภาพปัจจุบันของทุกวันนี้เทคโนโลยี โดยเฉพาะ

สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีว ิตประจำว ันและพัฒนาอย่างรวดเร็วจากในอดีต 
มนุษย์เราติดต ่อสื ่อสารก ันด ้วยภาษากาย การใช้
สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ควันไฟ การวาดภาพตามผนังถ้ำ 
พัฒนามาจนมี ภาษาพูด และภาษาเขียน ภายหลังจากมี
ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันแล้ว มนุษย์ยังพัฒนา
เกี่ยวกับช่องทางการสื ่อสารเริ ่มต้นจากสื ่อสิ ่งพ ิมพ์
เรื่อยมาเป็นการติดต่อส่ือสารแบบไร้สาย โทรศัพท์นั้นถือ
เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารอีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญ
ต่อมนุษย์เราอย่างมาก สำหรับบางคนโทรศัพท์นับเป็น
ปัจจัยท่ีสำคัญของชีวิตลำดับท่ี 6 เลยก็ว่าได้แต่สำหรับใน
ป ัจจ ุบ ันแล ้ว โทรศ ัพท ์ม ือถ ือกล ับถ ูกแทนท ี ่จาก
วิวัฒนาการใหม่ท่ีเรียกว่าสมาร์ทโฟนด้วยฟังก์ชั ่นการ
ทำงานคล้ายคลึงกับโทรศัพท์มือถือทั ่ว ๆไปแต่เพิ่ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต
ได้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในยุคปัจจุบัน สามารถเรียกว่า
เป็นยุคการสื่อสารแบบดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
การใช้งาน Social net work ที่หลากหลาย ในส่วนนี้ 
นอกเหนือจากการโทรศัพท์การใช้งานโปรแกรม หรือ
แอปพลิเคชันเหล่านี้ โทรศัพท์ สมาร์ทโฟนล้วนแล้วแต่
ตอบสนองการทำงานแอปพลิเคชันเหล่านี ้ และเมื่อ
ผู้บริโภคมีความต้องการในการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
เพิ่มมากขึ้น จึงมีบริษัทท่ีต้องการส่วนแบ่งทางการตลาด
สินค้าชนิดนี้เพิ่มขึ้นเช่นกัน ประโยชน์ท่ีได้จาก Intetnet 
of Things (1) จะทำให้ระบบจัดเก็บข้อมูลที่เชื ่อม ต่อ
กันเป็นเน็ตเวิร ์คแต่อยู ่อย ่างกระจัดกระจายมีการ
ประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ (2) ช่วยให้เกิดการ
ทำงานแบบเรียลไทม์ และสามารถแชร์ข้อมูลได้อย่าง
ราบรื่น ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ไหนก็ตาม (3) การใช้       
ทำให้เกิดความซับซ้อนในการบริหารข้อมูลในแบบ
เรียลไทม์ซึ่งเป็นจุดแข็งของเน็ตแอพ 

 

 
ภาพที่ 1 การแสดงผลการทำงานของ การสร้างและ 

พัฒนาชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอิน 
เทอร์เน็ตในทุกสิ่งโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ 
พาย 

 
งานวิจัยนี้เป็นการนำเอาบอร์ด Raspberry PI (รา

สเบอรี่ พาย) ทำหน้าที่เป็น Sever ส่งค่าอุณหภูมิและ
ความชื่นไปเก็บไว้ที ่เว็บไซต์ PubNub และแสดงผ่าน 
Freeboard.io ทำให้สามารถทราบค่าอ ุณหภูม ิและ
ความช้ืนขณะนั้น และพร้อมกันนั้นก็สามารถส่ังงานรีเลย์
ที ่ฝั ่ง Sever เพื่อเปิด-ปิด อุปกรณ์ได้ถึง 4 ช่องทางขอ
เพียงมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 

การใช้งานเก ี ่ยวกับอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายที ่มี
ประสิทธ ิภาพในการเชื ่อมต่อสัญญาณ และการส่ง
สัญญาณผ่านเครือข่ายอินเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
ภาพท ี ่  2 การแสดงผลการทำงานของการใช้

อินเตอร์เน็ตแบบไร้สายสัญญาณ 
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ผู้ดำเนินการวิจัยได้เล็งเห็นถึงการนำเอาสมาร์ทโฟน 
(Smart Phone) และ ราสเบอร ี ่  พาย (Raspberry pi) 
มาใช้งานร่วมกันเพื่อในการควบคุมสั่งงานอุปกรณ์การ
เปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟ ฟ้ารถยนต์ โทรศัพท์มือถือ 
เครื ่องมือสื ่อสาร เครื ่องมือทางการ เกษตร  อาคาร 
บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.1 เพื ่อสร้างและพัฒนาชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พายให้มี
ประสิทธิภาพ               
     2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน
อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย  
     2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อการ
ใช้งานชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง โดยใช้
บอร์ดราสเบอรี่ พาย 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
  3.1 ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตใน

ทุกสิ่ง ที ่พัฒนาโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย ผ่านการ
ทดสอบการใช้งานจาก ครู และ นักเรียน – นักศึกษา 
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 วิทยาลัยเทคนิค
บูรพาปราจีน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดี 
    3.2 คุณภาพของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ที ่พัฒนาโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ 
พาย อยู่ในระดับ ดี 

    3.3 ผู ้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้งานชุด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง ท่ีพัฒนา
โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย อยู่ในระดับ ดี 

 

4.  ขอบเขตของการวิจัย  
   4.1 ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตใน

ทุกส่ิงท่ีพัฒนาโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่พาย สามารถทำงาน
ต่อเนื่อง ส่ังงานผ่านอินเตอร์เน็ตได้ คิดเป็นร้อยละ 80 

        4.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
         4.2.1 ตัวแปลต้นชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ที ่พัฒนาโดยใช้บอร์ดรา
สเบอรี่ พาย 
         4.2.2 ตัวแปลตาม  
          4.2.2.1 ประสิทธิภาพจากการใช้งาน
ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งท่ี
พ ัฒนาโดยใช้บอร ์ดราสเบอร ี ่พายทำงานอย ่าง
ต่อเนื่อง ส่ังงานผ่านอินเตอร์เน็ตร้อยละ 80 
          4.2.2.2 ความพึงพอใจที ่มีต่อการใช้
งานของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตใน
ทุกส่ิง ท่ีพัฒนาโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย 

 

5. วิธีดำเนินการวิจัย 
    การสร้างและพัฒนาชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ที ่พัฒนาโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ 
พาย ผู้วิจัยได้ออกแบบและทำการทดลองการทำงาน
ของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง ท่ี
พัฒนาโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
ที ่เหมาะสมกับการทำงานของชุดควบคุมฯ ผู ้ว ิจัยได้
ดำเนินงานตามลำดับดังนี้  
      5.1 ศึกษาคุณสมบัติของสมาร์ทโพน 
ส ม า ร์ ต โ ฟ น ห ร ื อ ส ม า ร ์ ท โ พ ร์  ( Smartphone, 
Smartphone) เป็นโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีมี ความสามารถ
ท่ีเพิ่มเติมนอกเหนือ จากโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ัวไปสมาร์ท
โฟน ได้ถูกมองว่าเป็นคอมพิวเตอร์พกพาที ่ทำงานใน
ลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อน ที่โดยที่ความสามารถหลัก
ของโทรศัพท์มือถือ เข้าร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ของ
โทรศัพท์เองสมาร ์ตโฟนสามารถให้ผ ู ้ ใช ้งานติดต้ัง
โปรแกรมเสริมสำหรับเพิ่มความสามารถของโทรศัพท์
ตัวเองโดยรูปแบบนั้นขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของโทรศัพท์
และระบบปฏิบัติการ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 สมาร์ตโฟน 
   5.2 ศึกษาคุณสมบัติของราสเบอรี่พาย (Raspberry 
Pi) 
บอร์ดEmbedded Linux ท่ีใช้Microcontroller ตระกูล 
ARM โดยคำว่า pi นั้นมาจาก python ซึ่งเป็นภาษาหลัก
ที่ใช้ในการพัฒนานั่นเองซึ่งมีรูปร่างหน้าตาเหมือนในาพ
มีขนาดเท่า ๆ กับบัตรประชาชนความสามารถของเจ้า
ตัวนี ้คือสามารถติดตั ้งระบบปฏิบัติการลงไปได้และ
ระบบปฏิบัติการที่ถูกติดตั้งลงไปนั้นถูกออกแบบพัฒนา
มาเพ ื ่อเจ ้าราสเบอร ี ่น ี ้ โดยเฉพาะค ือRaspbianซึ่ ง
ระบบปฏิบัติการดังกล่าวนี้เกิดจากการนำ Debian ซึ่ง
เป็น ระบบปฏิบัติการในตระกูล linux มาตัดแต่งให้เข้า
กับตัวบอร์ดราสเบอรี ่พายนี ้และได้ชื ่อใหม่ขึ ้นมาคือ 
Raspbian นั่นเอง 

ราสเบอรี ่พายมีความสามารถหลายอย่างเหมือน
คอมพิวเตอร์พีซีท่ีเราใช้กันตามบ้านท่ัวไป เพียงแต่สเปค
ความเร็วอาจจะด้อยกว่าแต่ก็มีจุดที่ดีกว่าคอมพิวเตอร์
พีซีท่ีเราใช้กันอยู่ ไม่น้อยเลยทีเดียว จุดเช่ือมต่ออุปกรณ์
และความสามารถของแต่ละจุดนั้น ๆ ว่าทำอะไรได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 Raspberry Pi 
       5.3 อินเตอร์เน็ต (Internet) 
อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet)หมายถึง เครือข่าย
คอมพิว เตอร์ ที่มีขนาดใหญ่ มีการเชื ่อมต่อระหว่าง
เครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้
สื่อสารกันระหว่างคอมพิว เตอร์ ที่เรียกว่าโพรโทคอล 
(protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ใน
หลายทางอาทิ อีเมล์ เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้น
ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและ
โปรแกรมมาใช้ได้ 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

ภาพที่ 5 Internet 
    5.4 Internet of Things 
IoT : Internet of Things (บางทีเร ียก IoE : Internet 
of Everything) หรือ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” หมายถึง 
การที ่ส ิ ่งต ่าง  ๆ ถูกเชื ่อมโยงทุกสิ ่งทุกอย่างสู ่ โลก
อินเตอร์เน็ตทำให้มนุษย์สามารถส่ังการควบคุมการใช้งา
อุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเช่น การ
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1


เปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์ โทรศัพท์มือถือ 
เคร ื ่องมือสื ่อสาร เคร ื ่องมือทางการเกษตร  อาคาร 
บ้านเร ือน เคร ื ่องใช้ในชีว ิตประจำว ันต่าง ๆ ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น IoT มีช่ือเรียกอีกอย่างว่า 
M2M ย่อมาจาก Machine to Machine คือเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือต่าง ๆ เข้าไว้
ด้วยกัน เทคโนโลยี IoT มีความจำเป็นต้องทำงานร่วมกับ
อุปกรณ์ประเภท RFID และ Sensors ซึ่งเปรียบเสมือน
การเติมสมองให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที ่ขาดไม่คือการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อ ให้อุปกรณ์สามารถรับส่ง
ข้อมูลถึงกันได้ เทคโนโลยี IoT มีประโยชน์ในหลายด้าน 
แต่ก็มาพร้อมกับความเส่ียง เพราะหากระบบรักษาความ
ปลอดภัยของอุปกรณ์ และเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตไม่ดีพอ 
ก็อาจทำให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาขโมยข้อมูลหรือละเมิด
ความเป็นส่วนตัวของเราได้ ดังนั้นการพัฒนา IoT จึงจำ 
เป็นต้องพัฒนามาตรการ และระบบรักษาความปลอดภัย
ไอทีควบคู่กันไปด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 6 Internet of Things 
 

5.4 การสร ้ างช ุดควบค ุมอ ุปกรณ ์ ไฟฟ ้าผ ่ าน
อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย 

5.5 การพัฒนาหาคุณภาพของชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ 
พาย 

    5.5.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
            5.5.1.1 เป็นครูผู ้สอนในวิทยาลัยเทคนิค

บูรพาปราจีน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเมคคา
ทรอนิกส์ จำนวน 5 ท่าน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

            5.5.1.2 บ ุคลากรทางการศ ึกษาและ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ท่ีมีการ
ใช้งานชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง 
โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย  

    5.5.2 เครื ่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบ
คุณภาพได้แก่ แบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถาม 

5.6 การทดลองใช้ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย กับ
กลุ่มทดลอง เพื่อหาสมรรถนะของชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ 
พาย 

5.7 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง โดยใช้บอร์ดรา
สเบอรี่ พาย 
 

6. ผลการวิจัย 
   6.1 ผลการว ิจ ัยช ุดควบคุมอ ุปกรณ ์ไฟฟ ้า ผ่ าน
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย ได้ชุด
อุปกรณ์ตามรูป 
 

 
 

ภาพที่ 7 ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตใน
ทุกส่ิงโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย 
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       6.2 ผลการประเม ินค ุณภาพของช ุดควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง โดยใช้บอร์ดรา
สเบอรี่ พาย พบว่าด้านอุปกรณ์คิดเป็นร้อยละ 3.90 ดัง
ตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของชุดควบคุม อุปกรณ์      
ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง โดยใช้บอร์ดรา
สเบอรี่ พาย 

ลำดับ รายการประเมิน  

�̅� 
S.D แปล

ผล 
1 ด้านความเสถียรภาพ

ของระบบอ ินเตอร์  
เน็ตในการใช้งานของ
ชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าอินเตอร์เน็ตใน
ทุกสิ่งโดยใช้บอร์ดรา
สเบอรี่พาย 

4.01 0.62 ดีมาก 

2 ด้านความปลอดภัย
ของอุปกรณ์ของชุด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง
โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่
พาย 

4.55 0.54 ดีมาก 

3 ด้านร ูปร ่าง ขนาด 
น้ ำ ห น ั ก ข อ ง ชุ ด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง
โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่
พาย 

3.59 0.55 ดี 

4 ด้านความประหยัด
ราคา และการใช้งาน
อย่างคุ ้มค่าของชุด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง 

3.59 0.54 ดี
มาก 

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลการประเมินคุณภาพของชุดควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง 
โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย 

 ลำดับ รายการประเมิน  

�̅� 
S.D แปล

ผล 
5 ความพึงพอใจของผ็

ใช้ท่ีมีต่อชุดควบคุม
อ ุ ป ก ร ณ ์ ไ ฟ ฟ้ า
อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง
โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่
พาย 

3.76 0.45 ดีมาก 

รวม 3.90 0.54 ดี 
จากตารางที ่  1 ผลการประเมินคุณภาพของ ชุด

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง โดยใช้
บอร์ดราสเบอรี ่ พาย โดยภาพรวม อยู ่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( �̅� ) 3.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ (S.D.) 0.54 
        6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผ้ใช้งานชุด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง โดยใช้
บอร์ดราสเบอรี ่ พาย โดยภาพรวม อยู ่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุด 

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุก
ส่ิงโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย 

 ลำดับ รายการประเมิน  

�̅� 
S.D แปล

ผล 
1 รูปร่างการออกแบบ 

ความเหมาะสมของ
ชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้า  อินเตอร์เน็ต 
ในทุกสิ่งโดยใช้บอร์ด
ราสเบอรี่พาย 

3.90 0.56 ดี 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน
ชุด ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต
ในทุกส่ิงโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย 

ลำดับ รายการประเมิน  

�̅� 
S.D แปล

ผล 
2 ว ัสดุ-อ ุปกรณ์ ที ่ ใช้

ข อ ง ช ุ ด ค ว บ คุ ม
อ ุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า  
อินเตอร์เน็ต ในทุกส่ิง
โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่
พาย 

4.40 0.69 ดี 

3 คุณสมบัติเฉพาะของ
ชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้า  อินเตอร์เน็ต 
ในทุกสิ่งโดยใช้บอร์ด
ราสเบอรี่พาย 

4.10 0.31 ดี 

4 การดึงดูดและความ
น ่ า ส น ใ จ ข อ ง ชุ ด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง
โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่
พาย 

4.10 0.87 ดี 

5 การทำงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ของชุด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง
โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ 

4.30 0.48 ดี 

6 ความปลอดภัยในการ
ใช้งานของชุดควบคุม
อ ุปกรณ์ไฟฟ ้าผ่าน
อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง
โดยใช้บอร์ด ราสเบอ
รี่พาย 

4.30 0.67 ดี 

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน
ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตใน
ทุกส่ิงโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย 

 

 ลำดับ รายการประเมิน  

�̅� 
S.D แปล

ผล 
7 การใช ้ งานของ ชุด

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ป่านอินเตอร์เน็ตใน
ทุกส่ิง โดยใช้บอร์ดรา
สเบอรี ่พาย มีความ
สะดวก ง่าย และไม่
ยุ่งยากซับซ้อน 

4.10 0.56 ดี 

8 ก า ร โ ต ้ ต อ บ แ ล ะ
ประมวล ผลของชุด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผ่านอนเตอร์เน็ตใน
ทุกสิ่งโดยใช้บอร์ดรา
สเบอรี่พาย 

4.30 0.48 ดี 

9 ความรู้และประโยชน์
ที ่ได้จากชุดควบคุม
อ ุปกรณ์ไฟฟ ้าผ่าน
อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง 
โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่
พาย 

4.20 0.63 ดี 

10   ความสามารถในการ
พัฒนาไปสู่เชิงาณิชย์
อุตสาหกรรมของชุด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผ่านอินเตอร์เน็ตใน
ทุกส่ิง โดยใช้บอร์ดรา
สเบอรี่พาย 

4.00 0.47 ดี 

รวม 4.17 0.57 ดี 
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จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุก
ส่ิงโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย พบว่าโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( �̅� ) 4.17 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ (S.D.) 0.57 
 

7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
   จากผลการประเมินคุณภาพของชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ 
พาย โดยมีการประเมินคุณภาพทั้งหมด 5 ข้อ มีผลการ
ประเมินคุณภาพพบว่า 1) ด้านความเสถียรภาพของ
ระบบอินเตอร์ เน็ตในการใช้งานของชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่พาย มึ
ค่า (�̅� = 4.01, S.D. = 0.62) 2) ด้านความปลอดภัย
ของอุปกรณ์ของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอินเตอร์เน็ตใน
ทุกสิ่งโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่พาย (�̅� = 4.55, S.D. = 
0.54) 3) ด้านรูปร่าง ขนาด น้ำหนักของชุดควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิงโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่
พาย (�̅� = 3.59, S.D. = 0.55) 4) ด้านความประหยัด
ราคา และการใช้งานอย่างคุ้มค่าของชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง (�̅� = 3.59, S.D. = 0.54) 5) 
ความพึงพอใจของผ็ใช้ท่ีมีต่อชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่พาย (�̅� = 
3.76, S.D. = 0.45) โดยมีภาพรวมอยู ่ที ่ (�̅� = 3.90, 
S.D. = 0.54) และผลการผลการประเมินความพึงพอใจ
ผู้ใช้งานชุด ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุก
ส่ิงโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย มีผลการประเมินความพึง
พอใจพบว่า 1) รูปร่างการออกแบบ ความเหมาะสมของ
ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า  อินเตอร์เน็ต ในทุกสิ่งโดยใช้
บอร์ดราสเบอรี่พาย (�̅� =3.90, S.D. =0.56 ) 2) วัสดุ-
อุปกรณ์ ท่ีใช้ของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า  อินเตอร์เน็ต 
ในทุกสิ่งโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่พาย (�̅� =4.40 , S.D. 
=0.69 ) 3) คุณสมบัติเฉพาะของชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้า  อินเตอร์เน็ต ในทุกสิ่งโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่พาย 

(�̅� = 4.10, S.D. = 0.31) 4) การด ึงด ูดและความ
น่าสนใจของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอินเตอร์เน็ตในทุก
ส่ิงโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่พาย (�̅� =4.10 , S.D. = 0.87) 
5) การทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่  (�̅� 
=4.30 , S.D. =0.48 ) 6) ความปลอดภัยในการใช้งาน
ของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง
โดยใช้บอร์ด ราสเบอรี ่พาย(�̅� =4.30 , S.D. =0.67 )  
7) การใช ้งานของช ุดควบคุมอ ุปกรณ์ไฟฟ ้าป ่ าน
อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่พาย มีความ
สะดวก ง่าย และไม่ยุ่งยากซับซ้อน (�̅� = 4.10, S.D. = 
0.56) 8) การโต้ตอบและประมวล ผลของชุดควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอนเตอร์เน็ตในทุกสิ่งโดยใช้บอร์ดรา
สเบอรี ่พาย (�̅� =4.30 , S.D. =0.48) 9) ความรู ้และ
ประโยชน ์ท ี ่ ได ้จากช ุดควบคุมอ ุปกรณ์ไฟฟ ้าผ่าน
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง โดยใช้บอร์ดราสเบอรี ่พาย (�̅� 
=4.20 , S.D. =0.63 ) 10) ความสามารถในการพัฒนา
ไปสู่เชิงาณิชย์อุตสาหกรรมของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผ่านอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่พาย (�̅� 
=4.00 , S.D. =0.47 ) โดยมีภาพรวมอยู่ที่ (�̅� = 4.17, 
S.D. = 0.57) 
 
8. ข้อแสนอแนะ 
   8.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ 
พาย 
           8.1.1 ควรมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั ้งฝั ่งรับ
สัญญาณและฝั่งส่งสัญญาณสามารถควบคุมอุปกรณ์ใน
การใช้งานได้ 4 ช่องทาง 
            8.1.2 ปรับรูปแบบของชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่านอิน เทอร์เน็ต ในทุกส่ิง โดยใช้บอร์ด ราสเบอรี่ 
พาย (Electronic Device Control through Internet 
of Things by Raspberry Pi Board) ให้มีความทันสมัย 
กล่องที ่ใช้เก็บอุปกรณ์ควรมีการจัดเก ็บอุปกรณ์ให้
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เรียบร้อย และในการแสดงผลครั้งต่อไปควรมีอุปกรณ์ใน
การแสดงผลให้มากกว่านี้ 
     8.2 ข้อเสนอแนะในการทำผลวิจัยไปใช้งาน 
          ควรมีชุดสำรองไฟรองรับการเกิดไฟฟ้าดับหรือ
อุปกรณ์สำรองไฟไว้ และควรจัดให้มีการเก็บสัญญาณ
ข้อมูลไว้วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีเกิดปัญหาข้ึน 
9. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่ท่านได้สละเวลาในการ
มาช่วยอธิบายในส่วนของโปรแกรม และให้คำแนะนำ
เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 
Control of the home lighting system using IoT (Internet of Things) technology 

โสธร  จันทร์ประมลู1  คงพันธ์  ไชยตัน2 ทิพย์พรถ ปุริเกษม3 คธาวุธ  สว่างพิศาลกิจ4 

Sothon chanpramun1, Kongphan chaitan2, Thiprot  purikasem 3, Katawut  sawangpisangit4

1ครูช านาญการ  แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก E-mail sothon14@gmail.com 
2ครูช านาญการ  แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ E-mail kongphan1@gmail.com 
3พนักงานราชการ  แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ E-mail sothon14@gmail.com 
4ครูช านาญการพิเศษ  แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก E-mail s.katawut@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่ างภายในบ้านโดยใช้

เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) สามารถน าไปใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยติดเตียงท่ีอาศัยอยู่ในบ้าน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือบอร์ด Generic ESP8266 modules ซึ่งเป็น
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการควบคุมผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ไอโอเอส และแบบประเมินประสิทธิภาพ
ของชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง วิธีการด าเนินการเริ่มจากศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ออกแบบโครงสร้า งของชุด
ควบคุม สร้างชุดควบคุม พัฒนาโปรแกรมควบคุม และท าการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ จากนั้นให้ผู้ทดลองใช้งานท า
การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่าชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) สามารถใช้
งานได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการกระจายสัญญาณของอุปกรณ์เช่ือมต่อไร้สายท่ีคลอบคลุมบริเวณบ้าน 
ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าท่ีสร้างขึ้นมามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและเมื่อทดสอบหาประสิทธิภาพเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าแสง
สว่างสามารถท างานได้อย่างถูกต้องและแม่นย าร้อยละ 100  
ค าส าคัญ : ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 

Abstract 
The objective of this research is to construct and find the efficiency of home lighting system 

controller using IoT (Internet of Things) technology. It can be conveniently used. Saves electricity and 
is beneficial to bed-sick patients living in the house The research instruments were Generic ESP8266 
modules which are microcontroller boards. By controlling through the Android IOS operating system 
And the evaluation form of the efficiency of lighting electrical system control sets How to proceed, 
starting from studying relevant documents. Design the structure of the control unit. Create a control 
unit Control program development And do experiments to find efficiency After that, the experimental 
person will answer the questionnaire. To analyze the data with percentage
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  The result of the research shows that the home lighting control system using IoT technology 
(Internet of Things) can be used via the internet. Depending on the signal distribution of wireless 
devices that cover the house The electrical system controls that have been constructed are of very 
good quality, and when tested for efficiency of the on-off electrical systems, lighting can operate with 
100% accuracy and accuracy. 
 
Keyword : Control of the home lighting system using IoT (Internet of Things) technology 

1. บทน ำ 
 ปัจจุบันผู้คนท่ัวๆ ไปมักคุ้นเคยกับการเปิดปิด

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านด้วยการเปิดปิดด้วยสวิทช์
ตามจุดต่างภายในบ้าน ท าให้ต้องเสียเวลา และไม่สะดวก
ในการเปิดปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้าน ปัจจุบัน
สมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันเป็นอย่าง
มากจึงมีการพัฒนาแอปพลิเคช่ันท่ีท างานบนสมาร์ท
โฟนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองกับความต้องการ
ผู้ใช้งานท่ีเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทางผู้วิ จัยมีความ
สนใจท่ีจะออกแบบโปรแกรมและสร้างชุดควบคุมระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายเพื่อให้
ท่ีอยู่อาศัยมีความสะดวกสบาย ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยติดเตียงท่ีอาศัยอยู่ในบ้านโดย
ใช้การควบคุมผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ ไอ
โอเอส 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อสร้างชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
บ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการท างานชุดควบคุมระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT  
          (Internet of Things)       
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
    3.1 สร้างชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้าน
โดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ดังขั้นตอน
ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี1 ขั้นตอนการสร้างชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things)   

จากภาพท่ี1 ขั้นตอนการสร้างชุดควบคุมระบบ
ไฟฟ้ าแสงสว่ า งภายในบ้านโดยใ ช้ เทคโนโลยี  IoT 
(Internet of Things)  สามารถอธิบายรายละเอียดได้
ดังนี้ 

3.1.1 ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างชุด
ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี 
IoT (Internet of Things) ได้แก่  

 

ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยงข้อง 

เริ่มต้น 

 ส้ินสุด 

  ออกแบบชุดควบคุม 

  ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 

    สร้างชุดควบคุม 

ปรับปรุงแก้ไข 

เทียบกับ        
เกณฑ์ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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1) NodeMCU (โหนด เอ็มซียู) คือ บอร์ดคล้าย 
Arduino ท่ีสามารถเช่ือมต่อกับ WiFi ได้, สามารถเขียน
โปรแกรมด้วย Arduino IDE ได้เช่นเดียวกับ Arduino 
และบอร์ดก็มีราคาถูกมากๆ เหมาะแก่ผู้ท่ีคิดจะเริ่มต้น
ศึกษา หรื อทดลอง ใ ช้ ง าน เกี่ ย วกับ  Arduino, IoT, 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่การน าไปใช้จริงในโปรเจคต่างๆ 
ก็ตาม เพราะราคาไม่แพงภายในบอร์ดของ NodeMCU 
ประกอบไปด้วย ESP8266 (ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท่ี
สามารถเช่ือมต่อ WiFi ได้) พร้อมอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น พอร์ต micro USB ส าหรับจ่ายไฟ/
อัปโหลดโปรแกรม, ชิพส าหรับอัปโหลดโปรแกรมผ่านสาย 
USB, ชิพแปลงแรงดันไฟฟ้า และขาส าหรับเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ภายนอก เป็นต้น [1][2][3][4] 

 2) ไวไฟ (Wi-Fi) เป็นเทคโนโลยีท่ีได้รับความนิยมท่ี
ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปล่ียนข้อมูล
หรือการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยใช้คล่ืนวิทยุ 
ค า ๆ นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance ท่ีได้
ให้ค านิยามของวายฟายว่าหมายถึง "ชุดผลิตภัณฑ์ใด ๆ ท่ี
สามารถท างานได้ตามมาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบไร้สาย (แลนไร้สาย)  ซึ่ งอยู่บนมาตรฐาน IEEE 
802.11" อย่างไรก็ตามเนื่องจากแลนไร้สายท่ีทันสมัยส่วน
ใหญ่จะขึ้นอยู่กับมาตรฐานเหล่านี้  ค าว่า "ไวไฟ" จึง
น ามาใช้ในภาษาอังกฤษท่ัวไปโดยเป็นค าพ้องส าหรับ 
"แลนไร้สาย" เดิมทีวายฟายออกแบบมาใช้ส าหรับอุปกรณ์
พกพาต่าง ๆ และใช้เครือข่าย LAN เท่านั้น แต่ปัจจุบัน
นิยมใช้ Wi-Fi เพื่อต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยอุปกรณ์พกพา
ต่าง ๆ เช่นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องเล่นเกมส์  
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต กล้องดิจิทัลและเครื่อง
เสียงดิจิทัล สามารถเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ผ่าน
อุปกรณ์ท่ีเรียกว่าแอคเซสพอยต์หรือ ฮอตสปอต และ
บริเวณท่ีระยะท าการของแอคเซสพอยต์ครอบคลุมอยู่ท่ี
ประมาณ 20 ม.ในอาคาร แต่ระยะนี้จะไกลกว่าถ้าเป็นท่ี
โล่งแจ้ง [1][2][3][4] 
 3) Relay คือ สวิทช์ตัด-ต่อวงจรแบบอิเลคทรอนิกส์ 
โดยใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า จะท างานเมื่อมีการ
จ่ายไฟไปตามก าหนดท าให้เกิดวงจรเปิด เมื่อไม่มีการ
จ่ายไฟจะท าให้เกิดวงจรปิดท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้รีเลย์
เป็นสวิทช์นั้นไม่ท างาน [1][2][3][4] 

 4) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างคือ  ระบบแสงสว่างท่ีต้อง
ได้รับการออกแบบและติดต้ัง เพื่อให้การประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้
สภาพแวดล้อมท่ัวๆ ไปของการมองเห็นมีความปลอดภัย
และน่ารื่นรมย์ วิธีการให้แสงสว่างท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิง
ส าคัญของการออกแบบระบบแสงสว่างซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 วิธีคือ [5] 
     1. การให้แสงสว่างแบบมีความสว่างเกือบเท่ากัน
ตลอดพื้นท่ี เป็นการให้ความสว่างจากโคมไฟแสงสว่างท่ี
ติดต้ังกระจายอย่างสม่ าเสมอตลอดพื้นท่ีเพดาน 
     2. การให้แสงสว่างเฉพาะท่ี โดยอาศัยหลักการท่ีแต่
ละพื้นท่ีต้องการความสว่างไม่เท่ากันแล้วแต่ประเภทของ
กิจกรรม 
     3. การให้แสงสว่างเฉพาะต าแหน่ง เป็นการให้แสง
สว่างเสริมส าหรับงานท่ีต้องการความละเอียดสูง 
 5) Arduino IDE คือ โปรแกรมส าหรั บ ใ ช้ เ ขี ยน
โปรแกรม, คอมไพล์ และอับโหลดโปรแกรมลงบอร์ด 
Arduino หรือบอร์ดตัวอื่นๆ ท่ีคล้ายกัน เช่น Generic 
ESP8266 modules, NodeMCU หรือ WeMos D1 เป็น
ต้น  
  6) ศึ กษา  โป รแก รม  Blynk คื อ  Application 
ส าเร็จรูปส าหรับงาน IoT มีความน่าสนใจคือการเขียน
โปรแกรมท่ีง่าย ไม่ต้องเขียน App เองสามารถใช้งานได้
อย่าง Real time สามารถเช่ือมต่อ Device ต่างๆเข้ากับ 
Internet ไ ด้อย่ า ง ง่ ายดาย  ไม่ ว่ าจะ 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 ท่ี ส า คัญ 
Application Blynk ไม่ เ สียค่าใช้จ่าย และ รองรับใน
ระบบ IOS และ Android อีกด้วย [6] 
3.1.2. ออกแบบโครงสร้างชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสง
สว่างภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี  IoT ( Internet of 
Things)    
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี2 โครงสร้างชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things)  

     Device Controller 

1  
 

2 

2 
 IoT 

3 
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จากรูปภาพท่ี2 แสดงโครงสร้างชุดควบคุมระบบไฟฟ้า
แสงสว่างภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of 
Things) ประกอบด้วย 1) Device controller ซึ่งมีอุปกรณ์
ประกอบท างานได้แก่ หมายเลข 1 คือ Relay 8 Channel 
1 ตั ว  หมาย เลข 2 คื อ  Noude MCU 2) 4G Router 
Wireless 4G LTE KASDA KW9621B N300 3) Smart 
Phone  
 3.1.3 สร้างชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
บ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things)  
 

 
 
ภาพท่ี3 ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านโดย
ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 
3.1.4 พัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things)
พัฒนามาจากโปรแกรม App Blynk และท าการเช่ือมต่อ
กับสมาร์ทโฟนโดยผ่านสัญสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็น
ตัวส่ง สัญญาณให้กับอาดูยโน่  NoudeMCUท่ีท าการ
เช่ือมต่อกับสัญสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วจะรับ
ค าส่ังและท าการส่ังงานให้กับรีเลย์ในการเปิดปิดระบบไฟ
ในบ้านโดยมีรายละเอียดของโปรแกรมแสดงดังภาพท่ี 4
และชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านโดยใช้
เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ดังแสดงภาพท่ี 5 

 
รูปภาพท่ี4 โปรแกรมชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things)   
 

 
 

รูปภาพท่ี5 ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
บ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ท่ีเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว 
 3.2 ก าหนดผู้ประเมินคุณภาพชุดควบคุมระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่ า งภายในบ้าน โดยใช้ เทคโน โลยี  IoT 
(Internet of Things) เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์การท างาน
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าส่ือสารและระบบ
ไฟฟ้า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 คน 
 3.3 เครื่ องมือ ท่ี ใ ช้ ในการวิ จัยไ ด้แก่1) แบบ
ประเมินคุณภาพชุดควบคุม 2) แบบบันทึกข้อมูลการ
ทดสอบรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต  (IoT) 3) แบบบันทึก
ข้อมูลการทดสอบชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
บ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 3.3.1 แบบประเมินคุณภาพชุดควบคุมเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ต
ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้
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ประเมิน ตอนท่ี2 รายการประเมินคุณภาพแบ่งเป็น 3 
ด้าน คือด้านระบบฮาร์ดแวร์ ด้านระบบซอฟแวร์ และ
ด้านระบบการควบคุม และตอนท่ี3 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 3.3.2 แบบบันทึกข้อมู ลการทดสอบรับ -ส่ ง
สัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ส าหรับบันทึกผลประกอบด้วย 1)
ระยะทาง 2)ผลการทดสอบ 3)ระยะเวลาท่ีตอบสนอง 
 3.3.3 แบบบันทึกผลการทดสอบชุดควบคุม
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT 
(Internet of Things) ใช้ส าหรับทดสอบการท างานตาม
ค าส่ังในการเปิดปิดหลอดไฟประกอบด้วย 1)ครั้งท่ี 2)
ค าส่ัง 3)สถานะหลอดไฟ 4)ผลการทดสอบ 
 3.4 รวบรวมวิ เ ค ร าะห์ข้ อ มู ลและสรุ ปผล
ด าเนินการดังนี้ 
 3.4.1 การหาคุณภาพของชุดควบคุมหลอดไฟ
ด าเนินการโดยอธิบายการพัฒนาและสาธิตการท างานให้
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้พิจารณา
และประเมินผลด้วยแบบประเมินคุณภาพท่ีสร้างขึ้น
จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาเฉล่ียและค่าความแบ่ง
เบนมาตรฐาน แล้วสรุปผลเปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีได้กับ
เกณฑ์ท่ีก าหนด หากค่าเฉล่ียมีค่าไม่ต่ ากว่าระดับมากจึง
ถือว่าชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านโดยใช้
เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ท่ีพัฒนาขึ้นมามี
คุณภาพ 
 3.4.2 การหารประสิทธิภาพการท างาน ชุด
ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี 
IoT (Internet of Things) ด าเนินการโดย 
 1)ทดสอบการรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตเริ่มต้น
ทดสอบท่ีระยะห่าง 20 เมตร และท าการเพิ่มระยะห่าง
ครั้งละ 10 เมตรจนไม่สามารถรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ 
 2)ทดสอบชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
บ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) โดย
ทดลองส่ังเปิดปิดหลอดไฟติดต่อกันจ านวน 10 ครั้งด้วย
การส่ังเปิดปิดไฟหน้าบ้าน ไฟหลังบ้าน ไฟห้องครัว ไฟ
ห้องน้ า และไฟห้องนอนตามล าดับ และส่ังเปิดหลอดไฟ
พร้อมกันทุกดวงแล้วท าการปิดทีละดวงจ านวน 2 รอบ 
บันทึกผลการทดสอบในแบบบันทึกผลการทดสอบ แล้ว
น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละของการท างานตาม
ค าส่ัง โดยค่าร้อยละท่ีได้จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 จึงถือว่าชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้าน

โ ด ย ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี  IoT (Internet of Things) มี
ประสิทธิภาพ 
4. ผลของการวิจัย 
 4.1ผลการประเมินคุณภาพชุดควบคุมระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่ า งภายในบ้าน โดยใช้ เทคโน โลยี  IoT 
(Internet of Things) 
ตารางท่ี1 ผลการประเมินคุณภาพชุดควบคุม 

ล าดับที่ ด้านการประเมิน �̅� 𝑆. 𝐷. ระดับ
คุณภาพ 

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 

จากตารางท่ี1 ผลการประเมินคุณภาพชุดควบคุมระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่ างภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี  IoT มี
คุณภาพในระดับดีเมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีระดับดีทุก
ด้าน เช่นกัน 
ตารางท่ี2 ผลการทดสอบรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

ระยะห่าง(เมตร) ผลการตอบสนอง ระยะเวลาในการตอบสนอง 
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 

จากตารางท่ี2 ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้าน
โดยใช้เทคโนโลยี IoT สามารถรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้
ระยะห่างมากกว่า 100 เมตร ภายใต้อุปกรณ์เราท์เตอร์ 
4G 1 ตัว โดยใช้4G Router Wireless 4G LTE KASDA 
KW9621B N300 ท าหน้าท่ีเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
 4.3 การทดสอบชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoTโดยทดลองส่ังเปิด-ปิด
หลอดไฟติดต่อกัน เป็นจ านวน 10 ครั้ง 
ตารางท่ี3  ผลการทดสอบชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสง
สว่างภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoTโดยทดลองส่ังเปิด
ปิดหลอดไฟติดต่อกัน 
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ล าดับที่ ค าสั่ง สถานะ
หลอดไฟ 

ผลการ
ทดสอบ 

1 เปิดไฟหน้าบ้าน 
ปิดไฟหน้าบ้าน 

ติด 
ดับ 

ผ่าน 
ผ่าน 

2 เปิดไฟหลังบ้าน 
ปิดไฟหลังบ้าน 

ติด 
ดับ 

ผ่าน 
ผ่าน 

3 เปิดไฟห้องครัว 
ปิดไฟห้องครัว 

ติด 
ดับ 

ผ่าน 
ผ่าน 

4 เปิดไฟห้องน้ า 
ปิดไฟห้องน้ า 

ติด 
ดับ 

ผ่าน 
ผ่าน 

5 เปิดไฟห้องนอน 
ปิดไฟห้องนอน 

ติด 
ดับ 

ผ่าน 
ผ่าน 

6 เปิดไฟหน้าบ้าน 
ปิดไฟหน้าบ้าน 

ติด 
ดับ 

ผ่าน 
ผ่าน 

7 เปิดไฟหลังบ้าน 
ปิดไฟหลังบ้าน 

ติด 
ดับ 

ผ่าน 
ผ่าน 

8 เปิดไฟห้องครัว 
ปิดไฟห้องครัว 

ติด 
ดับ 

ผ่าน 
ผ่าน 

9 เปิดไฟห้องน้ า 
ปิดไฟห้องน้ า 

ติด 
ดับ 

ผ่าน 
ผ่าน 

10 เปิดไฟห้องนอน 
ปิดไฟห้องนอน 

ติด 
ดับ 

ผ่าน 
ผ่าน 

จากตารางท่ี3 ผลการทดสอบชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสง
สว่างภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT โดยทดลองส่ังเปิด-
ปิดหลอดไฟติดต่อกันเป็นจ านวน 10 ครั้ง ชุดควบคุม
สามารถท างานตามค าส่ังได้ถูกต้องร้อยละ 100 
 4.4 ผลการทดสอบชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสง
สว่างภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT โดยทดลองส่ังเปิด-
ปิดหลอดไฟพร้อมกันแล้วท าการปิดทีละดวงจ านวน 2 
รอบ 
ตารางท่ี4 ผลการทดสอบชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT โดยทดลองส่ังเปิดปิด
หลอดไฟพร้อมกันแล้วท าการปิดทีละดวง 
 

รอบที่ ค าสั่ง สถานะ
หลอดไฟ 

ผลการ
ทดสอบ 

1 เปิดไฟหน้าบ้าน 
เปิดไฟหลังบ้าน 
เปิดไฟห้องครัว 
เปิดไฟห้องน้ า 
เปิดไฟห้องนอน 
ปิดไฟหน้าบ้าน 
ปิดไฟหลังบ้าน 
ปิดไฟห้องครัว 
ปิดไฟห้องน้ า 
ปิดไฟห้องนอน 

ติด 
ติด 
ติด 
ติด 
ติด 
ดับ 
ดับ 
ดับ 
ดับ 
ดับ 

ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 

2 เปิดไฟหน้าบ้าน 
เปิดไฟหลังบ้าน 

ติด 
ติด 

ผ่าน 
ผ่าน 

เปิดไฟห้องครัว 
เปิดไฟห้องน้ า 
เปิดไฟห้องนอน 
ปิดไฟหน้าบ้าน 
ปิดไฟหลังบ้าน 
ปิดไฟห้องครัว 
ปิดไฟห้องน้ า 
ปิดไฟห้องนอน 

ติด 
ติด 
ติด 
ดับ 
ดับ 
ดับ 
ดับ 
ดับ 

ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 

คิดเป็นร้อยละ 100 

จากตารางท่ี4  ผลการทดสอบชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสง
สว่างภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT โดยทดลองส่ังเปิด-
ปิดหลอดไฟพร้อมกันแล้วท าการปิดทีละดวงจ านวน 2 
รอบชุดควบคุมสามารถท างานตามค าส่ังได้ถูกต้องร้อยละ
100 
5. สรุปผล 

จากทดสอบชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
บ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things)ได้โดย
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการกระจาย
สัญญาณของอุปกรณ์เช่ือมต่อไร้สายท่ีคลอบคลุมบริเวณ
บ้าน ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่ีสร้างขึ้นมามี
คุณภาพอยู่ในระดับดี และเมื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ
สามารถเปิดปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างท างานค าส่ังได้
ถูกต้องร้อยละ100 
ข้อเสนอแนะ 
 1) เนื่องจากความรวดเร็วในการส่ังงานขึ้นอยู่กับ
ระดับความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตท้ังต่อส่งและ
ตัวรับว่าเร็วแค่ไหน หากสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่ าอาจท า
ให้ส่ังการช้าไปด้วยดังนั้นควรมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมี
ระดับความแรง 
 2) ควรพัฒนาชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things)
โดยการเพิ่มอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับอุปกรณ์ท่ีส่ังงานไป 
ท างานได้จริงหรือไม่เพื่อง่ายต่อการควบคุม 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้ มีวั์ถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างรถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค 2) หาประสิทธิภาพการท างานของ

รถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยรถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค ที่สร้างขึ้นใช้มอเ์อร์ไฟฟ้า
ชนิด DC Brushless ขนาด 1,000 วั์์์ 48 โวล์์ เป็น์้นก าลังในการขับเคลื่อนมีแบ์เ์อรี่ชนิด Deep Cycle 
ขนาด 45Ah จ านวน 4 ลูกเป็น์ัวเก็บสะสมพลังงานประจุพลังงานจากพลังงานแสงอาทิ์ย์ ชนิด Mono Crystal 
Line ขนาด 300 วั์์์ จ านวน 1 แผง และระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์์ มีระบบคืนกลับพลังงานจากการ
ชะลอความเร็วและการเบรก รถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค ที่สร้างขึ้นสามารถรับน้ าหนักบรรทุกได้สูงสุด 500 กิโลกรัม  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบประเมินความเหมาะสม และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัย
พบว่า จากการประเมินความเหมาะสม ด้านการออกแบบโครงสร้าง และด้านการใช้งาน โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 
คน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ผลการหาประสิทธิภาพการคืนพลังงาน สามารถวิ่งได้ไกลขึ้น จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ   ประสิทธิภาพ รถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค 
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Abstract 

 This research Aims to 1) Build Btec. Electric Truck  2) Find out the performance of Btec. 
Electric Truck. 3) Study the satisfaction of users of Btec. Electric Trucks created using DC 
brushless motors with a size of 1,000 watts, 48 volts, helped the driving power by Using  4 deep 
cycle batteries, size 45Ah  as a collector of 300 watts of Mono Crystal Line solar energy, 1 panel 
and 220 volts alternating current, with a system to return energy from slowing down and brake. 
The Btec. Electric Truck  can support a maximum load of 500 kilograms. The instrument used in 
the research consisted of suitability evaluation form and satisfaction evaluation form. The 
results of the research showed that Assessment of structural design suitability And in terms of 
usage Evaluated by 5 experts, found that it is most suitable. Results of finding the efficiency of 
energy recovery found that the built car can run farther and the results of the satisfaction 
evaluation on the use Is at the highest level. 

Keyword   Efficiency  Btec. Electric Truck   
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1. บทน า 
 การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง เป็นสาเห์ุหนึ่ง ที่ท า
ให้เกิดมลพิษทางอากาศเชื้อเพลิงที่ใช้เริ่มมีปริมาณที่
น้อยลง และมีราคาสูงข้ึน ประกอบกับ กฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ก าหนดมลพิษ ที่ปะปนมากับไอเสียให้
มีพิษน้อยลง ค่าของคาร์บอนมอนน็อกไซด์ (CO) 
ก าหนดให้เข้าใกล้ศูนย์ [2] กล่าวคือ ให้มีน้อยที่สุด 
ดังนั้น พลังงานที่จะใช้กับยานยน์์จึงจ าเป็น์้องเป็น
พลังงานที่สะอาด เช่น ก๊าซ LPG ก๊าซ CNG ก๊าซ
ไฮโดรเจน หรือพลังงานไฟฟ้า และขณะนี้นวั์กรรม
ด้านยานยน์์เริ่มหันมาใช้มอเ์อร์ไฟฟ้าเป็น์้นก าลัง 
ให้กับรถยน์์เพราะเปน็พลังงานที่สะอาด ไม่มีมลพิษ
จากการใช้พลังงาน [1] 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างรถบรรทุก
ไฟฟ้าบีเทคขึ้นเพ่ือเป็น์้นแบบในเชิงวิชาการในการ
น าไปใช้งานเชิงพาณิชย์ ในการประกอบอาชีพ ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือสร้างรถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค 
2. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพรถบรรทุก 

ไฟฟ้าบีเทค 
3  เ พ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้

รถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค 
3.  สมมติฐานของการวิจัย   

รถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค สามรถบรรทุกน้ านัก
ได้ไม่์่ ากว่า 100 กิโลกรัม และสามารถคืนพลังงาน
กลับมาเก็บสะสมไว้ในแบ์เ์อรี่  ด้วยแผงโซล่าเซลล์  
และการ ประจุด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขณะผ่อน
คันเร่งจากดุมล้อหน้า-หลัง ได้ 10 % 
4.  ขอบเขตการวิจัย 

4.1 ด้านประชากร กลุ่มประชากรของการวิจัย
ครั้งนี้  ใช้การเลือกแบบเจาะจง จากสถาน
ประกอบการกิจการด้านยานยน์์ ในเข์พ้ืนที่
จังหวัดบุรีรัมย์  

4.2 ด้านเนื้อหา  ออกแบบและสร้างรถบรรทุก
ไฟฟ้าบีเทค  มีขนาดความกว้างของกระบะบรรทุก 
กว้าง 1,200  มม. ยาว 1,450 มม. ความยาว์ัวรถ 
จากล้อหน้าถึงล้อหลัง ยาว 3,000 มม. ความสูง์ัว

รถ 800 มม. ทดสอบสมรรถนะ รถบรรทุกไฟฟ้าบี
เทค  

4.3 ด้านระยะเวลาในการศึกษา ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน  4 เดือน   เริ่ม์ั้งแ์่เดือน ์ุลาคม 
2560 ถึง เดือนมกราคม 2561 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย       

 ในการวิจัยเพื่อออกแบบและสร้างรถบรรทุก
ไฟฟ้าบีเทค ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย์ามขั้น์อน
ดัง์่อไปนี้ 

5.1 ประชากรและการสุ่มกลุ่ม์ัวอย่าง 
 ด้านประชากร การวิจัยครั้งนี้กลุ่มประชากร 
โดยเลือกแบบเจาะจง จากผู้ประกอบการกิจการด้าน
ยานยน์์ ในเข์พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 5 สถาน
ประกอบการ  

5.2  เครื่องมือในการวิจัยและการ์รวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประความพึงพอใจและ
ประเมินประสิทธิภาพการคืนพลังงาน โดยมีขั้น์อน
การจัดท า แบบประเมินดังนี้ 
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ขั้น์อนและวิธีการท าชิ้นงาน 
 

        

                                       

                   
       

                    

     

                       

                       

  

            

         

                         

              

     

           

         

            

 
ภาพที่ 5-2 แผนภูมิแสดงขั้น์อนในการสร้าง
รถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค 

 
 
 
 

 5.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้จัดท าได้ก าหนดเครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
 5.4.1 แบบประเมินประสิทธิภาพการคืน

พลังงาน ของรถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค 
 5.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจจาก

ผู้ใช้งาน รถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค 
 5.5  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการเก็บข้อมูลจาก

การทดลองคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านยานยน์์ 
และยานยน์์ไฟฟ้า ที่มีประสบการณ์ด้านการ
ออกแบบ เพ่ือพิจารณาทางกายภาพ ผู้วิจัยสาธิ์การ
ท างานให้ดูจากนั้นผู้เชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพการ
ใช้พลั งงานโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
ประเมินประสิทธิภาพการคืนพลังงาน [3]   

เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบประเมินความ
พึงพอใจในการใช้งานรถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค ของ
กลุ่ม์ัวอย่าง มีข้อมูล ดังนี้   ประเภทของข้อมูล  
เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง  โดยผ่ านการหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถาม  
ประกอบไปด้วย  3  ์อน คือ 
 ์อนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  
อายุ  อาชีพ ระดับการศึกษา ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบ์รวจสอบรายการ (Check List) 
 ์อนที่ 2 เป็นแบบประเมินคุณภาพการใช้
รถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค และเป็นระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มผู้ใช้รถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค 
 ์อนที่ 3 เป็นแบบเสนอแนะในการใช้งาน
รถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้จัดท าได้ก าหนดเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินความพึง
พอใจจากการทดลองใช้งานรถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค 
 ลักษณะแบบสอบถาม  ์อนที่ 2  เป็นชนิด
มา์ราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์   
 (Likert Scale)  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
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 5 หมายถึง มีความพึงพอใจ์่อการใช้
งาน ระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจ์่อการใช้
งาน ระดับมาก 
 3 หมายถึง ความพึงพอใจ์่อการใช้
งาน ระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ความพึงพอใจ์่อการใช้
งาน  ระดับน้อย 
 1 หมายถึง ความพึงพอใจ์่อการใช้
งาน ระดับน้อยที่สุด 
  จากนั้นก าหนดเกณฑ์ในการแปลค่าของ
คะแนน ดังนี้ 
 4.50 – 5.00 หมายถึง มี ค ว า ม พึ ง
พอใจ์่อการใช้งาน ระดับมากท่ีสุด 
 3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจ
์่อการใช้งาน ระดับมาก 
 2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจ
์่อการใช้งาน ระดับปานกลาง 
 1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจ
์่อการใช้งาน ระดับน้อย 
 1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจ
์่อการใช้งาน ระดับน้อยที่สุด 

5.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการเก็บข้อมูลจาก
แบบประเมินคุณภาพการใช้งานยานยน์์ไฟฟ้า จาก
สถานประกอบการด้านยานยน์์ และยานยน์์ไฟฟ้า 
เก็บข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งาน
ยานยน์์ไฟฟ้า    

5.7  การทดสอบข้อมูล 
ก า ร ท ด ส อ บ ข้ อ มู ล โ ด ย ก า ร ท ด ส อ บ

เปรียบเทียบการวิ่งในสภาพปก์ิ กับสภาพที่มีระบบ
การคืนพลังงานไฟฟ้า โดยน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ
อั์ราการประหยัดพลังงาน และน าผลมาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิ์ิค่าร้อยละ   

 
 
 

5.8  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความ
พึงพอใจการใช้งานยานยน์์ไฟฟ้าจากกลุ่ม์ัวอย่าง 
10 คน  ด าเนินการ ดังนี้ [4] 

1. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา์รวจ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามครบถ้วนและ
สมบูรณ์ทุกฉบับ  จ านวน   10 ฉบับ 

2. น าแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มา
จัดระเบียบข้อมูลลงรหัส 

3. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้์อบ
แบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  อายุ  อาชีพ และระดับ
การศึกษา  

4. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ
ของกลุ่มผู้ ใช้งานรถบรรทุกไฟฟ้าบี เทค โดยหา
ค่าเฉลี่ย  ( ̅)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมา์รฐาน (SD.) 
เป็นรายข้อ  รายด้าน  และน าเสนอในรูป์าราง
ประกอบการบรรยาย 

5. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิด
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะส าหรับ ผู้ท าวิจัย น ามาจัดกลุ่ม
ของค า์อบแล้วเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย 
6. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาและวิจัยเรื่อง รถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค 
ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และมีผลการวิเคราะห์ มีดังนี้ 

6.1 ผลการออกแบบและสร้างรถบรรทุกไฟฟ้าบี
เทค 

 ลักษณะของรถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค ที่กลุ่ม
วิจัยได้สร้างขึ้นดังภาพที่ 6-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 6-1 รถไฟฟ้าที่เสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพที่ 6-2 รถไฟฟ้าพร้อมหลังคาและแผงโซล่าเซลล์ 
6.1.1 โครงสร้างของ์ัวรถของรถบรรทุก

ไฟฟ้าบีเทค โครงสร้าง์ัวถังท าด้วยเหล็กกล่องไม้ขีด 
ขนาด 2 x 3 นิ้ว หนา 2 ม.ม. เชื่อมขึ้นรูปเป็น
ลักษณะของโครงรถสามล้อ โดยมีล้อหน้า 1 ล้อ ล้อ
หลัง 2 ล้อ รองรับด้วยแหนบข้างละ 3 แผ่น ส่วนล้อ
หน้ารับน้ าหนักด้วยระบบโช๊คอัพ  มีกระบะบรรทุก 
ขนาดความกว้าง 1,200 ม.ม. ยาว 1,450 ม.ม. สูง 
300 ม.ม.ความสูงรวมหลังคา 1,890 มม. ์ิด์ั้งอยู่
์อนท้าย สามารถบรรทุกน้ าหนักได้ 500 กิโลกรัม 
ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบโซ๊คอัพคู่เหมือนระบบ
บังคับเลี้ยวของรถจักรยานยน์์ ล้อและยางขนาด 
12 นิ้ว 
 6.1.2 ์้นก าลังและแบ์เ์อรี่ 
         6.1.2.1 ์้นก าลังรถสามล้อใช้
มอเ์อร์ไฟฟ้ากระแส์รงแบบไร้แปลงถ่าน (มอเ์อร์ 
DC บัสเล์ ) ขนาด 1000 วั์์์ แหล่งจ่ายพลังงาน
ใช้แบ์เ์อรี่ขนาด 12 โวล์์ 40 แอมป์ จ านวน 4 
ลูก์่อแบบอนุกรมเป็น 48 โวล์์  
         6.1.2.2 การรีเจนเนอเรทีฟพลังงาน
ได้จากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่์ิด์ั้งในดุมล้อหน้า และ
หลัง สามารถชาร์จคืนพลังงานได้ 4  แอมป์ และได้
จากแผงโซล่าเซลล์ อีก 5 แอมป์  
        6.1.2.3 การหาระยะทางที่รถบรรทุก
ไฟฟ้าบีเทค สามารถวิ่งได้์่อการประจุแบ์เ์อรี่ 1 
ครั้ง ในที่นี้จะใช้ ผู้ทดสอบที่น้ าหนัก 80 กิโลกรัม 
เป็นผู้ขับขี่ โดยการขับ์ามถนนด้วยความเร็ว 35 

กิ โล เม์ร /ชั่ ว โมง  ปรากฏว่ า ได้ ระยะทาง  70 
กิโลเม์ร 

6.2 ผลการทดสอบการคืนพลังงาน 
 กลุ่มผู้วิจัยได้ขับทดสอบประสิทธิภาพการวิ่ง

ปก์ิ และการวิ่งเมื่อมีระบบคืนพลังงาน โดยควบคุม
ความเร็วเฉลี่ย 31 กิโลเม์ร/ชั่วโมง ผลการทดสอบ 
ดัง์ารางที่ 6-1 และ ์ารางที่ 6-2  

 ์ารางที่ 6-1  แสดงผลการทดสอบการวิ่ง
ปก์ิ 

 
ครั้งท่ี  

ระยะทางวิ่ง   
ไม่มรีะบบ
คืนพลังงาน 
(กม.) 

เวลาที่
ใช้ใน
การวิ่ง 
(นาที) 

ค่า
ความเร็ว
เฉลี่ย(กม./
ชม.) 

1 58 110 32 
2 62 119 31 
3 60 125 29 
4 60 111 32 
5 62 118 32 
ค่าเฉลี่ย 60.40 116 31 

 
 

์ารางที่ 6-2  แสดงผลการทดสอบเมื่อมี
ระบบการคืนพลังงาน 
 

 
ครั้งท่ี  

ระยะทางวิ่ง   
มีระบบคืน
พลังงาน 
(กม.) 

เวลาที่
ใช้ใน
การวิ่ง 
(นาที) 

ค่า
ความเร็ว
เฉลี่ย(กม./
ชม.) 

1 71 135 32 
2 73 134 33 
3 69 137 30 
4 68 138 30 
5 70 136 31 
ค่าเฉลี่ย 70.2 136 31 

  

จาก์ารางที่ 6-2  ผลการทดสอบการคืน
พลังงาน พบว่า ระยะทางท่ีวิ่งเมื่อไม่ใช้ระบบการคืน
พลังงาน ระทางท่ีวิ่งได้คือ 60.4 กิโลเม์ร เมื่อใช้
ระบบการคืนพลังงาน พบว่า สามารถวิ่งได้ระยะทาง 
70.2 กิโลเม์ร ซึ่งระยะทางเพ่ิมข้ัน 9.8 กิโลเม์ร 
คิดเป็น  16.3 % 
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6.3 ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ
การใช้งานรถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค จากกลุ่ม์ัวอย่าง 
 
์ารางที่ 6.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากผู้
ทดลองใช้งานยานยน์์ไฟฟ้า 

 
จาก์างรางที่ 6.3 ผลของความพึงพอใจ

ของผู้ใช้์่อรถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค พบว่ามีค่าเฉลี่ย 
4.43 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมา์รฐาน 0.26 ระดับ
คะแนนมา์รฐานอยู่ในระดับมาก  โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ การใช้วัสดุอย่างประหยัดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.61 
และส่วนเบี่ยงเบนมา์รฐาน 0.52 ระดับคะแนน
มา์รฐานอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  รู ปแบบการ
ออกแบบ/ขนาด/น้ าหนักเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมา์รฐาน 
0.79 ระดับคะแนนมา์รฐานอยู่ในระดับมาก มี
ความปลอดภัย์่อการใช้งานมากน้อยเพียงใดโดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมา์รฐาน 0.70 
ระดับคะแนนมา์รฐานอยู่ในระดับมาก ผลงานมี
คุณภาพในการขับขี่  สะดวกมากเพียงใด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมา์รฐาน 0.57 

ระดับคะแนนมา์รฐานอยู่ในระดับมาก น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงโดยมีค่าเฉลี่ย 4.90 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมา์รฐาน 0.32 ระดับคะแนนมา์รฐานอยู่
ในระดับมากที่สุด คุณภาพและ ผลลัพธ์ มากน้อย
เพียงใดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มา์รฐาน 0.52 ระดับคะแนนมา์รฐานอยู่ในระดับ
มาก [3] 
7.  สรุปผลและอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องการออกแบบและสร้างรถบรรทุก
ไฟฟ้าบีเทค เพ่ือทดสอบการคืนพลังงาน และเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม์ัวอย่าง ที่ได้ทดลอง
ใช้รถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค นั้น ผู้ท าวิจัยได้แจกแบบ
ประเมิน และเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วหาค่าสถิ์ิ์่างๆ 
เช่น ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมา์รฐาน ส าหรับการวิจัย
ในครั้งนี้  ผู้วิจัยสามารถ สรุป อภิปรายผลและมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 7.1 สรุปผลการวิจัย 

7.1.1 ด้านการออกแบบและสร้างรถบรรทุก
ไฟฟ้าบีเทค โครงสร้าง์ัวถังท าด้วยเหล็กกล่องไม้ขีด 
ขนาด 2 x 3 นิ้ว หนา 2 ม.ม. เชื่อมขึ้นรูปเป็น
ลักษณะของโครงรถสามล้อ โดยมีล้อหน้า 1 ล้อ ล้อ
หลัง 2 ล้อ รองรับด้วยแหนบข้างละ 3 แผ่น ส่วนล้อ
หน้ารับน้ าหนักด้วยระบบโช๊คอัพ  มีกระบะบรรทุก 
ขนาดความกว้าง 1,200 ม.ม. ยาว 1,450 ม.ม. สูง 
300 ม.ม. ความสูงรวมหลังคา 1,890 มม. ์ิด์ั้งอยู่
์อนท้าย สามารถบรรทุกน้ าหนักได้ 500 กิโลกรัม 
ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบโซ๊คอัพคู่เหมือนระบบ
บังคับเลี้ยวของรถจักรยานยน์์ ล้อและยางขนาด 
12 นิ้ว ผลการประเมินด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 
4.20 อยู่ในเกณฑ์มา์รฐานในระดับมาก ดังภาพที่ 
7-1 

 
 
 
 

 
 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนนมาตรฐาน 

 ̅ S.D. ระดับ 

1.  ใช้วัสดุอย่างประหยัด 4.61 0.52 มาก
ที่สุด 

2.  รูปแบบการออกแบบ/
ขนาด/น้ าหนักเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด 

4.20 0.79 มาก 

3.  มีความปลอดภัย์่อการใช้
งานมากน้อยเพียงใด 

4.40 0.70 มาก 

4.  ผลงานมีคณุภาพในการขับขี่ 
สะดวกมากเพียงใด 

4.10 0.57 มาก 

5 . น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 4.90 0.32 มาก
ที่สุด 

6.  คุณภาพและ ผลลัพธ์ มาก
น้อยเพียงใด 

4.40 0.52 มาก 

รวม 
 

4.4
3 

0.2
6 
 

มาก
ที่สุด 
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ภาพที่ 7-1 การทดสอบการบรรทุกน้ าหนักที่โ์โย์้า 
สาขาบุรีรัมย์ โดย ผู้จัดการสาขา 

7.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานรถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น 
ในหัวข้อการประเมินเรื่อง ใช้วัสดุอย่างประหยัด มี
ค่าเฉลี่ย 4.61 รูปแบบการออกแบบ ขนาดและ
น้ าหนัก มีค่าเฉลี่ย 4.20 ความปลอดภัย์่อการใช้
งาน มีค่าเฉลี่ย 4.40 ผลงานมีคุณภาพในการขับขี่ 
ค่าเฉลี่ย 4.10 น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีค่าเฉลี่ย 
4.90 คุณภาพและผลลัพธ์ มีค่าเฉลี่ย 4.40 ผลรวม
การประเมินทุกขัวข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.43 ค่า
เบี่ยงเบนมา์รฐานเท่ากับ 0.26 ซึ่งอยู่ใน ระดับมาก
ที่สุด 

 7.1.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการคืน
พลังงานจากการทดสอบพบว่า ระยะทางที่วิ่งเมื่อไม่
ใช้ระบบการคืนพลังงาน ระทางที่วิ่งได้คือ 60.4 
กิโลเม์ร เมื่อใช้ระบบการคืนพลังงาน พบว่า 
สามารถวิ่งได้ระยะทาง 70.2 กิโลเม์ร ซึ่งระยะทาง
เพ่ิมขั้น 9.8 กิโลเม์ร คิดเป็น  16.3 % ซึ่งสูงกว่า
สมมุ์ิฐานที่์ั้งไว้ 

7.2  อภิปรายผล 
 ความคิดเห็นในการประเมินความพึงพอใจ 
กลุ่ม์ัวอย่างมีความเห็นว่ารถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค ใช้
งานได้จริง โดยมีคะแนนมา์รฐานอยู่ในระดับ 4.43 
ซึ่งจะอยู่ในระดับดีมากสอดคล้องกับวั์ถุประสงค์
ที่์ั้งไว้ และประสิทธิภาพการคืนพลังงาน จากการ
ทดสอบ พบว่า ระยะทางท่ีวิ่งได้มีค่าเฉลี่ย 70.2 
กิโลเม์ร ซึ่งมากกว่า การที่ขับขี่โดยไม่ระบบการคืน
พลังงาน 9.8 กิโลเม์ร คิดเป็น 16.3 %  

ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จะก่อให้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ สามารถน ารถบรรทุกไฟฟ้าบีเทค ไปใช้
ในการขนส่ง และบรรทุกสิ่งขอในงาน์่างๆ ได้ 
8.  ข้อเสนอแนะ 

8.1 เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน 
8.2 ลดน้ าหนัก์ัวรถ 
8.3 เลือกใช้แผงโซล่าเซลล์แบบแผ่นบางที่
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เครื่องทดสอบหาข้ัวหม้อแปลงกระแส 
CURRENT TRANSFORMER POLARITY TESTER 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแส 2)เพ่ือทดสอบ
คุณภาพของเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแส 3)เพ่ือประเมินความพึงพอใจของเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อ
แปลงกระแส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มพนักงานของบริษัทอาซีฟา จ ากัด(มหาชน) อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบทดสอบคุณภาพ 2) 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 ผลการวิจัย 1) ผลการสร้างเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแส ได้เครื่องทดสอบหม้อแปลงกระแสที่มี
ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร 2) ผลการทดสอบคุณภาพหม้อแปลงกระแส 
ที่มีอัตราส่วนตั้งแต่ 50/5 จนถึง 4000/5 จ านวน 17 ตัว ปรากฏว่าเครื่องมือทดสอบหาขั้วหม้อแปลงสามารถ
ทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแสได้ถูกต้องทุกตัว คิดเป็นร้อยละ 100 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานเครื่องทดสอบหม้อแปลงกระแส พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54  
 
ค าส าคัญ : เครื่องทดสอบ การหาขั้วหม้อแปลงกระแส  
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Abstract 
 The research aims to 1) to test for the Current transformer polarity tester. 2) to test 
the quality of the Current transformer polarity tester. 3) to evaluate the satisfaction of the 
Current transformer polarity tester. The sample used in this research are the employees of 
ASEFA Public Company Ltd. Muang Samutsakhon, Samutsakhon province are 15 persons. 
The research tool used in the study: 1) quality test. 2) Satisfaction test. 
 The results were: 1) the construction of the Current transformer polarity tester. A 
current transformer tester that measures 15 cm. wide and 15 cm. long, 6 cm. 2) Test the 
quality of the Current transformer polarity tester. A ratio ranging from 50/5 to 4000/5, 
amount 17 appears that testing for the Current transformer polarity. The Current transformer 
polarity tester can be tested for accuracy are correct all, representing a percent of 100 3) 
the satisfaction rating of the Current transformer polarity tester found that the samples are 
satisfied. The overall good level average of 4.39, the standard deviation is 0.54. 
 
Keywords: Tester, Current Transformer Polarity 
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1. บทน า 
  หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า นิยมเรียกสั้นๆ ว่า 
ซีที (CT: Current Transformer) ท าหน้าที่ปรับ
ลดกระแสไฟฟ้า ให้ต่ าลงก่อนที่ จะต่อเข้ากับ
แอมมิเตอร์ การน าหม้อแปลงกระแสมาติดตั้ง
จะต้ อ งเลื อก อั ต ราส่ วน (Ratio)การแป ล งให้
เหมาะสมเช่น CT 150/5 จะต้องใช้แอมมิเตอร์  
150/5 
  บ่อยครั้งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ไม่ว่า
จะเป็นตู้คอนโทรล ไปจนถึงระบบการวัดพลังงาน
ไฟฟ้า และการป้องกันระบบไฟฟ้า ซึ่ งจ าเป็น
จะต้องใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยอยู่เสมอคือ หม้อ
แปลงกระแส ซึ่งปัญหาหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นโดยที่ไม่
ทันรู้ตัว คือการต่อหม้อแปบงกระแสผิดขั้ว หากต่อ
หม้อแปลงกระแสผิดขั้วอาจท าให้เกิดอาการต่าง ๆ 
เช่นค่า Watt Demand ไม่แสดงเมื่ อถึงเวลาที่
ก าหนด ค่ากระแสไฟฟ้าไม่สามารถอ่านค่าได้หรือ
การแสดงแค่บางเฟส ค่า KW,KVA,KVAR อ่านค่า
ผิดพลาดและอาจส่งผลท าให้อุปกรณ์  ป้องกัน
ระบบไฟฟ้าท างานผิดปกติจากค่ามาตรฐานได้ 
  จากการที่ผู้วิจัยได้ไปอบรมและฝึก
ประสบการณ์ที่ บริษัทอาซีฟา จ ากัด (มหาชน) 
และได้สอบถามปัญหาในการเดินสายไฟฟ้าในวงจร
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ในวงจรส าหรับเครื่องมือวัด 
ผิดพลาด ท าให้เกิดปัญหา ค่าที่วัดได้ไม่ตรงกับค่าท่ี
วัดได้จริง ท าให้เสียเวลาในการน าชิ้นงานออกไป 
ท าการเดินสายใหม่ อีกท้ังการทดสอบหาขั้วหม้อ 
แปลงในตู้สวิตซ์บอร์ด เช่น ตู้ EX24,NEX17,MDB  
และตู้ Unit Substation หากน าเครื่องทดสอบหา 
ขั้วหม้อแปลงขนาดใหญ่และมีหลายฟังก์ชั่นมาใช้ 
ทดสอบ ท าให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายล าบาก 
และไม่เกิดความคุ้มค่าเพียงเพ่ือมาทดสอบแค่ 
ฟังก์ชั่นเดียว 
   จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพ่ือที่สร้างเครื่องทดสอบหา

ขั้วหม้อแปลงกระแส ที่ใช้ต้นทุนต่ าและสามารถ
พกพาได้สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน ลดต้นทุนการ
น าเข้าเครื่องทดสอบจากต่างประเทศที่มีราคาแพง 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือสร้างเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลง
กระแส 
 2.2 เพ่ือทดสอบคุณภาพของเครื่องทดสอบหา
ขั้วหม้อแปลงกระแส 
 2.3 เพ่ือหาค่าความพึงพอใจของผู้ ใช้ เครื่อง
ทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแส 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 3.1 คุณภาพของเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลง
กระแสสามารถทดสอบการวัดได้อย่างถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
  3.2 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเครื่อง 
ทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแสอยู่ในระดับดี 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
  4.1 เครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแส 
  4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
    4.2.1 ตัวแปรต้น เครื่องทดสอบหาขั้วหม้อ 
แปลงกระแส 
    4.2.2 ตัวแปรตาม 
     4.2.2.1 คุณภาพของเครื่องทดสอบ
หาขั้วหม้อแปลงกระแส  
     4.2.2.2 ความพึงพอใจต่อเครื่อง
ทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแส 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การสร้างเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลง
กระแส ผู้วิจัยได้ออกแบบและทดลองการท างาน
ของเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแส เพ่ือให้
ได้คุณภาพและประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการ
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ท างานของเครื่อง ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามล าดับ
ดังนี้ 
 5.1 ออกแบบเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลง
กระแส ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบโดยยึดหลักการ
ขนาดที่พอเหมาะเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีสัดส่วนที่
สวยงาม ค านึงถึงความประหยัด และใช้ประโยชน์
ได้คุ้มค่า ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 แบบร่างเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลง 
           กระแส 
 5.2 ออกแบบวงจรไฟฟ้าของเครื่องทดสอบหา
ขั้วหม้อแปลงกระแส โดยการใช้วงจร DC Boost 
converter ในการยกระดับ แรงดั น อิน พุ ต ให้
เพ่ิมขึ้นจาก 9 V จนถึง 50 V เพ่ือเก็บประจุไว้ใน
คาปาซิเตอร์ C1 เมื่อกดสวิตซ์ ประจุในคาปาซิเตอร์ 
C1 จะคายประจุให้คาปาซิเตอร์ C2 และเมื่อปล่อย
สวิตซ์  คาปาซิ เตอร์ C2 จะคายประจุสวนทาง
กลับไปยัง คาปาซิเตอร์ C1 ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 วงจรไฟฟ้าของเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อ 
            แปลงกระแส 
 5.3 ประกอบเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลง
กระแส 

 5.4 น าเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแสให้
ผู้ เชี่ยวชาญจากบริษัทอาซีฟา จ ากัด (มหาชน)   
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของ
เครื่องและให้ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยท าการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดสอบ
เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลง
กระแส 
 5.5 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม จ านวน 3 ตอน ได้แก่  
   5.5.1 ตอนที่  1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค าถามแบบเลือกตอบ
ค าถามที่ตรงกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพียงข้อเดียว ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
   5.5.2 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อชุด
เครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแส โดยสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจตามแบบมาตรวัดของ
ลิเคิร์ท(Likert Scale) คือการให้ผู้ตอบสอบถาม
เลือกตอบตามระดับระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
   - ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก 
   - ระดับ 4 หมายถึง ดี 
   - ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
   - ระดับ 2 หมายถึง น้อย 
   - ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
  5.5.3 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นข้อค าถาม
แบบปลายเปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามข้อความ
เสนอแนะสั้นๆ ที่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมที่แตกต่าง
จากข้อค าถามในตอนที่ 2 
 5.6 จากนั้นน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเหมาะสมของข้อ
ค าถาม ผู้วิจัยปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 5.7 น าเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแสไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการ
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วิจั ยครั้ งนี้ คื อพนั กงานบริษั ทอาซีฟา จ ากั ด
(มหาชน) จ านวน 15 คน 
 5.8 ท าการบันทึกข้อมูลการทดสอบของเครื่อง
ทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแส 
 5.9 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่อง
ทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแส 
 
6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการสร้างเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลง
กระแส ได้เครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแสที่
มีโครงสร้างแข็งแรง มีขนาดที่เหมาะสมสะดวกใน
การท างาน ตามขนาดที่ได้ออกแบบไว้ ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 เครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแส 

 6.2 ผลการทดสอบคุณภาพของเครื่องทดสอบ
หาขั้วหม้อแปลงกระแส ผลการทดสอบคุณภาพ
หม้อแปลงกระแส ที่มีอัตราส่วนตั้งแต่ 50/5 จนถึง 
4000/5 จ านวน 17 ตัว พบว่าเครื่องมือทดสอบหา
ขั้วหม้อแปลงสามารถทดสอบหาขั้วหม้อแปลง
กระแสได้ถูกต้องทุกตัว คิดเป็นร้อยละ 100 
 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
เครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแส เป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ได้ระดับความคิดเห็นสูงสุดได้แก่ ความ
สะดวกสบายช่วยประหยัดเวลาในการใช้ งาน มี
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับ 
ดีมาก ระดับความคิดเห็นรองลงมาคือ โครงสร้างมี
ความแข็งแรงคงทนต่อการใช้งาน ความปลอดภัย
ในการท างาน และชิ้นงานสามารถใช้งานได้จริง มี
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับดี 

ส่วนระดับที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ สติ๊กเกอร์
ป้ายบ่งชี้บอกชื่ออุปกรณ์อย่างชัดเจน มีระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับดี ดังตาราง 
ที่  1 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 
              ของผู้ใช้งาน 
ล าดับ รายการประเมิน �̅� 𝐒. 𝐃. แปลผล 

1 โค รงสร้ า งมี ค ว าม
แข็งแรงคงทนต่อการ
ใช้งาน 

 
 

4.47 

 
 

0.64 

 
 
ดี 

2 มีรูปทรงที่เหมาะสม 
สวยงาม  

 
4.33 

 
0.49 

 
ดี 

3 สติ๊ ก เก อ ร์ ป้ า ย บ่ ง
ชี้ บ อ ก ชื่ อ อุ ป ก รณ์
ชัดเจน 

 
 

4.13 

 
 

0.35 

 
 
ดี 

4 ความสะดวกสบาย 
ช่วยให้ประหยัดเวลา
ในการท างาน 

 
 

4.53 

 
 

0.52 

 
 

ดีมาก 
5 ความปลอดภัยในการ

ท างาน 
 

4.47 
 

0.52 
 
ดี 

6 ฟั งก์ ชั่ น ใช้ งาน ง่าย 
จอแสดงผลชัดเจน 

 
4.27 

 
0.60 

 
ดี 

7 ง่ายต่อการซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 

 
4.33 

 
0.49 

 
ดี 

8 เครื่องทดสอสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

 
4.47 

 
0.64 

 
ดี 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.39 0.54 ดี 

  จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลง
กระแส พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับดี  ที่ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.39  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 
7. สรปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 ผลการสร้างเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลง
กระแส ท าให้ได้เครื่องทดสอบหม้อแปลงกระแสที่
สามารถน ามาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตที่ก าหนดไว้ และสามารถทดสอบหาขั้ว
หม้อแปลงกระแสได้จริง มีโครงสร้างที่แข็งแรง
สวยงาม ขนาดเหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อ
การใช้งาน 
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 7.2 ผลการทดสอบคุณภาพของเครื่องทดสอบ
หาขั้วหม้อแปลงกระแส จากการที่ผู้วิจัยร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญได้น าเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลง
กระแสไปทดสอบหาขั้วหม้อแปลงจากหม้อแปลง
กระแส ตั้งแต่หม้อแปลงกระแสที่มีอัตราส่วน 50/5 
ถึง 4000/5 จ านวน 17 ตัว พบว่าเครื่องทดสอบ
หาขั้วหม้อแปลงที่สร้างขึ้นสามารถหาขั้วหม้อแปลง
กระแสได้ถูกต้องทุกตัว คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 
 7.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
เครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแส พบว่าความ
พึงพอใจของผู้ ใช้งานเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อ
แปลงกระแสโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นเท่ากับ 4.39 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องทดสอบ
หาขั้วหม้อแปลงกระแส 
  8.1.1 น าเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลง
กระแสไปใช้ ในการหาขั้วของอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่

จ าเป็นต้องอาศัยทิศทางของสนามแม่เหล็กได้ เช่น 
หาขั้วของขดลวดมอเตอร์ เป็นต้น 
  8.1.2 เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ให้
เป็นแบตเตอรี่ลิเธียม และเพ่ิมวงจรการชาร์ตไฟเข้า
แบตเตอรี่ 
 8.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  งานวิจัยนี้ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 9 V 
ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์ตได้ ดังนั้นต้อง
เตรียมแบตเตอรี่ส ารอง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณบริษัทอาซีฟา จ ากัด (มหาชน) ที่
อ านวยความสะดวกในการให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูล รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบ 
คุณภาพของเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลงกระแส 
และให้พนักงานในแผนกควบคุมคุณภาพในการ
เป็นกลุ่มตัวอย่างทดสอบการใช้งานและประเมิน
ความพึงพอใจเครื่องทดสอบหาขั้วหม้อแปลง
กระแส 
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THE TRAFFIC LIGHT SIGNA TRAL SET CONTROLLER BY PROGRAMMABLE CONTROL 
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บทคัดย่อ 
 โครงการ เรื่อง ชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้าง
ชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการเขียนโปรแกรมและ
ออกแบบระบบควบคุม ซึ่งผู้จัดท าได้คิดค้นและออกแบบโครงสร้างซึ่งสามารถแสดงการ ควบคุมสี่แยกไฟ
จราจร ผลการทดลองน าชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่ม มอค.21 และ
อาจารย์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษจ านวน 20 คน ผลการประเมินผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจชุดทดลองโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ มีค่าเฉลี่ย x = 4.64 และค่า SD = 0.48 อยู่ในเกณฑ์
ความเหมาะสมในระดับดีมาก 

ค าส าคัญ : ชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 

Abstract 

The Research of “The traffic light signa  tral set controller by Programmable control.” 
Aims. to create the control system training set by using Programmable controller to control 
traffic light. Accumulate skill of Programming and design systems controller. Creator have 
invented and designed the Structure. Be capable of display control 4 junctiontraffic light. 
Result of the Experiment   the control system Training set by using Programmable controller 
to control traffic light. Representative usedis the student in diploma of vocational Education. 
Electrically Controlled 21 group and teacher in Electrical Power department of Sisaket 
technical college 20 person to used the control system training set by using Programmable 
control to control traffic light. Have Satisfied with The control system Training set by using 
Programmable controller to control traffic light.  average = 4.64 and Standard deviation = 
0.48. The threshold is appropriate at a good level. 

Keywords:  The traffic light signa tral set controller by Programmable control 
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1. บทน า 
  เนื่องจากปัจจุบันแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีการจัดการเรียน
การสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.2) มุ่งเน้นให้นักเรียน เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดทักษะความรู้ ความ
ช าน าญ  ใน ร าย วิ ช า ระ บ บ ค ว บ คุ ม ใน งาน
อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104 – 2006 มีเนื้อหา
รายวิชาประกอบไปด้วยการศึกษาและปฏิบัติ
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบของโปรแกรมเม
เบิลคอนโทรลเลอร์ ค าสั่งการป้อนข้อมูล วงจรการ
ใช้งานควบคุมมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
วงจรควบคุมระบบนิวเมติกส์ การแก้ไขข้อมู ล 
ปรับปรุงโปรแกรมป้อนข้อมูล ซึ่งจะต้องใช้อุปกรณ์
ที่เรียกว่า โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ซึ่งในการ
จัดการเรียนการสอนนั้น นักเรียน จ าเป็นต้องมีการ
ฝึกเขียนโปรแกรมการออกแบบระบบควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ เพ่ือให้เกิดความรู้ 
เกิดความช านาญควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎี   

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะ
ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดจัดท าโครงการ ชุดทดลองไฟ
จ ร า จ ร ค ว บ คุ ม ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม เม เบิ ล
คอนโทรลเลอร์ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
เขียนค าสั่ งโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
ควบคุมอุปกรณ์ไฟจราจร 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือสร้างชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ให้มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้น 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 3.1 คุณภาพของชุดทดลองไฟจราจรควบคุม
ด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ สามารถ
ทดสอบการวัดได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
 3.2 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดทดลอง
ไฟจราจรควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิคอนโทรเลอร์  
อยู่ในระดับดี 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วยโปรแกรม
เมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  4.2.1 ตัวแปรต้น ชุดทดลองไฟจราจร
ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
  4.2.2 ตัวแปรตาม 
   4.2.2.1 คุณภาพของชุดทดลองไฟ
จราจรควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
   4.2.2.2 ความพึงพอใจต่อชุดทดลอง
ไฟจราจรควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การสร้างชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ผู้วิจัยได้ออกแบบ
และทดลองการท างานของชุดทดลองไฟจราจร
ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ เพ่ือให้
ได้คุณภาพและประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการ
ท างานของชุ ดทดลอง ผู้ วิ จั ย ได้ ด า เนิ น งาน
ตามล าดับดังนี้ 
 5.1 ออกแบบชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ผู้วิจัยได้ท าการ
ออกแบบโดยยึดหลักการขนาดที่ พอเหมาะ
เคลื่อนย้ายได้สะดวกมีสัดส่วนที่สวยงามและใช้
ประโยชน์ได้คุ้มค่าดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แบบร่างชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
 5.2 ประกอบชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  
 5.3น าชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วยแกรมเม
เบิลคอนโทรลเลอร์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมของชุดทดลอง และให้ข้อเสนอแนะผู้วิจัย
ท าการปรับปรุงตาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ก่อนน าไปทดสอบเพ่ือหาคุณภาพของชุดทดลองไจ
ราจรควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
  5.4 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามจ านวน 3 ตอน ได้แก่  
      5.4.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค าถามแบบเลือกตอบ
ค าถามที่ตรงกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพียงข้อเดียว ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
      5.4.2 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อชุด
ทดลองไฟจราจรควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์โดยสร้างแบบสอบถามให้เลือกตอบ
(Likert Scale) ตามระดับระดับความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
 

   - ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด 
   - ระดับ 4 หมายถึง มาก 
   - ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
   - ระดับ 2 หมายถึง น้อย 
   - ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
      5.4.3 ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะ เป็นข้อ
ค าถามแบบปลายเปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อความเสนอแนะสั้นๆ ที่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมที่
แตกต่างจากข้อค าถามในตอนที่ 2 
 5.5 จากนั้นน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถาม ผู้วิจัย
ป รับป รุ งแบบสอบถามตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 5 .6 น าชุ ดทดลองไฟจราจรควบคุ มด้ วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ
นักสึกษาที่เรียนในรายวิชาระบบควบคุมในโรงงาน
อุตสาหกรรม จ ากัดจ านวน 20 คน 
 5.7 ท าการบันทึกข้อมูลการทดสอบของชุด
ทดลองไฟจราจรควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ 
 5.8 ประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้งานชุด
ทดลองไฟจราจรควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ 
 
6. ผลการวิจัย 
 6.1ผลการสร้างชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
 ได้ชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วยโปรแกรมเม
เบิลคอนโทรลเลอร์ที่มีโครงสร้างแข็งแรง มีขนาดที่
เหมาะสมสะดวกในการท างาน ตามขนาดที่ได้
ออกแบบไว้ ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่  2 ชุ ดทดลองไฟ จราจรควบคุมด้ วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 

 
 6.2 ผลการทดสอบชุดทดลองไฟจราจรควบคุม
ด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ผู้ จัดท า
โครงการได้ท าการทดลองโดยใช้ ใบงานที่ 1 การ
ท างานของสัญญาณไฟจราจรในช่วงเวลา 05:00-
22:00 น. ใบงานที่ 2 การท างานของสัญญาณไฟ
จราจรในช่วงเวลา 22:0-05:00 น.ผลการทดสอบ
คุณภาพการท างานของ PLC ตามใบงานและ
เงื่อนไข พบว่าชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์สามารถท างานตาม
เงื่อนไขที่ออกแบบไว้ได ้คิดเป็นร้อยละ 100 
 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักเรียนนักศึกษาที่ใช้งานชุดทดลอง
ไฟ จ ร า จ ร ค ว บ คุ ม ด้ ว ย โป ร แ ก ร ม เม เบิ ล
คอนโทรลเลอร์ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความเหมาะสม
ของอุปกรณ์ที่ใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.75 อยู่ในเกณฑ์ความ
เหมาะสมในระดับดีมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.5 อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี เมื่อค านวณจากรายการประเมินทั้งหมด
พบว่า มีค่าเฉลี่ย  x = 4.64 และค่า SD = 0.48 
อยู่ในเกณฑ์ความเหมาะสมในระดับดีมากดังตาราง
ที่ 1 
 
 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้งาน 
ล าดับ รายการประเมิน �̅� 𝐒.𝐃. แปลผล 

1 ความเหมาะสมของ
อุปกรณ์ที่ใช้ 

4.75 0.44 ดีมาก 

2 ความสวยงามของ
ชิ้นงาน 

4.7 0.47 ดี 
 

3 คุ ณ ภ าพ ข อ งวั ส ดุ
อุปกรณ์ 

4.5 0.51 ดี 

4 ความสะดวกในการ
บ ารุงรักษา 

4.6 0.5 ดี 

5 มีความปลอดภัยใน
การใช้งาน 

4.7 0.47 ดี 

6 ค ว า ม ค งท น ข อ ง
ชิ้นงาน 

4.55 0.51 ดี 

7 ความสะดวกในการ
ใช้งาน 

4.33 0.49 ดี 

8 สามารถใช้งานได้จริง 4.65 0.64 ดี 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.64 0.48 ดี 

  จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานของชุดทดลองไฟจราจรควบคุม
ด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ พบว่า ความ
พึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี ที่ระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ย 4.64 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 ผลการสร้างชุดทดลองไฟจราจรควบคุม
ด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ท าให้ได้ชุด
ทดลองไฟจราจรควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ที่สามารถน ามาใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตท่ีก าหนดไว้ และสามารถ
ใช้งานได้จริง มีโครงสร้างที่แข็งแรงสวยงาม ขนาด
เหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน 
 7.2 ผลการทดสอบคุณภาพของชุดทดลองไฟ
จราจรควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
จากการที่ผู้วิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญได้น าชุดทดลอง 
ไฟ จ ร า จ ร ค ว บ คุ ม ด้ ว ย โป ร แ ก ร ม เม เบิ ล
คอนโทรลเลอร์ไปทดสอบการแสดงผลของ Input-
Output ของชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ พบว่าชุดทดลอง
ไฟ จ ร า จ ร ค ว บ คุ ม ด้ ว ย โป ร แ ก ร ม เม เบิ ล
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คอนโทรลเลอร์ที่ สร้างขึ้นสามารถออกแบบ
โปรแกรม PLC หรือแก้ไขโปรแกรม คิดเป็นร้อยละ 
100เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ผู้วิจัย
ก าหนดไว้ 

7.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ชุดทดลองไฟจราจรควบคุมด้วยโปรแกรม
เมเบิลคอนโทรลเลอร์ พบว่าความพึง
พอใจของผู้ใช้งานชุดทดลองไฟจราจร
ค ว บ คุ ม ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม เ ม เ บิ ล
คอนโทรลเลอร์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ดี ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 4.64 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุดทดลองไฟ
จราจรควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 

8.1.1 ควรพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 

เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ 
8.1.2 เพ่ิมอุปกรณ์ Output ในการทดลอง 

7 Segmentของเวลาที่ก าหนดในการแสดงผล 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ที่อ านวยความสะดวกในการให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
การทดสอบคุณภาพของชุดทดลองไฟจราจร
ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ เป็น
กลุ่มตัวอย่างทดสอบการใช้งานและประเมินความ
พึงพอใจ 
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ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ Smart Plug 

(Smart Plug) 

วันชนะ ผาสุข1 เรืองศักดิ์ แซงรัมย2 วีระศักดิ์ สุวรรณเพชร3 ชิงชัย ศรีสุรัตน4 อภิชล แสวงดี5

Wanchana Phasuk1  Rueangsak Sangram 2 Veerasak Suwanapetch 3 

Chingchai Srisurat 4 Apichol Sawaengdee5 

บทคดัยอ 

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค คือ 1.) เพ่ือสรางปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ 2.) เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของ ปลั๊ก

ไฟฟาอัจฉริยะ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยดังนี้ 1) ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ 2) แบบ

ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญที่ใชประเมินประสิทธิภาพประกอบดวยดังนี้ 1) ผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรม 

จํานวน 1 ทาน 2) ผูเชี่ยวชาญดานอิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 ทาน 3) ผูเชี่ยวชาญดานไฟฟา จํานวน 1 ทาน 

ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. ผลการดําเนินโครงการพบวา

ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ มีองคประกอบหลักดวยกัน 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานรับขอมูลโทรศัพทมือถือ 2) ดานการ

ประมวลผลใช Node Mcu 3) ดานแสดงผลที่แอปพลิเคชั่น Blynk 

2. ประสิทธิภาพ ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ มีดังนี้ 1) ดานการออกแบบผลการประเมินอยูในระดับ

ดี 2) ดานการใชงานผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 3) ดานประสิทธิภาพในการใชงานผลการประเมินอยูใน

ระดับ ดี 

โดยรวมประสิทธิภาพของ ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ และผลการประเมินผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ดาน มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงแบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.12 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 
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Abstract 

        Project aims: 1.) Smart Plug 2) to test its performance. Intelligent power plug The 

instruments used to collect data include the following: 1) intelligent power plug 2) expert 

evaluation. Experts used to evaluate the performance include the following: 1) Professional 

program number 1, 2) electronic experts of 3, 3) expert number 1 electrical plug genius. The 

statistics used in this study were: percentage, average and standard deviation of 

1. Results of the project found.

Intelligent power plug A major component with 3: 1) to receive information on mobile 

phones, 2) processing using Node Mcu 3) the impression that the application functionality 

Blynk. 

2. Performance Plug Smart: 1) design results in better 2) the use of evaluation results in a

very good level 3) Efficiency in the use of evaluation results at a good level 

by. Total performance Intelligent power plug And evaluation specialist 3 sides, with an 

average of 4.43 standard deviations is equal to 0.12 result was good. 

บทนํา 

       ปจจุบัน ไดมีการพัฒนาสิ่งของตางๆใหมีความกาวหนามากย่ิงขึ้นจนทุกวันนี้ไดมีเคร่ืองใชที่ เปน

อิเล็กทรอนิกสมากมายตางๆ เพราะความเปนอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถทําใหเราไดรับความสะดวกสบายมาก

ยิ่งข้ึน จนทําใหเราเกิดความสบายจนเคยตัวเลยทําใหลืมปดการใชงานตางๆก็คือ ทําใหคาใชจายเราเพ่ิมมากข้ึน 

ปจจุบันน้ีสื่ออิเล็กทรอนิกสไดเกิดขึ้นมามากมาย และนํามาประยุกตใชงานได เชนระบบปฏิบัติการ Android 

เปนระบบปฏิบัติการท่ีใชงานไดใน โทรศัพทเคลื่อนท่ี แท็บเล็ตคอมพิวเตอร โนตบุค และสามารถดาวนโหลด

โปรแกรมไดฟรี ระบบปฏิบัติการ Android นํามาประยุกตใชงานในการควบคุมเครื่องใชไฟฟาไดเพ่ือเปนสิ่ง

อํานวยความสะดวกและทันสมัยมากขึ้น โดยการนําไปใชงานกับที่อยูอาศัยโดยทั่วไป เชน บาน สํานักงานหรือ

โรงแรม เปนตน 

  ดังนั้นคณะผูจัดทํา จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพ่ืออํานวยความสะดวก 

แกปญหาของการใชไฟเกินความจําเปนและการลืมปดไฟ จากเหตุผลขางตนเราสามารถนําเอาเทคโนโลยี

สมัยใหมมาใชเพ่ืออํานวยความสะดวก จึงไดคดิสรางปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ 
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วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการทํางานของปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ

2. เพ่ือสรางปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ

3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะที่สรางข้ึน

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

        รุจิรา วงมนต,นางสาวสุพัตรา ศิริแสง,และนางสาวกชพร ชินน้ําพอง (2559, : บทคัดยอ) โครงงานระบบ

เปด-ปดไฟอัตโนมัติ ของโรงเรียนแมทะปริยัติ 

ทําโครงงานนี้เพราะอยากจะชวยโรงเรียนประหยัดคาใชจายภายในโรงเรยีน  เพราะวาสามเณรนักเรียนภายใน

โรงเรียนไดมีการเปดใชไฟและพัดลมบางครั้งพวกสามเณรนักเรียนก็ลืมปดไฟและพัดลมก็เลยเปนการที่ปลอย

ใหพลังงานสูญเสียไปโดยสูญเปลาเพ่ือวาเราจะสามารถนํางบประมาณสวนท่ีสูญเสียไปดวยที่ไมจําเปนเรา

สามารถนํางบประมาณสวนนั้นมาใชในการเรียนการศึกษา  เชนการซื้อหนังสือที่ใหความรูแกนักเรียนใน

โรงเรียนใหมากขึ้นและการนํางบประมาณสวนที่สูญเสียไปนั้นนํามาพัฒนาโรงเรียนในดานตางๆเปนตน 

รูปท่ี 1 ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ 
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สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 

3.4.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต  (mean) คํานวณจากสูตร 

N

X
X 

เม่ือ      =   คาเฉลี่ยเลขคณิต 

 X  =   ผลรวมขอมูล 

 N  =   จํานวนขอมูลทั้งหมด 

3.4.2 สวนเบี่ยงมาตรฐาน 

)1(
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..

22




  

NN

XXN
DS

เม่ือ   S.D.   =   สวนเบ่ียงมาตรฐาน 

X2  =   ผลรวมขอมูลยกกําลังสอง 

N      =   จํานวนขอมูลทั้งหมด 

 ( X)2  =   ผลรวมของขอมูลท้ังหมดแลวนํามายกกําลังสอง 

 3.4.3 รอยละ (Percentage) 

 P =         x  100 

 N   

เม่ือ    P แทน รอยละ 

 แทน ความถี่ที่ตองการแปลใหเปนรอยละ 

N แทน จํานวนความถี่ท้ังหมด 

ตารางที่ 1. แสดงผลการวิเคราะหคุณภาพ ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ 
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ลําดับที ่ ขอประเมิน ระดับการประเมิน แปลผล 

Χ S.D. 

ดานการออกแบบโครงสราง 

1. ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะมีขนาดเหมาะสม 4.60 0.55 ดีมาก 

2. วัสดุที่นํามาสรางมีความเหมาะสมกับลักษณะ

งาน
4.40 0.55 ดี 

3. ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะมีความแข็งแรงทนทาน 4.40 0.55 ดี 

4. ตําแหนงติดตั้งอุปกรณมีความเหมาะสม 4.80 0.45 ดีมาก 

5. ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะมีความสวยงาม ปลอดภัย 4.00 0.00 ดี 

รวม 4.44 0.24 ดี 

ดานการใชงาน 

6. ชิ้นงานเขาแอพพลิเคชั่นเพื่อใชงานสะดวก 5.00 0.00 ดีมาก 

7. ชิ้นงานมีความสะดวกในการใชงาน 4.60 0.55 ดี 

8. ชิ้นงานปฏิบัติงานไดจริง 5.00 0.00 ดีมาก 

9 ชิ้นงานสามารถใชงานไดครบทุกคําสั่ง 4.60 0.55 ดี 

10. ชิ้นงานมีอุปกรณแสดงผลการทํางานที่ชดัเจน 4.60 0.55 ดีมาก 

รวม 4.76 0.30 ดีมาก 

ดานวัสดุและอุปกรณ 

11. อุปกรณมีความเหมาะสมในการใชงาน 4.40 0.55 ดี 

12. อุปกรณมีความปลอดภัย 4.20 0.45 ดี 

13. อุปกรณมีมาตรฐานในการใชงาน 4.20 0.45 ดี 

รวม 4.5 0.50 ดี 

โดยรวม 4.35 0.06 ดี 

ดานประสิทธิภาพการทาํงาน 

14. ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะสามารถทํางานไดอยางมี 4.20 0.45 ดี 
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ตารางที่ 4.5 (ตอ) ตารางแสดงผลการวิเคราะหคณุภาพโดยผูเช่ียวชาญ 5 ทาน 

สรุปและอภิปรายผล 

1. ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ มีองคประกอบหลักดวยกัน 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานรับขอมูลโทรศัพทมือถือ 2)

ดานการประมวลผลใช Node Mcu 3) ดานแสดงผลที่แอปพลิเคชั่น Blynk 

2. ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ มีดังนี้ 1) ดานการออกแบบผลการประเมินอยูในระดับ ดี 2) ดานการใชงาน

ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 3) ดานประสิทธิภาพในการใชงานผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

โดยรวมประสิทธิภาพของปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ และผลการประเมินผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคูเทากับ 0.12 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

3. อภิปรายผล

ผลการประเมินโครงการ ปลั๊กไฟอัจฉริยะ ผูศึกษาโครงการสรปุได ดังน้ี 

 3.1 ผลการศึกษาปรากฏเชนนี้ อาจจะมีสาเหตุหลายปจจัยเปนตนวา ผูพัฒนา ปลั๊กไฟฟา

อัจฉริยะ ไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการสอบถามผูรู ผูเชี่ยวชาญหลายๆ ดานท่ีเก่ียวของกับ

การ 

ออกแบบระแบบ แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะห ออกมาเปนองคประกอบ ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ 

จึงเปนผลทําใหไดองคประกอบของ ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

3.2 พบจากการสราง ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ หลังจากที่ไดทําการทดสอบประสิทธิภาพและการ

ทดลองใชงานแลวสามารถที่จะนําปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะมาใชกับสารทโฟนไดจริง และสามารถที่จะชวยเพ่ิมความ

สะดวกสะบายใหกับทุกคนภายในบาน 

ประสิทธิภาพ 

15. ปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะความเสถียรในการทํางาน 3.80 0.45 ดี 

16. โดยรวมการทาํงานของปลั๊กไฟฟาอัจฉริยะ

มีความเหมาะสมกับการใชงาน
4.60 0.55 ดีมาก 

รวม 4.20 0.06 ดี 

โดยรวม 4.43 0.12 ดี 
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ชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Smart Phone 
( Smart Home ) 
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บทคัดย่อ 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  สร้างชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้าผ่าน  Smart Phone 
โดยเชื่ อมต่อกับ อุปกรณ์ ไร้สาย  ควบคุมโดยโหนด MCU ผ่ านแอพพลิ เคชั่น  Blynk สามารถเปิด -
ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปควบคุมการเปิด-ปิด หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง พัดลม 
ประตูบ้าน  

ผลการทดลองพบว่า  ชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้าผ่ าน  Smart Phone ที่ สร้างขึ้น 
สามารถควบคุมหลอดไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน 2 หลอด พัดลมจำนวน 2 ตัว ประตูบ้านจำนวน 1 บานและ 
แสดงสภาวะการทำงานได้อย่างถูกต้อง  

1. ผลการดำเนินโครงการพบว่า
ชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Smart Phone มีองค์ประกอบหลักด้วยกัน 3 ด้าน ดังนี้ 1) 

ด้านรับข้อมูลโทรศัพท์มือถือ 2) ด้านการประมวลผลใช้ Node Mcu 3) ด้านแสดงผลทีแ่อปพลิเคชัน Blynk 

2  ประสิทธิภาพ ชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้าผ่าน  Smart Phone มีดั งนี้  1) 
ด้านการออกแบบผลการประเมินอยู่ ในระดับ ดี 2) ด้านการใช้งานผลการประเมินอยู่ ในระดับ ดี 3) 
ด้านประสิทธิภาพในการใช้งานผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

โดยรวมประสิทธิภาพของ ชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้าผ่าน  Smart Phone 
และผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.44 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
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Abstract 

This project is intended to create an electrical control kit via Smart Phone, 
connected to a wireless device. Controlled by the MCU node via the Blynk application, can 
be turned on and off-home appliance. How to collect data to be controlled on-off light 
bulb door fan home test results found that the electric Device Control Demo kit is over 
Smart. Phone created can control 2 lighting lamps, 2 fan lamps, two doors of the house, and 
accurately display the working conditions. 

บทนำ 

ปั จ จุ บั น เท ค โน โล ยี ได้ เข้ าม ามี บ ท บ าท ใน ก าร ใช้ ชี วิ ต ป ระจ ำวั น ข อ งม นุ ษ ย์ ม าก ขึ้ น 

แต่การควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้ ายังคงเป็นการเปิด -ปิด ด้วยสวิตช์ ไฟแบบเดิมที่ ยั งคงมีการใช้งานอยู่  

โดยไม่สามารถควบคุมพร้อมกันได้หลายอย่าง เช่น สวิตช์หลอดไฟกบัสวติช์พดัลมจะต้องแยกการท างานกนั

และไม่สามารถตรวจเช็ค หรือสั่งการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในระยะไกลเมื่อต้องอยู่นอกสถานที่ 

ท ำ ใ ห้ ย า ก ล ำ บ า ก ต่ อ ก า ร ใ ช้ ง า น ภ า ย ใ น อ า ค า ร บ้ า น เ รื อ น ที่ มี ข น า ด ใ ห ญ่  

จึ งต้ อ งการน ำ เอาอุปกรณ์ ก ระจายสัญ ญ าณ ไว ร์ เลส  (Access Point) ที่ มี ก าร ใช้ งาน ในปั จจุ บั น 

น ำ ม า ใ ช้ ร่ ว ม กั บ อุ ป ก ร ณ์ ค ว บ คุ ม 

เพ่ื อท ำก ารสั่ งก ารท ำงาน ข อ งเค รื่ อ ง ใช้ ไฟ ฟ้ าภ าย ใน บ้ าน ให้ เกิ ด เป็ น ก ารจั ด ก ารม าก ยิ่ งขึ้ น 

แ ล ะ มี ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย  ต ล อ ด จ น มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย สู ง 

แ ล ะ ล ด ปั ญ ห า ก า ร ลื ม ปิ ด อุ ป ก ร ณ์ ไฟ ฟ้ า เมื่ อ อ อ ก จ า ก ตั ว บ้ า น  ห า ก แ ต่ ก า ร พั ฒ น า ดั ง 

กล่าวยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงและมีความซับซ้อนของระบบ จึงเป็นเหตุไม่ได้ รับความนิยมกับเทคโนโลยีดัง 

กล่าวมากนัก 

 ดังนั้น คณะผู้จัดทำ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ืออำนวยความสะดวก 
จึ ง ไ ด้ คิ ด ส ร้ า ง  ชุ ด ส า ธิ ต ก า ร ค ว บ คุ ม อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า ผ่ า น  Smart Phone 
เพ่ือศึกษาระบบการทำงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการทำงานของ ชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Smart Phone
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2. เพ่ือสร้าง ชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Smart Phone

3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของ ชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Smart Phone

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บ้านอัจฉริยะหรือ “สมาร์ทโฮม” คือ บ้านหรืออาคารที่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ 

ภายในบ้านที่มีความสามารถที่จะเชื่อมโยงสื่อสารกันได้เองและเจ้าของบ้านสามารถควบคุมหรือสั่งงานจากระย

ะใกล้/ไกลผ่านอินเตอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟน (ศุภมาส ด่านวิทยากุล 2560) 

สมาร์ทโฮมถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของโครงการจัดสรรในประเทศไท

ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 พัฒนาครั้งแรกในโครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด 

เป็นการสร้างบ้านหรือที่รู้จักกันในระยะเริ่มแรกว่า บ้านไฮเทค โดยบริษัท เอสซี แอสเสท ในกลุ่มชิน คอร์ป 

(สราณจีิระวารี2548) ซึ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรรระดับ Premium 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันผู้คนเชื่อมโยงกันเป็นกลุ่มสังคมมากข้ึนและเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตนเองสนใจด้วยเทคโนโลยีอิ

นเตอร์เนต็และสมาร์ทโฟน (Kotler, 2017) 

ทำให้กระแสบ้านสมาร์ทโฮมเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตของผู้คนชัดเจนกว่าที่ผ่านมาเนื่องมาจากป

ระโยชน์หลักๆ 

ที่ตอบสนองในด้านความสะดวกสบายและความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุมระบบต่างๆ 

ภายในบ้านพักอาศัยได้ด้วยสมาร์ทโฟน และนอกจากนี้ยังพบว่าสมาร์ทโฮมยังมี 

ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตมนุษย์ในอีกหลายมิติทั้งในแง่ของความปลอดภัย สุขภาพ 

และการประหยัดพลังงานจากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้แนวคิดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสมาร์ทโฮมมี

แนวโน้มด้านการแข่งขันท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมจุดขายและมูลค่าให้กับที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 

งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาแนวคิดด้านสมาร์ทโฮมของบริษัท 

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ว่ามีแนวคิดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทนี้อย่างไร 

รวมถึงมีการกำหนดอุปกรณ์เชื่อมต่อในที่อยู่อาศัยสมาร์ทโฮมแต่ละประเภทอย่างไร 

ทั้งนี้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีผลประกอบการสูงสุด 10 

อันดับแรกประกอบไปด้วย พฤกษา แสนสิริเอพีอนันดา แลนด์แอนด์เฮาส์โกลเด้นแลนด์ออริจิ้นเอสซีเอสเสท 

และ คิวเฮาส์ตามลำดับ โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ 3 บริษัท คือพฤกษา 

เรียลเอสเตท (บมจ. พฤกษา) ผู้นำที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮม บริษัท แสนสิริ (บมจ. แสนสิริ) 
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ผู้นำด้านที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดพักอาศัย และ บริษัทเอสซีแอสเสท (บมจ. เอสซี แอสเสท) 

ซึ่งเป็นผู้นำในที่อยู่อาศัยบ้านเดี่ยวระดับราคาสูง โดยทั้ง 3 

บริษัทได้ประกาศนโยบายชัดเจนไว้ในพันธ์กิจและเป้าหมายของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีในการเป็นผู้นำด้า

นนวัตกรรม การอยู่อาศัยแห่งอนาคต 

โดยงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างจุดเด่นในการขายด้านที่อยู่อาศัยสมาร์ทโฮ

ม ซึ่งจะเป็นการตอบสนองการใช้ชีวิตยุคใหม่ให้กับผู้อยู่อาศัยต่อไป  

รูปที่ 1 ชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Smart Phone 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
3.4.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (mean) คำนวณจากสูตร 

N

X
X


=

เมื่อ      =   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

       X  =   ผลรวมข้อมูล 
  N  =   จำนวนข้อมูลทั้งหมด 

3.4.2 ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน  
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เมื่อ   S.D.   =   ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน 

X2  =   ผลรวมข้อมูลยกกำลังสอง 
N      =   จำนวนข้อมูลทั้งหมด 

     ( X)2  =   ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดแล้วนำมายกกำลังสอง 

  3.4.3 ร้อยละ (Percentage) 

   P =    x  100 
 N  

เมื่อ    P แทน ร้อยละ 

 แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลให้เป็นร้อยละ 
N แทน จำนวนความถี่ทั้งหมด 

ตารางท่ี 1. แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพ เครื่องรดน้ำแปลงผักผ่าน Smart Phone 

ลำดับที่ ข้อประเมิน ระดับการประเมิน แปลผล 

Χ  S.D. 

ด้านการออกแบบโครงสร้าง 

1. ชุดสาธิตมีขนาดเหมาะสม 4.2 0.43 ดี 

2. วัสดุที่นำมาสร้างมีความเหมาะสมกับลักษณะงาน 4.0 0.38 ดี 

3. ชุดสาธิตมีความแข็งแรงทนทาน 4.2 0.43 ดี 

4. ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์มีความเหมาะสม 4.0 0.38 ดี 

5. ชุดสาธิตมีความสวยงาม ปลอดภัย 4.4 0.48 ดี 

รวม 4.16 0.42 ดี 

ด้านการใช้งาน 
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ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์คณุภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

สรุปและอภิปรายผล 
1. ชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Smart Phone มีองค์ประกอบหลักด้วยกัน 3 ด้าน ดังนี้ 1)

ด้านรับข้อมูล โทรศัพท์มือถือ 2) ด้านการประมวลผลใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้บอร์ด Node  Mcu 3) 
ด้านการสั่งการอุปกรณ์ไฟฟ้า 

6. ชิ้นงานสามารถเข้าแอพพลิเคชั่นใช้งานได้สะดว
ก 

4.2 0.43 ดี 

7. ชิ้นงานมีความสะดวกในการใช้งาน 4.2 0.43 ดี 
8. ชิ้นงานปฏิบัติงานได้จริง 4.4 0.48 ดี 
9 ชิ้นงานสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามคำสั่ง 4.4 0.48 ดี 

10. ชิ้นงานมีอุปกรณ์แสดงผลการทำงานที่ชัดเจน 4.0 0.38 ดี 
รวม 4.24 0.44 ดี 

ด้านวัสดุและอุปกรณ์ 
11. อุปกรณ์มีความเหมาะสมในการใช้งาน     4.4 0.48 ดี 
12. อุปกรณ์มีความปลอดภัย 4.2 0.53 ดี 
13. อุปกรณส์ามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 4.2 0.38 ดี 

รวม 4.33 0.46 ดี 

ด้านประสิทธิภาพการทำงาน 
14. ชุดสาธิตสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภา

พ 
4.00 0.48 ดี 

15. ชุดสาธิตมีความเสถียรในการทำงาน 4.40 0.43 ดี 
16. โดยรวมการทำงานของชุดสาธิตมีความเหมาะ

สมกับการใช้งาน 
4.40 0.43 ดี 

รวม 4.16 0.21 ดี 
โดยรวม 4.23 0.44 ดี 
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2. ประสิท ธิภ าพ ของชุ ดสาธิตการควบคุม อุปกรณ์ ไฟ ฟ้ าผ่ าน  Smart Phone มี ดั งนี้  1)
ด้านการออกแบบผลการประเมินอยู่ ในระดับ ดี 2) ด้านการใช้งานผลการประเมินอยู่ ในระดับดี  3) 
ด้านประสิทธิภาพในการใช้งานผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

โด ย ร ว ม ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ข อ ง ชุ ด ส า ธิ ต ก า รค วบ คุ ม อุ ป ก รณ์ ไฟ ฟ้ า ผ่ า น  Smart Phone 
และผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคู่เท่ากับ 0.44 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

3. อภิปรายผล
3.1 จากผลการดำเนินโครงงานพบว่า 

ชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Smart Phone มีองค์ประกอบหลักด้วยกัน 3 ด้าน ดังนี้ 1) 
ด้านรับข้อมูล โทรศัพท์มือถือ 2) ด้านการประมวลผลใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้บอร์ด Node Mcu 3) 
ด้ า น ก า ร สั่ ง ก า ร อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า โ ด ย อุ ป ก ร ณ์ ไ ร้ ส า ย  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ป ร า ก ฏ เ ช่ น นี้  
อาจจะมีสาเหตุหลายปัจจัยเป็นต้นว่า ผู้ พัฒนาชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Smart Phone 
ได้ ศึ กษ า เอกส าร  งาน วิ จั ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ งก ารสอบ ถามผู้ รู้ แ ล ะผู้ เชี่ ย วช าญ ห ลายๆ  ด้ าน 
ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบโครงงาน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ประกอบของ 
ชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Smart Phone 

3.2 จ า ก ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ มี คุ ณ ภ า พ ใ น ร ะ ดั บ ดี  
อ า จ จ ะ ม า จ า ก ส า เ ห ตุ ห ล า ย ป ร ะ ก า ร  เ ป็ น ต้ น ว่ า 
การสังเคราะห์องค์ประกอบที่มีความเหมาะสมกับบริบทของระบบงาน อีกประการหนึ่งน่าจะมาจากการใช้ 
โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ  ท ำ ง า น ร่ ว ม กั บ  บ อ ร์ ด  Node Mcu ESP8266 
ซึ่งเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานพัฒนาให้กับชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้
าผ่ าน  Smart Phone ได้ เป็ น อย่ างดี  ใน ส่ วน ขอ งก ารท ำงาน ของ อุป กร ณ์  ใช้  โท รศั พ ท์ มื อ ถื อ 
ในการสั่งงานมาที่บอร์ด Node Mcu ESP8266 เพ่ือสั่งให้ชุดสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Smart 
Phone เริ่มทำงาน 

เอกสารอ้างอิง 
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http://aimagin.com/blog/ การใช้โมดูลตรวจจับสัญญาณและเซนเซอร์อัลตราโซนิก HC-SR04 
(สืบค้นออนไลน์ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563) 
http://nanjarinya.blogspot.com/2018/03/6-servo-motor-sg90-arduino-uno-r3.html การควบคุม 
Servo Motor (SG90) (สืบค้นออนไลน์ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563) 
http://nodemcutom.blogspot.com/2018/07/esp8266-nodemcu.html Esp8266 Nodemcu คือ 
อะไร (สืบค้นออนไลน์ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563) 
https://prezon.me/smart-home/ Smart Home สมารท์โฮมบ้านอัจฉริยะ Home Automation 
และกันขโมยบ้าน (สืบค้นออนไลน์ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563) 
https://www.arm.co.th/Knowledge.aspx?id=2 ความหมายของ Smart Home ของคนไทย 
(สืบค้นออนไลน์ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563) 
http://www.siam-automation.com/article/14/switching-power-supply หลักการทำงาน Switching 
Power Supply (สืบค้นออนไลน์ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563) 
http://www.psptech.co.th/ รีเลย์ (Relay) คืออะไร (สืบค้นออนไลน์ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563)
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เคร่ืองรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone 
( Smart Farm ) 

ชมพูเนกข โคตรสมบัติ1 กฤษณะพงศ ดีเลข2 วีระศักดิ์ สุวรรณเพชร3 สนองศิลป ศริิโสม4 ศศิเดชา  
จิตตะยโศธร5  

Chomphunek khotsombat1 Gidsanaphong Deelak2 Veerasak Suwanapetch3 Sanongsin 
Sirisom4 Sasidecha jittayasothon5

บทคัดยอ 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค คือ 1.) เพื่อสรางเครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone 2.) เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของ เครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวยดังนี้ 1) เครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone 2) แบบประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญที่
ใชประเมินประสิทธิภาพประกอบดวยดังนี้ 1) ผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรม จำนวน 1 ทาน 2) ผูเชี่ยวชาญดาน
อิเล็กทรอนิกส จำนวน 2 ทาน 3) ผูเชี่ยวชาญดานไฟฟา จำนวน 1 ทาน 4) ผูเชี่ยวชาญดานเกษตร จำนวน 10 
ทาน เครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. ผลการดำเนินโครงการพบวา
เครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone มีองคประกอบหลักดวยกัน 3 ดาน ดังน้ี 1) ดานรับขอมูล

โทรศพัทมือถือ 2) ดานการประมวลผลใช Node Mcu 3) ดานแสดงผลที่แอปพลิเคชั่น Blynk 

2  ประสิทธิภาพ เครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone มีดังน้ี 1) ดานการออกแบบผล
การประเมินอยูในระดับ ดีมาก 2) ดานการใชงานผลการประเมินอยูในระดับ ดี 3) ดานประสิทธิภาพในการใช
งานผลการประเมนิอยูในระดับ ดี 

โดยรวมประสิทธิภาพของ เครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone และผลการประเมิน
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงแบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.51 ผลการประเมินอยูใน
ระดับ ดีมาก  
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Abstract 

      The project aims are: 1) to create a watering vegetable plots through Smart Phone 2.) 
to test its performance. Air watering vegetable plots through Smart Phone tools used to 
collect data include the following: 1) The watering vegetable plots through Smart Phone 2) 
an assessment by experts. Experts used to evaluate the performance include the following: 
1) Professional program number 1 or 2) Professional electronic number 2, 3) expert power 1
or 4) Professional Agricultural number 1 machine watering vegetable plots through Smart 
Phone Use Statistics to. data analysis is as follows: percentage, average and standard 
deviation of1. results of the project found.Air watering vegetable plots through Smart Phone 
with 3 main elements: 1) the information mobile phones, 2) processing used NodeMcu 3) 
the display of the LCD. 2 Performance watering vegetable plots through Smart Phone: 1) 
design results in a very good level, 2) the use of evaluation results in a level 3) Efficiency in 
the use of evaluation results are in. goodoverall performance Air watering vegetable plots 
via Smart Phone and evaluation specialist 3 sides with an average of 4.43 standard 
deviations of 0.51 is assessed at a good level. 

บทนำ 

       ปจจุบัน นี้โลกของเราก็นับวามีความเจริญรุงเรืองมากขึ้น โดยเฉพาะความเจรญิทางดานเทคโนโลยีใหมๆ 
ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ที่ทำใหคนเรามีความสะดวกสบายมากขึ้นและสิ่งสำคัญอีกอยางหนึ่งในการ
ดำเนินชีวิตของคนเราอาจกลาวไดวาขาดไมไดเลยก็วาไดคือ เครื่องใชไฟฟาตางๆมากมายที่แพรหลายออกมาได
เขามามีบทบาทในการใชชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอยางเครื่องใชไฟฟาเชน ตูเย็น โทรทัศน พัด
ลม เครื่องปรับอากาศ วิทยุ คอมพิวเตอร จอโปรเจคเตอร โทรศัพทเปนตน ในปจจุบันเกษตรกรมีการปลูกผัก
แบบแปลงมากขึ้น และใชเวลาในการรดน้ำคอนขางนาน ทำใหมีเวลาไปทำอยางอ่ืนนอยลงจากการที่คณะ
ผูจัดทำไดทำสังเกต การรดน้ำผักของเกษตรกรใชเวลาคอนขางนานยิ่งมีแปลงผักเยอะย่ิงใชเวลามากขึ้นคณะ
ผูจัดทำเลยคิดวาจะทำยังไงใหเกษตรกรใชเวลาในการรดน้ำผักนอยลง 

 ดังนั้นคณะผูจัดทำ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่ออำนวยความสะดวก 
แกปญหาของเกษตรกร  จากเหตุผลขางตนเราสามารถนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่ออำนวยความสะดวก 
จึงไดคดิสรางเครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการทำงานของระบบในเครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone
2. เพ่ือสรางเครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone
3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone
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เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

        เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน คาสวัสดิ(2556)  งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบเครือขายเซ็นเซอรไรสาย

สำหรับระบบฟารมอัจฉริยะ โดยใช ไมโครคอนโทรลเลอรในการควบคุม โดยติดตั้งโนดเซ็นเซอรในบริเวณ

แปลงเพาะปลูกสำหรับตรวจวัดคาตาง ๆ เชน คาความชื้นสัมพัทธในอากาศ อุณหภูมิความชื้นในดินและความ

เขมแสง จากนั้นสงคาการตรวจวัดผาน เครือขายสื่อสารไรสายดวยโมดูล ZigBee ไปยังโนดโคออรดิเนเตอร

เพื่อการประมวลผลและรายงานผลโดยที่ โนดโคออรดิเนเตอรที่ออกแบบขึ้นสามารถสรางเสนทางการเชื่อมตอ

ผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่เพ่ือนำขอมูลจากการตรวจวัดขึ้นเซิรฟเวอรไดงานวิจัยนี้ไดสรางแบบจำลอง

สำหรับระบบควบคุมแบบฟซซีในการ ควบคุมชวงเวลาการใหน้ำของระบบควบคุมการใหน้ำอัตโนมัติโดยใชคา

ความชื้นในดินและคาความชื้นสัมพัทธในอากาศจากเครือขายเซ็นเซอรไรสายท่ีติดตั้งในแปลงเกษตรกรรมผล

การจำลองการทำงานที่นำเสนอแสดง ใหเห็นถึงประสิทธิผลของอัลกอริทึมและความเปนไปไดในการประยุกต

เพื่อการใชงานไดจริง 

        ระบบเครือขายเซ็นเซอรไรสายและการตออุปกรณเสริมเพ่ือใชในสวนยางพารา โดยระบบสามารถ

ตรวจวัดคา สิ่งแวดลอมตาง ๆ ไดแก ความชื้น อุณหภูมิ ภายในอากาศ คาความเขมของแสงสวาง คาความชื้น

และอุณหภูมิภายในดิน โดยสามารถทำการติดตอสื่อสารไดไกลโดยการใชวิธีการติดตอสื่อสารแบบ Multi-hop 

และสามารถทำการปรับตั้งคาให โหมด ทำการสงขอมูลกลับเปนระยะเวลาตามท่ีกำหนด ผูใชสามารถทำการ

ตรวจสอบคาตาง ๆ ไดผานทางโปรแกรม ประยุกต หรือหากตองการทำการวิเคราะหขอมูลกอนหนาสามารถ

ทำการตรวจสอบขอมูลภายในฐานขอมูลได 

รูปที่ 1 เครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone 
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สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
3.4.1 คาเฉลี่ยเลขคณติ  (mean) คำนวณจากสูตร 

N
XX 

เม่ือ      =   คาเฉลี่ยเลขคณิต 

 X  =   ผลรวมขอมูล 
 N  =   จำนวนขอมูลท้ังหมด 

3.4.2 สวนเบ่ียงมาตรฐาน 

)1(
)(..
22


  
NN

XXNDS

เม่ือ   S.D.   =   สวนเบี่ยงมาตรฐาน 

X2  =   ผลรวมขอมูลยกกำลังสอง 
N      =   จำนวนขอมูลทั้งหมด 

 ( X)2  =   ผลรวมของขอมูลท้ังหมดแลวนำมายกกำลังสอง 

 3.4.3 รอยละ (Percentage) 

 P =         x  100 
 N  

เม่ือ    P แทน รอยละ 

 แทน ความถี่ที่ตองการแปลใหเปนรอยละ 
N แทน จำนวนความถี่ท้ังหมด 
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ตารางที่ 1. แสดงผลการวิเคราะหคณุภาพ เครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone 

ลำดับที่ ขอประเมิน ระดับการประเมิน แปลผล 

Χ S.D. 

ดานการออกแบบโครงสราง 

1. เคร่ืองรดน้ำแปลงผักมีขนาดเหมาะสม 4.13 0.35 ดี 

2. วัสดุท่ีนำมาสรางมีความเหมาะสมกับลักษณะ
งาน

4.4 0.50 ดี 

3. เคร่ืองรดน้ำแปลงผักมีความแข็งแรงทนทาน 4.46 0.63 ดีมาก 

4. ตำแหนงติดต้ังอุปกรณมีความเหมาะสม 4.46 0.63 ดีมาก 

5. เคร่ืองรดน้ำแปลงผักมีความสวยงาม ปลอดภัย 4.4 0.50 ดี 

รวม 4.56 0.52 ดีมาก 

ดานการใชงาน 
6. ชิ้นงานสามารถเขาแอพพลิเคชั่นใชงานได

สะดวก
4.2 0.41 ดีมาก 

7. ชิ้นงานมีความสะดวกในการใชงาน 4.53 0.51 ดีมาก 
8. ชิ้นงานปฏิบัติงานไดจริง 4.73 0.45 ดีมาก 
9 ชิ้นงานสามารถใชงานไดถูกตองตามคำสั่ง 4.66 0.48 ดีมาก 

10. ชิ้นงานมอีุปกรณแสดงผลการทำงานที่ชัดเจน 4.33 0.48 ดี 
รวม 4.28 0.46 ดี 

ดานวัสดุและอุปกรณ 
11. อุปกรณมีความเหมาะสมในการใชงาน 4.4 0.50 ดี 

12. อุปกรณมีความปลอดภัย 4.4 0.50 ดี 

13. อุปกรณสามารถใชงานไดตลอดเวลา 4.53 0.51 ดีมาก 

รวม 4.5 0.50 ดี 

โดยรวม 4.43 0.51 ดี 
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ตารางที่ 4.5 (ตอ) ตารางแสดงผลการวิเคราะหคณุภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 15 ทาน 

สรุปและอภิปรายผล 
1. เครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone มีองคประกอบหลักดวยกัน 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานรับ

ขอมูล โทรศัพทมือถือ 2) ดานการประมวลผลใชไมโครคอนโทรลเลอร ใชบอรด Node  Mcu 3) วัดความชื้น 
อุณหภูม ิ

2. ประสิทธิภาพเครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone มีดังน้ี 1) ดานการออกแบบผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดีมาก 2) ดานการใชงานผลการประเมินอยูในระดับดี 3) ดานประสิทธิภาพในการใชงาน
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

โดยรวมประสิทธิภาพของเครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone และผลการประเมินผูเชี่ยวชาญทั้ง 
3 ดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคูเทากับ 0.39 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

3. อภิปรายผล
3.1 จากผลการดำเนินโครงงานพบวา 

เครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone มีองคประกอบหลักดวยกัน 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานรับขอมูล 
โทรศัพทมือถือ 2) ดานการประมวลผลใชไมโครคอนโทรลเลอร ใชบอรด Node Mcu 3) ดานแสดงผล วัด
ความชื้น อุณหภูมิ ผลการศึกษาปรากฏเชนนี้ อาจจะมีสาเหตุหลายปจจัยเปนตนวา ผูพัฒนาเครื่องรดน้ำแปลง
ผักผาน Smart Phone ไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสอบถามผูรูและผูเชี่ยวชาญหลายๆ 
ดาน ที่ เกี่ยวของกับการออกแบบโครงงาน แลวนำขอมูลที่ ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหออกมาเปน
องคประกอบของ เครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone 

3.2 จากผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพในระดับดี อาจจะมาจากสาเหตุหลาย
ประการ เปนตนวา การสังเคราะหองคประกอบที่มีความเหมาะสมกับบริบทของระบบงาน อีกประการหนึ่ง
นาจะมาจากการใช โทรศัพทมือถือ ทำงานรวมกับ บอรด Node Mcu ESP8266 ซึ่งเปนบอรดคอมพิวเตอร
ขนาดเล็กสามารถนำมาประยุกตใชงานพัฒนาใหกับเครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone ไดเปนอยางดี 
ในสวนของการทำงานของอุปกรณ ใช โทรศัพทมือถือ ในการสั่งงานมาที่บอรด Node Mcu ESP8266 เพ่ือสั่ง
ใหเครื่องรดน้ำแปลงผักผาน Smart Phone เริ่มทำงาน 

ดานประสิทธิภาพการทำงาน 
14. เครื่องรดน้ำแปลงผักสามารถทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
4.26 0.45 ดี 

15. เครื่องรดน้ำแปลงผักมีความเสถียรในการ
ทำงาน

4.33 0.61 ดี 

16. โดยรวมการทำงานของเครื่องรดน้ำแปลงผักมี
ความเหมาะสมกับการใชงาน

4.53 0.63 ดมีาก 

รวม 4.4 0.47 ดี 

โดยรวม 4.43 0.50 ดีมาก 
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เครือ่งเติมออกซิเจนให้น ้ำแบบจำนหมุนพลังงำนแสงอำทิตย์ 
Rotating oxygenation machine for water using solar cell 

 
พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์1 สมัยพร ก าลังงาม2 ศิรินทรา หนองกก3  

Phunphong Swastiphan1 Samaiporn Kumlungngam 2 Sirinthara Nong Kok3 
1 คร ูสาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี 

2,3 เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี

 
บทคัดย่อ 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือสร้างเครื่องเพ่ิมออกซิเจนให้น้ าแบบจานหมุนพลังงาน
แสงอาทิตย์  2) เพ่ือประสิทธิภาพเครื่องเพ่ิมออกซิเจนให้น้ าพลังงานแสงอาทิตย์  วิธีด าเนินวิจัย เริ่มต้นจะ
ศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นออกแบบ และสร้างเครื่องเพ่ิมออกซิเจนให้น้ า แล้วทดลองใช้เครื่องเพ่ิม
ออกซิเจนให้กับน้ า     
 ผลการวิจัยพบว่า เครื่องเพ่ิมออกซิเจนให้น้ าแบบจานหมุน  ใช้เพ่ิมออกซิเจนให้น้ าจ านวน 150 ลิตร 
สามารถเพ่ิมออกซิเจนให้น้ าได้ในปริมาณ 3.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเวลา 30 นาที โดยใช้ค่าพลังงาน 0.1 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
 
ควำมส้ำคัญ : เครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบจานหมุน พลังงานแสงอาทิตย์ 
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ABSTRACT 

 
  Objective of this research; 1) To create Rotating oxygenation machine for water 

using solar cell. 2) To test efficiency for Rotating oxygenation machine for water using solar 
cell. Research methodology started on related subjects. Design the machine and starting on 
experiment on the usage on the machine.  

Result of the research; rotating oxygenation machine for water using solar cell can 
add oxygen 3.3 milligram to 150 liters of water in 60 minutes by using 0.5 kW-hours. 
Volunteer was satisfaction survey result as follows: Suitability from 5.4 to 7.1 mg/L. Facility 
of the machine was 4.6 score. The overall average in every subject was an average of 4.15 at 
the high level of satisfaction. 

 
Key words: Rotating oxygenation machine for water using solar cell 
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1. บทน้ำ 
  ก า ร เติ ม อ อ ก ซิ เจ น  ห รื อ ก า ร เติ ม
อากาศ (Aeration) เป็นหัวใจของการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบใช้ออกซิเจนจากอากาศ 
เพ ราะห ากระบ บ บ าบั ดน้ า เสี ย ขาด ออกซิ
เจน จุลินทรีย์ทั้งหลายก็ไม่สามารถท างานได้ ถ้ามี
ปริมาณ ออกซิ เจนละลายน้ าอยู่ สู ง ระบบก็
สามารถบ าบัดน้ าได้ดีหรือสามารถรับน้ าเสียได้
มากขึ้น  ดังนั้น การเพ่ิมอัตราการละลายน้ าของ
ออกซิเจนที่ความดันบรรยากาศ จึงได้แก่การเพ่ิม
ผิวสัมผัส (Interfacia Area) ระหว่างอากาศกับน้ า
ให้มีค่ามากที่สุด สภาพการท างานโดยทั่วไปของ
ระบบบ าบั ดน้ า เสี ย  จะมี ค่ าความต้ อ งการ
ออกซิเจนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามปริมาณ
ความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
อัตราการไหลของน้ าเสียและความเข้มข้นของมวล
สารอินทรีย์  ซึ่ งในการออกแบบจะต้องเติม
ออกซิเจนให้แก่ระบบที่ความต้องการสูงสุดได้
อย่างเพียงพอ การเติมอากาศให้กับระบบบ าบัด
น้ าเสียสามารถเติมได้ โดย  1) เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช้การเติมอากาศ
แบบนี้  เช่น ระบบบ่อผึ่ ง (Oxidation Ponds)
ออกซิเจนจากอากาศจึงแพร่ลงบนเฉพาะที่ผิวหน้า
ของบ่อผึ่งเท่านั้น ถ้าหากอัตราการใช้ออกซิเจนใน
ระบบ มีมากกว่าอัตราการแพร่ของออกซิเจนก็จะ
ท า ใ ห้ เ กิ ด ส ภ า ว ะ ที่ เ รี ย ก ว่ า ไ ร้ อ า ก า ศ 
(Anaerobic)หรือค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ ามี
ค่าเท่ากับ 0 ในสภาวะเช่นนี้ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น
จากก๊าซไข่เน่าในระบบบ าบัดน้ าเสียได้ และน้ าจะ
มีสีด า การเติมอากาศวิธีนี้จึงไม่ต้องการพลังงาน
ในการเติมอากาศ 2) โดยใช้เครื่องกลเติมอากาศ 
เช่น กังหันชัยพัฒนา เครื่องกลในระบบบ าบัด
แ บ บ ส ร ะ เติ ม อ า ก า ศ  (Aerated Lagoon)
เค รื่ อ งก ล ใน ระบ บ ต ะก อ น เร่ ง  (Activated 
Sludge) เป็นต้น ซึ่งการเติมอากาศวิธีนี้จ าเป็น  
ต้องมีพลังงานมาเกี่ยวข้อง แต่ถ้าไม่มีการควบคุม
ที่ดี  ก็จะเกิดการสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่า
ประโยชน์  เครื่องกลเติมอากาศมีหน้าที่ อยู่  2 

ประการ คือ หน้าที่ ในการให้ออกซิเจนแก่น้ า     
ในระบบบ าบัดน้ าเสียได้อย่างพอเพียง และ     
หน้าที่ในการกวนน้ าเพ่ือให้ออกซิเจนที่ละลายน้ า
อยู่กระจายออกเสมอทั่วทั้ งบริเวณที่ต้องการ 
พลังงานที่ใช้ในการกวนนี้จะต้องมีค่าพอเหมาะ
ส า ห รั บ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ อ ก ซิ เ จ น ใน น้ า                
ต่อการเจริญ เติบ โตของจุลินทรีย์  เพราะถ้า      
กวนน้อยเกินไปจุลินทรีย์จะไม่ได้รับออกซิเจน
อย่างเพียงพอ เป็นผลให้ระบบไม่สามารถท างาน
ได้ดีเท่าที่ควร แต่ถ้ากวนแรงเกินไปก็จะสิ้นเปลือง
พลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์ เครื่องกลเติมอากาศ
แต่ละชนิดมีทั้งข้อดีและข้อเสียในด้านต่างๆ ดังนั้น
การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศ 
จะต้องเข้าใจหลักการท างาน วิธีค านวณ ตลอดจน
เข้าใจถึงวิธีการทดสอบสมรรถนะในการถ่ายเท
ออกซิเจนลงไปในน้ าต่อพลังงาน (Performance 
of Oxygen Transfer in Water) ห น่ ว ย เป็ น
กิโลกรัมของออกซิเจน/แรงม้า-ชั่วโมง ปัจจุบันมี
การ ใช้ หั วกระจายอากาศ  ช่ วย ในการเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในระบบบ าบัดน้ าเสียแบบต่างๆ 
จากการศึ กษ าวิ ธี ก าร เพ่ิ มออกซิ เจน ในน้ า           
มี เค รื่ อ งก ล เติ ม อ าก าศ อ ยู่ ห ล าย รู ป แ บ บ 
คณะท างานจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์ เครื่องกล
เติมอากาศแบบจานหมุน เพ่ือทดสอบสมรรถนะ
ในการถ่ายเทออกซิเจนลงไปในน้ าต่อพลังงาน 
(Performance of Oxygen Transfer inWater) 
หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร   
  
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 2.1 เพ่ือสร้างเครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบ
จานหมุน 
 2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องเติมออกซิเจน
ให้น้ าแบบจานหมุน 
3. สมมติฐำนกำรวิจัย 
   3 .1 เค รื่ อ งกล เติ ม ออกซิ เจน ให้ น้ าแบ บ       
จานหมุน สามารถเติมออกซิเจนให้น้ าได้ 
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  3.2 ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งาน อยู่ใน
ระดับมาก 
4. ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ขอบเขตการสร้างสิ่ งประดิษฐ์  และ     
ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์            
การวิจั ยครั้ งนี้ เป็ นการออกแบบและสร้ าง     
เค รื่ อ ง เติ ม อ อก ซิ เจ น แ บ บ จ าน ห มุ น  เ พ่ื อ          
เป็นเครื่องจักรส าหรับช่วยเติมออกซิเจนให้กับน้ า  
ดังนั้นขอบเขตของการวิจัยคือการน าเครื่องเติม
ออกซิเจนแบบจานหมุน มาเติมออกซิเจน ให้กับ
น้ า ให้มีประสิทธิภาพ 
5. วิธีกำรด้ำเนินกำรวิจัย            
  5.1 เครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบจาน
หมุน  
       1) สืบค้นงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
เกี่ยวกับเครื่องกลเติมอากาศ 
       2 )  อ อ ก แ บ บ ส ร้ า ง เค รื่ อ ง ก ล         
เติมออกซิเจนให้น้ าแบบจานหมุน 

 
ภ ำพ ที่  5 .1 แบ บ เค รื่ อ งกล เติ ม ออก ซิ เจ น          
ให้น้ าแบบจานหมุน 
     3) ทดลองใช้งาน การทดลองใช้งาน 
เครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบจานหมุน พลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยใช้อินเวอร์เตอร์ปรับให้ความเร็ว
รอบของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง แรงเคลื่อน   
24 โวลต์ 120 วัตต์ มอเตอร์จะส่งก าลัง ผ่านเพลา 
เมื่อเพลาหมุนจะท าให้จานหมุน หมุนตามไปด้วย 
ในความเร็วรอบที่ต้องการ จากนั้นให้ปั้มน้ าไฟฟ้า

กระแสตรง แรงเคลื่อน 24 โวลต์ 120 ขนาด   
240 วัตต์  ท างาน  ดูดน้ าและปล่อยน้ าลงใน     
แผ่นจานโดยปรับปริมาณน้ าที่ เหมาะสมลง        
ในจานหมุน เมื่อน้ ากระทบจานหมุนจะท าให้น้ า
ก ระจาย  ไป สั มผั สกั บ อากาศ เป็ น การ เพ่ิ ม
ออกซิเจนให้กับน้ า 
  5.2 แบบเก็บข้อมูลการทดลอง การเก็บ
ข้ อมู ล  จากการทดลอง ใช้ แบบ เก็ บ ข้ อมู ล         
ดังแสดงใน ตารางที่ 5.1 
 
ตารางที่ 5.1  เก็บข้อมูลการทดลอง 

 
 

6. ผลกำรวิจัย 
  6.1 การศึกษาและพัฒนาเครื่องเติมออกซิเจน
ให้น้ าแบบจานหมุน พลังงานแสงอาทิตย์ โดย
ออกแบบเครื่องเติมออกซิเจน ให้น้ าแบบจานหมุน
พลังงานแสงอาทิตย์ และท าการทดลองหาค่า
ป ริ ม าณ ออก ซิ เจ น ที่ เ พ่ิ ม ใน น้ า  โด ย เสน อ
ผลการวิจัยดังนี้ 
 6.2 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพท าโดยเปิด
สวิตช์มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ 120 
วัตต์  เพ่ือท าให้มอเตอร์ต้น ก าลังหมุน ซึ่งจะมีผล
ท าให้จานกระจายน้ าหมุนตามไปด้วย จากนั้นเปิด
สวิตช์ปั้มน้ าไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ 240 วัตต์  
ให้ดูดน้ าเสีย และอัดส่งไปยังแผ่นจานที่ก าลังหมุน              
วัดค่ าออกซิ เจนที่ เปลี่ ยน ไป  ทุ กๆ  10 นาที       
อย่างต่อเนื่อง จนครบ 60 นาที ผลการทดลอง
เค รื่ อ ง เติ ม อ อกซิ เจน ให้ น้ า แบ บ จ าน ห มุ น    
พลังงานแสงอาทิตย์ท างาน แสดงในแผนภูมิที่ 6.1 
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แผนภูมิที่ 6.1 แสดงปริมาณออกซิเจนในน้ า 
  จากแผนภูมิที่  6 .2 แสดงค่าปริมาณ
ออกซิเจนในน้ าที่วัดโดยเครื่องวัดออกซิเจนในน้ า  
โดยมีค่าเริ่มต้นที่ 3.1 mg/L จากนั้นเมื่อเครื่อง
เติมออกซิ เจนให้น้ าแบบจานหมุน พลังงาน
แสงอาทิตย์  ท างานจะมีผลท าให้ค่าปริมาณ
ออกซิเจนในน้ าเพ่ิมขึ้นโดยเมื่อวัดค่าทุกๆ 10 นาที 
รวมเวลาที่วัด 60 นาที ค่าได้ค่าออกซิเจนเพ่ิมขึ้น 
5.0 5.2 5.7 6.4 6.6 และ 6.9 ตามล าดับ 
 

7. สรุปผลและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและ  หา
ประสิทธิภาพเครื่องเติมออกซิเจนให้น้ าแบบจาน
หมุนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยออกแบบ เครื่อง
เพ่ิมออกซิเจนให้น้ าสร้างและท าการทดลองหาค่า
ปริมาณออกซิเจนในน้ าที่เปลี่ยนไป     จากนั้นน า
ผลการทดลองมาวิเคราะห์และสรุปผล 
 7.1 ผลการทดลองใช้งานเครื่อง        เติม
อ อ ก ซิ เจ น ให้ น้ า แ บ บ จ าน ห มุ น  พ ลั ง ง าน
แสงอาทิตย์ โดยปริมาณน้ าที่ในการทดลองเท่ากับ 
130 ลิ ต ร  ใน เว ล า  60 น าที  มี ผ ล ท า ให้ น้ า           
มี ป ริ ม า ณ อ อ ก ซิ เจ น เ พ่ิ ม ขึ้ น ต า ม เว ล า              
โดยค่ าเริ่มต้น  3.1 mg/L และค่ าสุ ดท้ ายคื อ      
6.9 mg/L ห รือมี ป ริม าณ ออกซิ เจน เพ่ิ ม ขึ้ น       
รวม 3.8 mg/L 
 7.2 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็น     เครือ่งเติม
ออกซิเจนให้น้ าแบบจานหมุนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ     ท าให้น้ ามี
ออกซิเจนเพิ่มข้ึน ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
8. ข้อเสนอแนะ 
 ก่อนการใช้ งาน เครื่องเติมออกซิ เจน     
ให้ น้ าแบบ จานหมุ น  พลั งงาน แสงอาทิ ต ย์       
ควรศึกษารายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วน 
อุปกรณ์ การท างานเของเครื่อง ให้เข้าใจจากคู่มือ
ก า ร ใช้ ง า น เค รื่ อ ง เติ ม อ อ ก ซิ เจ น ให้ น้ า            
แบบจานหมุน พลังงานแสงอาทิตย์ และ การน า
ระบบการท างานของเครื่อ งเติ มออกซิ เจน         
ให้ น้ าแบบ จานหมุ น  พลั งงาน แสงอาทิ ต ย์          
ใช้งานควรศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า เพ่ือเตรียมข้อมูลในการพัฒนาระบบ
ดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนไปอีก   

9. กิตติกรรมประกำศ 
 ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องเติมออกซิเจนให้น้ า
แบบจานหมุนพลังงานแสงอาทิตย์ คณะผู้จัดท าได้
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  ได้ เกิดจินตนาการ
ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยการศึกษาการท างาน
ข อ ง  ชุ ด ม อ เต อ ร์ แ ล ะชุ ด ค ว บ คุ ม อี ก ค รั้ ง            
ยังช่วยไม่ให้ ได้ฝึกฝนการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
ผ ล ง า น สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ นี้ ส า เร็ จ ล ง ได้ ด้ ว ย ดี           
ค ณ ะ ผู้ จั ด ท า ข อ ก ร า บ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ               
นายพูนพงษ์  สวัสดิพันธ์ ครู แผนกวิชาเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  ที่ให้การตรวจสอบ
และแนะน าให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
จนสิ่งประดิษฐ์ประสบความส าเร็จลุล่วงด้วยดี    
ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี  รองผู้อ านวยการทุกฝ่าย  และ
ขอขอบคุณครูแผนกช่างเทคโนโลยียานยนต์ที่ให้
ก า ร ส นั บ ส นุ น ค ณ ะ ผู้ จั ด ท า สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์            
ใคร่ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง   
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เครื่องอบแห้งโดยใช้ปั๊มความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
Drying machine using solar heat pump 
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บทคัดย่อ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เครื่องอบแห้งโดยใช้ปั๊มความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์  2)         
เพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งโดยใช้ปั๊มความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ วิธีด าเนินวิจัย เริ่มต้นจะศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งโดยใช้ปั๊มความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์           
ทดลองอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเก็บค่าการใช้พลังงาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดลองเดินเครื่องปกติ ไม่มีผลิตภัณฑ์ เมื่อทดลองเดินเครื่องโดยยังไม่น า
ผลิตภัณฑ์เข้าเครื่องอบ ผลการทดลอง เครื่องวัดพลังงาน ใน 1 ชั่วโมง จะใช้พลังงานเท่ากับ 0.88 kw-hr     
คิดเป็นเงิน 0.88x4 = 3.50 บาท และผลการทดลองการน าไปอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่น ามา
อบแห้ง จะใช้เวลาไม่เท่ากัน โดยใบหม่อนจะใช้เวลาในการอบแห้งน้อยที่สุด โดยใช้เวลา 4 ชม. ใบมะกรูด      
ใช้เวลา 8 ชั่วโมง ตระไคร้ ใช้เวลา 16 ชั่วโมง พริกสด ใช้เวลา 40 ชั่วโมง และหมูแดดเดียวใช้เวลา 6 ชั่วโมง 
 
ความส าคัญ : ปั๊มความร้อน 
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ABSTRACT 

                The objectives of this research were 1) drying machine using solar heat pump 2) 
to find the efficiency of drying machine using solar heat pump. Method of research Begin to 
study related research Then, design and build a dryer using a solar heat pump. Try baking 
various products And store energy usage values 

The results of the research showed that Normal machine trial results No product When 
commissioning the product without putting the product in the dryer, the test result of the 
energy meter in 1 hour consumes 0.88 kw-hr, equivalent to 0.88x4 = 3.50 baht. Found that 
the products that were dried Will not take the same amount of time The mulberry leaves 
take the least time to dry in 4 hours. Kaffir lime leaves take 8 hours, lemongrass takes 16 
hours, fresh chilies take 40 hours and the sun dried pork takes 6 hours. 

Keywords:  Heat pump 
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1. บทน า 
 เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยก าลั ง
ประสบปัญหาว่าพลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน       มี
จ านวนลดน้อยลงเพราะเกิดจากการ               ที่
มีประชากรเพ่ิมมากขึ้น และมีเทคโนโลยีมากขึ้น
ท าให้ประชากรมีความต้องการในการใช้พลังงาน  
มีมากขึ้น พลังงาน เป็นสิ่งจ าเป็นของมนุษย์ และ
ทวีความส าคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้น  
การใช้เทคโนโลยีให้ประหยัดพลังงานต้องค านึงถึง
การประโยชน์ที่ได้รับและผู้ใช้ต้องเห็นความส าคัญ
ของพลังงานซึ่งในปัจจุบันเราก าลังเผชิญกับปัญหา
ราคาพลังงานที่ เ พ่ิมสูงขึ้น  ในขณะที่พลังงาน    
ต่าง ๆ มีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้น วิธีการประหยัด
พลังงานซึ่งท าได้ทุกแห่งไม่ว่าจะในบ้าน ในรถยนต์ 
ในโรงเรียน และในสถานที่ท างาน และในโรงงาน
อุตสาหกรรม วิธีการลดการใช้พลังงาน           โดย
การผลิตและการใช้พลังงานอย่าง               มี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่าย  ใน
กิจการแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม     ที่
เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย       การ
สร้างนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล       เป็น
อีกแนวทางหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ใน
งานอุตสาหกรรมการอบแห้ง มีวิธีการใช้พลังงาน
ในการอบแห้งอยู่หลายรูปแบบ          เพ่ือน าเอา
น้ าที่มีอยู่ในวัสดุออก หรือท าให้ลดลง โดยท าให้
น้ าระเหยกลายเป็นไอ ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเกิด
ความแห้ง เพ่ือน าไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
คณะท างานมีความสนใจ     ในการอบแห้ง ใน
งานขนาดกลาง เช่นอบปลาแห้ง ในชุมชนโดยใช้
เครื่องอบที่เรียกว่าเครื่องอบแห้งแบบปั้มความ
ร้อนขนาดเล็ก (6000 บีทียู) โดยออกแบบให้ใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย์          เพ่ือเป็นทางเลือก
ในการน าไปใช้ในการอบแห้งต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

  2.1 เพ่ือสร้างเครื่องอบแห้งโดยใช้ปั๊มความ
ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
 2.2 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพเครื่องอบแห้ง
โดยใช้ปั๊มความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 3.1 ระบบอบแห้ง ท าอุณหภูมิได้ 500 C 
      3.2 ปั๊มความร้อน ท าการอบแห้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
  4.1 ปั้มความร้อน ขนาด 6000 บีทียู  
  4.2 อุณหภูมิ การอบ 30-45 oC 
    4.3 ลดความชื้น โดยใช้อีวาพอเรเตอร์ 
      4.4 เพ่ิมความร้อนโดยคอนเดนเซอร์ 
 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย            
  5.1 กลุ่มประชากรตัวอย่างคือ          กลุ่ม
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี
ที่  2 แผนกวิ ช า เ ครื่ อ งกล  วิทยาลั ย เทคนิ ค
อุบลราชธานี ที่ศึกษาวิชาโครงการ ในภาคเรียนที่ 
1/2560 จ านวน  100 คน  และ กลุ่มนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ 2 
แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี              
ที่ศึกษาวิชาโครงการ  ในภาคเรียนที่  1/2560 
จ านวน 30 คน      
 5.2 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 
  5.2.1 เครื่องอบแห้งโดยใช้ปั๊มความร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ 

  1) สืบค้นงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
เกี่ ยวกับ เครื่ องอบแห้ ง โดยใช้ปั๊ มความร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบสร้างเครื่องอบแห้ง
โดยใช้ปั๊มความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 

 5.2.2 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ
ผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
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ตารางที่ 5.1 ตารางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
หรือ ผลการวิจัย 
 5.3 เ ก็ บข้ อมู ล จ ากการทดลอง ใช้ ง าน
เครื่ องอบแห้ ง โดยใช้ปั๊ มความร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย ์
 5.4 หาประสิทธิภาพของ เครื่องอบแห้ ง     
โดยใช้ปั๊มความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
 5.5 การวิเคราะห์ผลการวิจัยครั้งนี้ ใช้สถิติ
ดังนี้ 
  ในการวิจัยเพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องอบแห้งโดยใช้ปั๊มความร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ผู้วิจัยมีรายละเอียดการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติดังนี้    
          1) ค่าเฉลี่ย (Mean) จากสูตร 

   
  แทน   คะแนนเฉลี่ย 

  แทน   ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
  แทน   จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 
ภาพที่  1 เครื่องอบแห้งโดยใช้ปั๊มความร้อน
พลังงานแสงอาทิตย ์
 
 
 

6. ผลการวิจัย 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง และ  
หาประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งโดยใช้ปั๊มความร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ การอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ
เก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน 
  6.1  ผลการทดลองเดิน เครื่ องปกติ              
ไม่มีผลิตภัณฑ์ เมื่อทดลองเดินเครื่องโดยยังไม่น า
ผลิตภัณฑ์เข้าเครื่องอบ ผลการทดลอง เครื่องวัด
พลังงาน ใน 1 ชั่วโมง จะใช้พลังงานเท่ากับ    
0.88 kw-hr คิดเป็นเงิน 0.88x4 = 3.50 บาท 
  6.2 ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ก า ร น า ไ ป อ บ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่น ามาอบแห้ง 
จะใช้เวลาไม่เท่ากัน โดยใบหม่อนจะใช้เวลาใน
การอบแห้งน้อยที่สุด โดยใช้เวลา 4 ชม.ใบมะกรูด 
ใช้เวลา 8 ชั่วโมง ตระไคร้ ใช้เวลา 16 ชั่วโมง พริก
สดใช้เวลา 40 ชั่วโมง และหมูแดดเดียว      ใช้
เวลา 6 ชั่วโมง 
7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นเครื่องอบ
แห้งโดยใช้ปั๊มความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์        
ที่คณะวิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพท าให้ การ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบอาชีพในด้าน
ต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้งาน ในการอบผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบอาชีพได้ 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัย   
ไปใช้ การออกแบบการน าพลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า เพ่ือน า    
มาป้อนกับคอมเพรสเซอร์ ควรใช้ขนาด             ที่
เหมาะสม และควรน าพลังงานจากแสงอาทิตย์มา
อบก่อนน าเข้าเครื่องอบ เพ่ือเป็นการประหยัด
พลังงาน   
 8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาวิจัยการน าหลักการ เครื่องอบแห้งโดย

N

x
x




x

 x

N
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ใช้ปั๊มความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ไปออกแบบ
ระบบความร้อนร่วม ในการใช้ความร้อนในการอบ 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
  ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องอบแห้งโดยใช้
ปั๊มความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ คณะผู้จัดท า   
ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ได้เกิดจินตนาการ
ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยการศึกษาการท างาน
ของ  ชุดมอเตอร์และชุดควบคุมอีกครั้ง ยังช่วย
ไม่ให้ได้ฝึกฝนการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์นี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี คณะผู้ จัดท าขอ
กราบขอบพระคุณครูพูนพงษ ์ สวัสดิพันธ์          ที่
ให้การตรวจสอบและแนะน าให้ค าปรึกษา      ใน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์
ประสบความส า เ ร็ จลุ ล่ ว งด้ วยดี  ขอกราบ
ขอบพระคุณ ผู้ อ านวยการวิทยาลัย เทคนิค
อุบลราชธานี และ รองผู้อ านวยการทุกฝ่าย และ
ขอขอบคุณครูแผนกช่างเทคโนโลยียานยนต์ที่ให้
การสนับสนุนคณะผู้จัดท าสิ่งประดิษฐ์            ใคร่
ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง  
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เครื่องไล่นกพิราบ 

Machine danish dove 
 

อธิเบศร์ ภารวงค์1 ภูวรินทร์ เสียงใส2 ชิงชัย ศรีสุรัตน์3 วีระศักดิ์ สุวรรณเพช4 อภิชล แสวงดี5 
Ahibet Phanwong1Puvarin siangsai2 Chingchai Srisurat 3 Veerasak Suwanapetch 4Apichol Sawaengdee5 

 
 

บทคัดย่อ 

โครงงานนี้เป็นการน าเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องไล่นกพิราบโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ
(1)เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับเครื่องไล่นกพิราบ (2) เพ่ือสร้างเครื่องไล่นกพิราบ (3) เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องไล่
นกพิราบ โครงงานนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาที่มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยเครื่องไล่นกพิราบ คือ (1)การ
สร้างเครื่องมือในการวิจัย (2) การด าเนินการทดลอง (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเครื่องไล่นกพิราบไป 

ผลการวิจัยพบว่า ทดลองใช้งานผลปรากฏว่าเครื่องมีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับดี และผล
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของของเครื่องไล่นกพิราบ โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการออกแบบโครงสร้าง 
มีค่าเฉลี่ย 4.16  ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านวัสดุอุปกรณ์มีค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านประสิทธิภาพก่รท างาน 
มีค่าเฉลี่ย 4.33 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเฉลี่ยมีค่า 4.26 ( Χ= 4.26, S.D. = 0.87) 
 
ค าส าคัญ : - 

 

Abstract 

This project presents the design and creation of the pigeon chases, with the purpose 
of research, is (1) to learn about the pigeon chases (2) to create a bird chasing machine (3) 
to find the performance of the Kaphirap. This project is a research and development that 
contains steps to perform the research of a pigeon Chase machine. (1) Creating a research 
tool (2) trial operation (3) Data collection. 

 The results showed that, the removal of the pigeon chases to the trial has been 
shown, the machine has a good working performance and an analysis of the performance of 
the Dove. With an average 4.16 average operating cost 4.30 in the average equipment 
material, the cost 4.25 kon performance. With an average 4.33 average data analysis result of 
4.26 (= 4.26, S.D. = 0.87) 
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1. บทน า 
       ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาการ
แพร่ระบาดของจ านวนนกพิราบที่มีมากเกินไปใน
ทุกๆที่ของประเทศไทยและส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่อง
ของมูลนกพิราบเพราะแหล่งที่อยู่อาศัยของนก
มักจะอยู่ตาม  ตึก  อาคาร  ส านักงานต่างๆ  ท าให้
เกิดความเสียหายขึ้น  เช่น  กลิ่นที่เหม็น  ความ
สกปรก  เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่คน 
       ดั่งนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้จัดท าเครื่องไล่
นกพิราบขึ้นเพื่อแก่ไขปัญหาดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
       1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับเครื่องไล่นกพิราบ 
       2. เพ่ือสร้างเครื่องไล่นกพิราบ 
       3 . เพ่ื อห าป ระสิ ท ธิภ าพ ของเครื่ อ งไล่
นกพิราบ 
 

3. เอกสารงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้ด าเนินการศึกษา 
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือน ามาใช้
เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงานในการสร้าง
เครื่องไล่นกพิราบ มีดังนี ้

      -  สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 
-  เครื่องขยายเสียง 
 -  เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหว 
         1. สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย เป็น
แหล่งจ่ายไฟตรงคงค่าแรงดันแบบหนึ่งและ
สามารถเปลี่ยนแรงดันไฟจากไปสลับโวลต์สูงให้
เป็นแรงดันไฟตรงค่าต่ าเพ่ือใช้ในงาน
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

         2. เครื่องขยายเสียง หรือเครื่องขยาย
สัญญาณเสียงโดยค าว่าเครื่องขยายสัญญาณเสียง
นั้นเป็น 
อุปกรณ์ทางระบบไฟฟ้าที่ใช้ท าหน้าที่ขยาย
สัญญาณเสียงขนาดเล็กให้มีขนาดสัญญาณเสียงที่
สูงขึ้น หรือความดังมากข้ึน 

3. เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหว เป็น
เซ็นเซอร์ตรวจจับที่ไวต่อการตรวจจับการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างมาก โดยเซ็นเซอร์
จะมีเลนส์และเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับอยู่ภายใน 
และเม่ือมีสิ่งมีชีวิตที่มีความร้อน อาทิ คน หรือสัตว์ 
ซึ่งมีคลื่นอินฟราเรดหรือคลื่นความร้อนอยู่ใน
ร่างกายเป็นปกติอยู่แล้วมาผ่านหน้าเซ็นเซอร์ 
เซ็นเซอร์ก็จะอ่านการเปลี่ยนแปลงว่าอุณหภูมิมี
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมรอบข้างอย่าง
รวดเร็ว โดยเซ็นเซอร์แปลงสัญญาณเหล่านี้เป็น
สัญญาณดิจิตอลเพื่อส่งค าสั่ง 
4. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูล 

จากข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ท าการประเมิน
ประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
แบบสอบถามตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้เชี่ยวชาญ 
 แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อโครงการวิเคราะห์ด้วยสถิติหา 

ค่าเฉลี่ย( �̅� ) และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
วิเคราะห์โดยการสรุปความคิดเห็นผู้ เชี่ยวชาญ

ค่าเฉลี่ย ( �̅� ) หาได้จากสูตร แสดงในสมการที่ (1
 �̅�= 

∑ x

N
  (1) 

เมื่อ �̅� แทน คะแนนเฉลี่ยหรือค่ามัชฉิมเลขคณิต 
     ∑    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     N    แทน  จ านวนผู้ประเมินในกลุ่ม 
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เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 
4.50-5.00 เหมาะสมมากที่สุด 
3.50-4.49 เหมาะสมมาก 
2.50-3.49 เหมาะสมปานกลาง  
1.50-2.49 เหมาะสมน้อย 
1.00-1.49       เหมาะสมน้อยที่สุด 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) หาได้จากสูตร 
แสดงในสมการที่ (2) 

S.D   =  
1)n(n

)(n 2

-

Χ-Χ∑ ∑ 2

(2) 

เมื่อ S.D แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      N แทน จ านวนคนหรือข้อมูลทั้งหมด 

      ∑×2 แทน ผลรวมของก าลังสองของ 
คะแนนแต่ละคนในกลุ่มตัวอย่าง 
    (∑×)2 แทน ก าลังสองของผลรวมของคะแนน
แต่ละคนในกลุ่มตัวอย่าง 
เกณฑ์การแปรความหมายของค่าS.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   เหมาะสมน้อยที่สุด 
ตารางท่ี 1 แบบประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

ล าดับ
ที่ 

 
หัวข้อประเมิน 

 
ระดับการ
ประเมิน 

 
แปล
ผล 

  Χ  
S.D.  

ด้านการออกแบบโครงสร้าง    

1. เครื่องไล่นกพิราบมีขนาด
เหมาะสม 

4.2 0.84 ดี 

2. วัสดุที่น ามาสร้างมีความเหมาะสม
กับลักษณะงาน 

4.6 1.05 ดี
มาก 

3. เครื่องไล่นกพิราบมีชิ้นงานมีความ
แข็งแรงทนทาน 

4.00 0.74 ดี 

 
ล าดับ

ที่ 

 
หัวข้อประเมิน 

 
ระดับการ
ประเมิน 

 
แปล
ผล 

  Χ  
S.D.  

4. ต าแหน่งติดต้ังอุปกรณ์มีความ
เหมาะสม 

4.2 0.84 ดี 

5. เครื่องไล่นกพิราบมีความสวยงาม 
ปลอดภัย 

3.8 0.65 พอใช้ 

รวม 4.16 0.82  

ด้านการใช้งาน    

1. เครื่องไล่นกพิราบมีความสะดวก
ในการใช้งาน 

4.2 0.84 ดี 

2. เครื่องไล่นกพิราบปฏิบัติงานได้
จริง 

4.4 0.95 ดี 

รวม 4.3 0.89  

ด้านวัสดแุละอุปกรณ ์    

1. อุปกรณ์มีความเหมาะสมในการใช้
งาน 

4.4 0.95 ดี 

2. อุปกรณ์มีความปลอดภัย 4.4 0.95 ดี 

3. อุปกรณ์มีมาตรฐานในการใช้งาน 3.8 0.65 พอใช้ 

4. อุปกรณ์สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 

4.4 0.95 ดี 

รวม 4.25 0.87  

ด้านประสิทธิภาพการท างาน    

1. เครื่องไล่นกพิราบสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.4 0.95 ดี 

2. เครื่องไล่นกพิราบมีความเสถียรใน
การท างาน 

4.2 0.84 ดี 

3. โดยรวมการท างานของเครื่องไล่
นกพิราบมีความเหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

4.4 0.95 ดี 

รวม 4.33 0.91  

 

5. ผลการวิจัย 
ในการจัดท าเครื่องไล่นกพิราบเพ่ือให้เป็นไปตาม
วั ต ถุ ป ระส งค์ ที่ ได้ ตั้ ง ไว้  ค ณ ะผู้ จั ด ท า จึ ง ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องไล่นกพิราบและได้สร้าง
เครื่องไล่นกพิราบขึ้น เพ่ือท าการหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องไล่นกพิราบโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถ
สรุปผลได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยของผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน
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เครื่องไล่นกพิราบมีทั้งหมด 4 ด้านคือ ด้านการ
ออกแบบโครงสร้าง มีค่าเฉลี่ย 4.16 ด้านการใช้งาน 
มีค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านวัสดุอุปกรณ์มีค่าเฉลี่ย 4.25 
ด้านประสิทธิภาพก่รท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.33 ผล
เฉลี่ยข้อมูลทั้งหมดมีค่า 4.26 ( Χ= 4.26, S.D. = 
0.87)   

เอกสารอ้างอิง 
http://www.siam-automation.com 
Switching Power Supply คื อ อ ะ ไร  (สื บ ค้ น
ออนไลน์21/ม.ค./63) 

http://www.audio2home.com เครื่องขยาย
เสียง (Amplifier)(สืบค้นออนไลน์21/ม.ค./63) 
http://www.jlhome.in.thPIR sensor 
(เซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหว) (สืบค้นออนไลน์21/
ม.ค./63) 
http://www.antipestthailand.comDL-132 
เครื่องไล่นกและสัตว์รบกวน (สืบ

ค้นออนไลน์21/ม.ค./63) 
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การศึกษาคุณสมบัติของทรายแม่น ้าในแอ่งสกลนคร 
ที่ส่งผลต่อการรับก้าลังอดัประลัยของคอนกรีต 

Study of the Properties of River Sand in Sakon Nakhon Basin Affecting 
the Compressive Strength of Concrete 
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บทคัดย่อ 
ทรายเป็นวัสดุก่อสร้างที่ส าคัญ แต่ทรายมีที่มาแตกต่างกันอาจจะมีคุณสมบัติทางวิศวกรรม

แตกต่างกันหรือไม่ก็ได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ก่อนน ามาใช้
เช่นเดียวกับทรายในแม่น้ าโขง ที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในพ้ืนที่และมีมาจากหลาย
แหล่ง ก็จ าเป็นต้องทราบคุณสมบัติวิศวกรรมต่างๆของแต่ละแหล่ง  

งานท าวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาคุณสมบัติของทรายแม่น้ าในแอ่งสกลนคร ได้แก่ ทราย
ล าน้ าก่ า ทรายล าน้ ายาม ทรายน้ าล้ าสงคราม ทรายล าน้ าพุง ทรายล าน้ าอูนและทรายแม่น้ าโขง ใน
การศึกษานี้ได้ท าการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่มีผลต่อก าลังอัดประลัยของคอนกรีต โดย
ท าการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรม ได้แก่ โมดูลัสความละเอียด ความถ่วงจ าเพาะและเปอร์เซ็นดูด
ซึมน้ า  

คุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติที่น าไปใช้ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ตามมาตรฐาน 
ASTM แล้วท าแท่งตัวอย่างคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM (ASTM C192 Standard Method for 
Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory) โดยก าหนดให้ส่วนผสมที่
ได้แก่ ปูนซีเมนต์ หิน น้ า ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงคือมวลรวมละเอียดหรือทราย ก าลังอัดประลัย
เฉลี่ยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตจากการใช้ทรายแต่ละแม่น้ าเป็นส่วนผสม แม่น้ าละ 3 ตัวอย่าง ก าลัง
อัดประลัยเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบก าลังอัดประลัย  

ค้าส้าคัญ : ทรายแม่น้ า,ก าลังอัดประลัย,คุณสมบัติทางวิศวกรรม,การทดสอบวัสดุ 
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Abstract 

 Sand is an important construction material. But the sand has different 
sources, may have different engineering features or not. Therefore it is very important 
to study various properties These were first used as well as sand in the Mekong River. 
Which has been widely used in the area and has come from many sources. Need to 
know various engineering features Of each source 

 Doing this research Aims to study the properties of river sand in Sakon 
Nakhon basin include RiversandGum Riversandyam Riversandsongcram 
Riversandphung Riversandaoon Riversandkhong. In this study, the engineering 
properties affecting the compressive strength of concrete were studied. By studying 
engineering properties. include Fineness Modulus Specific Gravity and Absorption of 
Aggregate 

 Such properties are used in the design of concrete admixtures according to 
standards. ASTM And make concrete samples ASTM (ASTM C192 Standard Method 
for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory)  By requiring 
ingredients that are cement stone water The changed part is fine aggregate or sand. 
Average compressive strength of concrete samples from each river sand. 3 rivers 
each, average compressive strength obtained from the compressive strength test 
 
Keywords : River sand, Compressing, Engineering properties, Material testing 
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1. บทน้า 
    คอนกรีตจัดว่าเป็นวัสดุที่มีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งในงานก่อสร้าง จึงมีการควบคุม
และพัฒนาคุณภาพของคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพในการรับก าลัง
และความเหมาะสมในการใช้ งาน  ในการ
ออกแบบส่วน ผสมของคอนกรีตเพ่ือให้ได้ก าลัง
อัดประลัยตามที่ต้องการนั้น จะต้องพิจารณาถึง
คุณสมบัติของวัสดุผสม เนื่องจากวัสดุผสมเป็น
ส่วน ประกอบในคอนกรีตในอัตราส่วนร้อยละ 
70-80 ของปริมาตรทั้งหมดของคอนกรีตส่วนที่
เหลือคือปูนซีเมนต์ วัสดุผสมดังกล่าวแยกเป็น 
1) วัสดุผสมหยาบ (Coarse Aggregate) ได้แก่ 
หิ น  ก ร ว ด  2 ) วั ส ดุ ผ ส ม ล ะ เอี ย ด  (Fine  
Aggregate) ได้แก่ ทราย ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร งานคอนกรีตส่วนใหญ่จะใช้ทรายจาก
แม่น้ าโขง เพ่ือเป๋นการลดต้นทุนในการผลิต
คอนกรีต แม้โดยส่วนใหญ่จะเป็นทรายจากท่า
ทรายจากแม่น้ าโขงแต่ยังแหล่งทรายที่มาจาก
แอ่งแม่น้ าในเขตพ้ืนที่จังหวัดที่ถูกน ามาใช้ในงาน
คอนกรีต เช่น ทรายจกแม่น้ าก่ า แม่น้ ายาม 
แม่น้ าสงคราม แม่น้ าพุง แม่น้ าอูน ด้วยเหตุนี้
การนี้ผสมคอนกรีตจึงต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมของทรายที่ส าคัญเพ่ือน ามาใช้ใน
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ซึ่งได้แก่ โมดูลัส
ความละเอียด ความถ่วงจ าเพาะ การดูดซึม โดย
ยึดหลักมาตรฐาน ASTM C136, C33, C29 จึง
เห็นควรที่จะท าการศึกษาคุณสมบัติของทราย 
จากแอ่งน้ าในเขตพ้ืนที่ จังหวัดสกลนคร 
 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
    2.1 เพ่ือศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
ทรายล าน้ าก่ า ล าน้ ายาม ล าน้าสงคราม ล าน้ า
พุง ล าน้ าอูนและแม่น้ าโขง 

    2.2 ศึกษาผลกระทบของทรายที่มี่ต่อการรับ
ก าลังอัดประลัยของคอนกรีตหล่อคอนกรีต
ตั วอย่ างตามมาตรฐาน  ASTM C192 และ
ทดสอบก าลังอัด ตามมาตรฐาน ASTM C39-94 
    2.3 เพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห์การรับ
ก าลังอัดของคอนกรีตจากทรายของทรายล าน้ า
ก่ า ล าน้ ายาม ล าน้ าสงคราม ล าน้ าพุง ล าน้ าอูน
และแม่น้ าโขง 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
    3 .1  ออกแบบ ส่ วนผสมคอน กรีตต าม
มาตรฐาน  ACI code (American Concrete 
Institute) 
    3.2 ทดสอบตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 
ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ที่อายุ 7 วัน แล้วใช้
ตารางเปรียบเทียบค่าก าลังอัดประลัย 
    3.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนประเภท 1 ตราช้าง 
    3.4 หินกรวดที่ใช้ในการศึกษาปัญหา ท าการ
ทดสอบหาคุณสมบัติทางวิศวกรรม ขนาดหินที่
เลือกใช้ 3/4 นิ้ว (20 มิลิเมตร) 
    3.5 ทรายที่ใช้ในการศึกษาปัญหาเป็นทราย
ตัวอย่างที่เก็บมาจาก ล าน้ าก่ า ล าน้ ายาม ล้ าน้ า
สงคราม ล าน้ าพุง ล าน้ าอูนและแม่น้ าโขง 
    3.6 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของทรายที่
ศึกษา โมดูลัสความละเอียด ความถ่วงจ าเพาะ
และค่าการดูดซึม หน่วยน้ าหนัก 
 
4. วิธีการด้าเนินการวิจัย 
    การด าเนินการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
การทดสอบและการประเมินผล ส าหรับการ
ทดสอบจะแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ การทดสอบมวลรวมละเอียดและการ
ทดสอบคอนกรีต ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามล าดับ
ดังนี้ 
     4.1 สุ่มเก็บตัวอย่างทรายแม่น้ า ดังนี้ 
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4.1.1 ทรายล าน้ าก่ า จากต าบลธาตุ
พนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
     4.1.2 ทรายล าน้ ายาม จากต าบลบ้าน
ข่า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
     4.1.3 ทรายล าน้ าสงคราม จากต าบล
สามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร 
     4.1.4 ทรายล าน้ าพุง จากต าบลดงชน 
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
      4.1.5 ทรายล าน้ าอูน จากต าบลสว่าง 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

ภาพที่ 1 ต าแหน่งเก็บตัวอย่างทรายล าน้ าก่ า 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างทรายจากล าน้ าก่ า 

    4.2 การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
ทรายแม่น้ าในแอ่งสกลนคร 
 4.2.1 การทดสอบหาอัตราส่วนคละ
ของมวลรวมละเอียด มาตรฐาน ASTM C136, 
C33  การวิเคราะห์หาส่วนขนาดคละของมวล

รวมโดยการร่อนผ่ านตะแกรง ใช้ ตะแกรง
มาตรฐานอเมริกัน (U.S. Sieve) เป็นตะแกรงชั่ง
มีตาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตะแกรงที่ใช้วัดขนาด
ของหินเริ่มจากเบอร์    3/8” , ½” , ¾” , 1” , 
1 ½ “ และ 2”  ส าหรับตะแกรงคัดขนาดทราย
มีขนาดเรียงกันคือเบอร์ 4, 8, 16, 30, 50 และ 
100 ตัวเลขเบอร์บอกถึงจ านวนตาของตะแกรง
ต่อความยาว 1 นิ้ ว เช่น ตะแกรงเบอร์ 30 
หมายความว่า 1 นิ้ว  แบ่งออกเป็น 30 ช่อง 
ดังนั้นใน 1 ตารางนิ้วจะมีจ านวนช่องทั้งสิ้น 900 
ช่อง  
     โมดูลัสความละเอียด เป็นค่าที่แสดงถึง
ความละเอียดของมวลรวมว่ามีมากน้อยเพียงใด 
(ค่ าที่ น้ อยกว่ าแสดงว่ าละเอียดมากกว่ า ) 
สามารถหาได้จากการวิเคราะห์มวลรวมด้วย
ตะแกรงมาตรฐาน โดยน าค่าร้อยละสะสมของ
น้ าหนักที่ค้างอยู่บนตะแกรงมาตรฐาน แต่ละ
ตะแกรงมารวมกันแล้วหารด้วย 100 
     ตะแกรงมาตรฐานที่ใช้ในการค านวณหา
โมดูลัสความละเอียดนั้นคือ เบอร์ 100, 50, 30, 
16, 8, 4, 3/8”, 1 ½ “ และขนาดใหญ่กว่าใน
อัตราส่วน 2 ต่อ 1 ทั้งนี้ไม่รวมตะแกรงที่มีขนาด
ครึ่งหนึ่ง (Half size) ของขนาดมาตรฐาน 
     ค่าโมดูลัสความละเอียดของทราย ที่ใช้ใน
งานคอนกรีตมีช่วงระหว่าง 2.20 ส าหรับทราย
ละเอียดถึง 3.20 ส าหรับทรายหยาบ 
ตารางที่ 1 รายละเอียดขนาดตะแกรง 

ตะแกรงอเมริกัน 
(U.S Sieve) 

ขนาดช่องว่าง 
(มิลลิเมตร) 

1 1/2" 38.10 
1" 25.40 

3/4" 19.05 
1/2" 12.70 
3/8" 9.53 
No.4 4.75 
No.8 2.38 
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No.16 1.19 
No.30 0.589 

ตารางที่ 1 รายละเอียดขนาดตะแกรง (ต่อ) 
ตะแกรงอเมริกัน 

(U.S Sieve) 
ขนาดช่องว่าง 
(มิลลิเมตร) 

No.50 0.297 
No.100 0.15 

 
    4.3  การทดสอบหาค่าความถ่วงจ าเพาะและ
การดูดซึมของมวลรวม มาตรฐาน ASTM C127, 
C128  ความถ่วงจ าเพาะของมวลรวม หมายถึง
อัตราส่วนระหว่างน้ าหนักของปริมาตรเนื้อแท้
ของมวลรวมต่อน้ าหนักของน้ าที่มีปริมาตร
เท่ากัน โดยที่มวลรวมมีรูพรุน ดังนั้นความ
ถ่วงจ าเพาะของมวลรวมจึงอาจแยกออกได้เป็น 
3 ลักษณะ คือ 1.ความถ่วงจ าเพาะทั้งหมด 
(Bulk Specific Gravity) เป็นอัตราส่วนระหว่าง
น้ าหนักของปริมาตรของมวลรวม (ที่รวมทั้งรู
พรุนทั้งหมดและช่องว่างภายในของมวลรวม) 
ต่อน้ าหนักน้ าที่ มีปริมาตรเท่ ากัน  2.ความ
ถ่ ว งจ า เพ า ะป ร าก ฏ  (Apparent Specific 
Gravity) เป็นอัตราส่วนระหว่างน้ าหนักของ
ปริมาตรเนื้อแท้มวลรวม (ที่รวมรูพรุนที่น้ าเข้า
ไม่ได้  (Impermeable porous) และช่องว่าง
ภายในของมวลรวม) ต่อน้ าหนักของน้ าที่มี
ปริมาตรเท่ากัน 3. ความถ่วงจ าเพาะสมบูรณ์ 
(Absolute or True Specific Gravity) เป็ น
อัตราส่วนระหว่างน้ าหนักของปริมาตรเนื้อแท้
ของมวลรวม (ที่รวมรูพรุนและช่องว่าง) ต่อ
น้ าหนั กของน้ าที่ มีป ริมาตรเท่ ากั น  ความ
ถ่วงจ าเพาะสัมบูรณ์อาจหาได้โดยท าเป็นผง
ละเอียดที่ ไม่มีช่องว่างอยู่ เลย อย่างไรก็ตาม
ความถ่วงจ าเพาะสัมบูรณ์มิได้ประโยชน์ในงาน
คอนกรีต ในการค านวณปฏิภาคส่วนผสมของ
คอนกรีตจะใช้ความถ่วงจ าเพาะทั้งหมด (Bulk 

specific Gravity) ของมวลรวมที่สภาวะอ่ิมตัว
ผิวแห้ง (Saturated Surface Dry) 
    4.4 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตและการ
ทดสอบก าลังอัดประลัยของคอนกรีต จะใช้การ
ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐาน ACI 
code (American Concrete Institute) โ ด ย
ทุกแหล่งทรายจะถูกออกแบบก าลังอัดเป้าหมาย
ที่ต้องการ = Fc + Ks   
   = 250 + ( 1.28× 85 )  

  = 358.8  Ksc > 360 ksc  
และเก็บก้อนตัวอย่างชุดละ 3 ก้อนตัวอย่าง โดย
จะบ่นในน้ า เป็นระยะเวลา 5 วัน และบ่น
อากาศ 2 วันก่อนการทดสอบการรับก าลังอัด
ประลัย 

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดส่วนผสมคอนกรีต 

แหล่ง
ทราย 

ส่วนผสมคอนกรตี 1 ลบ.ม. (กก.) 
ปูน 

ซีเมนต ์
หิน 
SSD 

ทราย 
SSD 

รวม 

ล าน้ าก่ า 425.5 1,004.5 449.7 2,138.0 
ล าน้ า
ยาม 

425.5 1,166.5 501.9 2,096.3 

ล าน้ า
สงคราม 

425.5 1,168.1 501.5 2,102.3 

ล าน้ า
พุง 

425.5 975.3 380.3 2,173.9 

ล าน้ า
อูน 

425.5 968.8 386.5 2,178.5 

แม่น้ า
โขง 

425.5 1,062.8 738.4 2,368.4 

 

ใช้น้ า 200 กก.ในการผสมคอนกรีต 
   4.5 การหล่อตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ตาม
มาตรฐาน ASTM C192     
   4.6 การดสอบก าลังอัดประลัยของคอนกรีต
ตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีตขนาด 15x15x15 
ซม.ได้ถูกบ่นน้ า 5 วันและบ่นอากาศ 2 วัน จึง
น ามาท าการทดสอบก าลังอัดประลัยที่อายุ 7 วัน 
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ภาพที่ 3 การหล่อตัวอย่างคอนกรีต 

 
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการทดสอบก าลังอัดประลัย 

   ของคอนกรีต 
 

5. ผลการวิจัย 
    5.1 การทดสอบหาอัตราส่วนคละของมวล
รวม ได้ผลดังนี้ 

1) ทรายล าน้ าก่ า มีค่า F.M.=2.44 ,    
Du =2.00, Dz =1.18  

2) ทรายล าน้ ายาม มีค่าF.M. =3.02, 
Du =1.18, Dz =0.98  

3) ทรายล าน้ าสงคราม  มี ค่ า F.M. 
=2.98, Du =2.59, Dz =1.37  

4) ทรายล าน้ าพุง มีค่าF.M. =1.79,  
Du =5.90, Dz =  3.22 

5) ทรายล าน้ าอูน  มีค่าF.M. =1.80,  
Du =4.69, Dz =2.87 
    5.2 การทดสอบหาความถ่วงจ าเพาะและ
การดูดซึมน้ า 

ตารางที่ 3 ผลความถ่วงจ าเพาะ และ ร้อยละ 
             การดูดซึม 

แหล่งทราย 
ล า
น้ า
ก่ า 

ล า
น้ า
ยาม 

ล าน้ า
สงคราม 

ล า
น้ า
พุง 

ล า
น้ า
อูน 

Bulk 
Specific 
Gravity 

1.71 1.69 1.70 1.69 1.71 

Bulk 
Specific 
Gravity 

SSD 

1.86 1.77 1.83 1.81 1.86 

Apparent 
Specific 
Gravity 

2.01 1.84 1.94 1.92 2.01 

Water 
Absorption 

8.70 5.04 7.30 6.84 8.70 

    5.3 การทดสอบหาก าลั งอัดประลัยของ
คอนกรีต ผลการทดสอบก าลังอัดประลัยของ
คอนกรีตจากตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ ของ
คอนกรีตที่ผสมจากมลรวมละเอียดทั้ง 5 แม่น้ า 
ทดสอบท่ีอายุ 7 วัน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 4 ผลทดสอบก าลังอัดประลัยคอนกรีต 

ช่ือแหล่ง 
น้ า 

Weight 
(Kg) 

Comp 
Strength 
(Kg/cm² 

Average 
comp 

Strength 
(Kg/cm²) 

ล าน้ าก่ า 
7.738 321.667 

313.361 7.847 305.810 
7.802 312.606 

ล าน้ า
ยาม 

7.947 296.749 
301.280 7.898 301.280 

7.868 305.810 

ตารางที่ 4 ผลทดสอบก าลังอัดประลัย (ต่อ) 

  
Weight 

(Kg) 

Comp 
Strength 
(Kg/cm² 

Average 
comp 

Strength 
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(Kg/cm²) 

ล าน้ า
สงคราม 

7.819 299.015 
298.260 7.860 303.545 

7.873 292.219 

ล าน้ าพุง 
7.859 337.524 

329.218 7.947 321.667 
7.902 328.463 

ล าน้ าอูน 
7.826 355.646 

347.340 7.766 339.789 
7.885 346.585 

แม่น้ าโขง 
8.041 373.768 

370.748 7.963 362.442 
8.117 376.034 

กราฟที่ 1 แสดงก าลังอัดประลัยของคอนกรีต 

 

 
ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความ
เค้น 
            กับความเครียด ของคอนกรีต 

6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
    6.1 จากการทดสอบหาคุณ สมบั ติทาง
วิศวกรรมของทรายตามท่ีก าหนดพบว่า 
 1) ทรายในล าน้ าก่ า  เป็นทรายที่ มี
คุณ สมบั ติ  ท างวิศ วกรรมที่ ไม่ ผ่ าน เกณ ฑ์
มาตรฐานการทดสอบวัสดุ ไม่เหมาะสมกับการ
น ามาผสมคอนกรีต 
 2) ทรายในล าน้ ายาม เป็นทรายที่มี
คุณ สมบั ติ  ท างวิศ วกรรมที่ ไม่ ผ่ าน เกณ ฑ์
มาตรฐานการทดสอบวัสดุ ไม่เหมาะสมกับการ
น ามาผสมคอนกรีต 
 3) ทรายในล าน้ าสงคราม เป็นทรายที่มี
คุณ สมบั ติ  ท างวิศ วกรรมที่ ไม่ ผ่ าน เกณ ฑ์
มาตรฐานการทดสอบวัสดุ ไม่เหมาะสมกับการ
น ามาผสมคอนกรีต 
 4) ทรายในล าน้ าพุ ง เป็นทรายที่ มี
คุณ สมบั ติ  ท างวิศ วกรรมที่ ไม่ ผ่ าน เกณ ฑ์
มาตรฐานการทดสอบวัสดุ ไม่เหมาะสมกับการ
น ามาผสมคอนกรีต 
 5) ทรายในล าน้ าอูน เป็นทรายที่ มี
คุณสมบัติ ทางวิศวกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบวัสดุ เหมาะสมกับการน ามาผสม
คอนกรีต 
 6) ทรายในแม่น้ าโขง เป็นทรายที่มี
คุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบวัสดุ เมื่อน ามาผสมคอนกรีตแล้ว
น ามาทดสอบหาก าลังอัดประลัย พบว่ามีก าลัง
อัดประลัยมีก าลังประลัยตามมาตรฐาน และเป็น
ทรายที่ ใช้ ในงานคอนกรีตทั่ ว ไปในจั งหวัด
สกลนคร จึงน ามาเป็นตัวเปรียบเทียบกันทราย
แม่น้ าอ่ืน ๆ 

7. ข้อเสนอแนะ 
    เนื่องด้วยทรายที่น ามาศึกษามีเปอร์เซ็นการ
ดูดน้ าในอัตราสูง ค่าดังกล่าวสามารถบอกได้ว่า
จะเกิดการสูญเสียน้ าเนื่องจากการดูดซึมน้ าเข้า
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ไปในทรายมาก การสูรเสียน้ าจากเหตุนี้จะมีผล
ต่อปฏิกิริยา Hydration ที่เกิดในปูนซีเมนต์ซึ่ง
เป็นส่วนผสมส าคัญ เพราะปฏิกิริยาดังกล่าว จะ
เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความแข็งแรงของคอนกรีต 
เนื่องจากปริมาณน้ าที่สูญเสียไปจะท าให้การ
เกิดปฏิกิริยาในปูนซี เมนต์ ไม่ครบตามเวลา 
คอนกรีตอาจเกิดการแตกร้าว ท าให้การรับก าลัง
คอนกรีตลดลง 
        ทรายแม่น้ าในแอ่งสกลนคร ควรน า
ตัวอย่างมาการศึกษาเพ่ิมเติมให้มากกว่านี้ เนื่อง
ด้วยทรายที่น ามาศึกษานั้น เป็นเพียงการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างบางส่วนของแม่น้ ามาศึกษา  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
อันเนื่องจากการทิ้งและการเผาท าลายยางรถยนต์เก่าให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งศึกษาความ
เป็นไปได้ในการน ายางรถยนต์เก่ามาประยุกต์ในงานคอนกรีตมวลเบาเสริมเส้นใยแก้วและเม็ดยาง ศึกษา
คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาเสริมเส้นใยแก้วและเม็ดยางทั้งในคุณสมบัติทางด้านการดูดซึมน้ า 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.) ศึกษาความเป็นไปได้ในการน ายางรถยนต์เก่ามาประยุกต์ในงานคอนกรีตมวล
เบาเสริมเส้นใยแก้วและเม็ดยาง 2.) เพ่ือหาแนวทางในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการทิ้งและ
การเผาท าลายยางรถยนต์เก่าให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง 3.) ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีต
โดยการทดสอบการคายน้ าและการดูดซึมน้ า ผลการทดสอบคุณสมบัติการดูดซึมน้ า สามารถสรุปได้ว่า
ตัวอย่างทั้ง 3 อัตราส่วนผสมนั้น อัตราส่วนผสมปริมาณเม็ดยางที่ 0.20และอัตราส่วนผสมปริมาณที่0.10 
เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดส าหรับคอนกรีตมวลเบาเสริมเส้นใยแก้วและเม็ดยาง 

ค าส าคัญ : เม็ดยางรถยนต์,ใยแก้ว,น้ ายาผสมเพิ่ม,การดูดซึมน้ า 

Abstract 

    This research study The objective of this study is to find ways to reduce 
environmental problems caused by dumping and burning of old tires to be able to re-
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use again. Feasibility study on the application of old tires to be used in aerated concrete 
works Glass fiber and rubber granules Study the properties of lightweight concrete, 
reinforced glass fibers and rubber granules in both mechanical and physical properties. 
With the objective of 1.) Study the possibility of applying old car tires to light weight 
concrete reinforced with glass fibers and rubber granules 2.) To find ways to reduce 
environmental problems due to dumping and burning of old tires to be able to use 
again 3 . ) Study the properties of concrete by testing the dehydration and water 
absorption. Water absorption property test results It can be concluded that all the 3 
ingredients sample rates Mixing ratio, amount of rubber granules that 0.20 and the ratio 
of the quantity at 0.10 Is the best ratio for aerated concrete reinforced with glass fibers 
and rubber granules 
 

Keywords: rubber granules, glass fiber, additive solution, water absorption 
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1.บทน า 
    ปัจจุบันปริมาณการใช้ยางรถยนต์มีเพ่ิมมากขึ้น
ทุกปี โดยในปี  2543 มีปริมาณการใช้ยางใน
ประเทศไทยทุกประเภทผลิตภัณฑ์รวมทั้ งสิ้น 
242,543 เมตริกตัน และประเภทผลิตภัณฑ์ยาง
ยานพาหนะมีปริมาณ  98,801 เมตริกตัน จากเดิม
ที่มีปริมาณการใช้งานในปี 2539 เท่ากับ 70,175 
เมตริกตัน ปริมาณการจ าหน่ายมีจ านวน 76,893 
ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนทั้งปริมาณการ
ผลิตและการจ าหน่ายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.0 และ 
12.3 ตามล าดับ ซึ่งแน่นอน ว่าปัญหาที่ตามมาคือ
ปริมาณยางรถยนต์เก่าที่ใช้แล้วเพ่ิมขึ้นเป็นเงาตาม
ตัวในต่างประเทศยางรถยนต์เก่านั้นมักจะไม่ได้รับ
หารท าลายเนื่องจากติดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม
เพราะถ้าเผาก็จะเกิดควันพิษขึ้นเป็นปริมาณมาก 
จึงมักถูกทิ้งรวมกันซึ้งเมื่อมีปริมาณมากก็ก่อให้เกิด
ปัญหามลภาวะตามมาเป็นที่อยู่อาศัยของแมลง
และสัตว์เลื้อยคลานอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่ง
เชื้อเพลิงอย่างดีในการเผาใหม่ 
    ในประเทศสหรัฐนั้นในช่วงปี 20 ปี ให้หลังได้มี
การศึกษาการย่อยสลายแปรรูปยางรถยนต์เก่าให้
เป็นเม็ดเล็กเพ่ือจะน ากลับมาใหม่การวิจัยที่ผ่านมา
เกี่ยวกับผงยางรถยนต์เก่าที่ใช้งานแล้วโดยพบว่า
วัสดุยางรถยนต์  เก่าเหล่านั้นสามารถที่จะน ากลบ
มาใช้ใหม่ได้ในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูงยกตัวอย่าง
เช่น วัสดุยางนั้นที่สามารถย่อยเป็นชิ้นเล็กและ
น าไปหลอมใหม่เพ่ือใช้งานถนนราดยางได้หรือเส้น
ลวดเสริมใยเหล็กก็สามารถน ามาหลอมกลับมาใช้
ใหมไ่ด้เช่นกัน 

    การวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับผงยางรถยนต์เกา่ที่ใช้
งานแล้วเป็นการศึกษาคุณสมบัติของแอสฟัลท ์
คอนกรีตผสมผงยางรถยนต์ เพ่ือใช้ในงานทางหรือ
งานถนนแทบทั้งสิ้น เช่น ในปี 2538 ทรงศิลป์ ได้

น าแอสฟัลต์ผสมเม็ดยางที่ใช้งานแล้ว และพบว่า
คุณสมบัติทางกายภาพเช่น เพ่ิมความเหนียวและ
ความทนทานได้ ได้น าผงยางรถยนต์มาใช้ในงาน
คอนกรีตบล็อกเพ่ือปูถนนแบบอ่อนโดยใช้ผงยาง
เบอร์ 7 และเบอร์ 20 ในอัตราส่วนแทนที่หินเกล็ด
และก าลังอัดได้ แต่การแทนที่ด้วยผงยางรถยนต์
จ านวนมากขึ้ นจะท าให้ ความหนาแน่ นของ
คอนกรีตลดลงตามปริมาณผงยาง ซึ่งค่าก าลังของ
คอนกรีตก็จะลดลงตามล าดับเช่นกัน 
    เส้นใยแก้วหรือไฟเบอร์กลาสมีคุณสมบัติความ
แข็งแรง ทนแรงดึงได้สูง ไม่เป็นสนิมและทนต่อ
การกัดกร่อนนอกจากนี้เส้นใยแก้วยังมีคุณสมบัติ
ด้านการเป็นฉนวนความร้อนที่ดีเหมาะน ามาใช้
เป็นฉนวนในเตา ตู้เย็นหรือวัสดุก่อสร้างซึ่งในงาน
ก่อสร้างนั้นได้มีการศึกษาเส้นใยแก้วโดยการน า
เส้นใยมาใช้ผสมลงในคอนกรีต ได้มีการศึกษาทน
ลองคุณสมบัติในด้านความคงทนของคอนกรีต
เสริมเส้นใย โดยการผสมลงในคอนกรีตท าให้
คุณสมบัติในด้านความคงทนของคอนกรีตดีขึ้นกว่า
คอนกรีตธรรมดายกตัวอย่างเช่น ช่วยลดการซึม
ผ่ายของน้ าที่มีส่วนประกอบของคลอไรด์ ซัลเฟต 
และกรดต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตละเหล็ก
เสริมในคอนกรีตและยังช่วยลดการแตกร้าว 
เนื่องจากตัวเส้นใยนั้นมีความเหนียวและสามารถ
รับแรงดึงได้ดี ดังนั้นแทนที่จะปล่อยให้ยางเก่า
เหล่านั้นต้องถูกทิ้ งให้ เป็นปัญหาเกิดมลภาวะ 
การศึกษาครั้งนี้ก็จะได้มีการน าเอายางเก่ามาย่อย
เป็นชิ้นเล็กๆน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไปในอนาคตอย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้
เนื่ อ งจากว่ าการป ระยุ กต์ ใช้ เม็ ด ยางเก่ า ใน
ถนนอัลฟัลท์ ได้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่ องใน
ต่างประเทศเป็นระยะเวลานานแล้ว  คิดว่าคงไม่มี
ประโยชน์ที่จะท าการศึกษาซ้ าในเรื่องเดิม จึงได้มี
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การคิดว่าแทนที่จะศึกษาการน าเอาเศษยางเก่าที่
ผ่านการย่อยสลายมาผสมกับยางแอสฟัลติก
เหมือนกันที่นักวิจัยท่านอ่ืนๆได้เคยท าแล้ว แต่จะ
เอาผงยางเก่ามาผสมกับคอนกรีตเพ่ือท าเป็นบล็อก
คอนกรีตมวลเบาและเสริมเส้นใยแก้วเข้าไปเพ่ือ
ความแข็งแรงทนทานอีกขั้น ในทีนี้จะเปลี่ยน
แทนที่ จะเป็ นยางแอสฟัลท์ เป็ นตั วประสาน 
(Binder) เราใช้ปูนซีเมนต์เป็นตัวประสานแทน 
เหมาะส าหรับการท าบล็อกคอนกรีตมวลเบา เป็น
อีกทางเลือกหนึ่งในการก่อสร้างผนังอาคาร ตึก 
บ้าน เป็นต้น 
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
    2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ในการน ายางรถยนต์
เก่ามาประยุกต์ในงานคอนกรีตมวลเบาเสริมเส้นใย
แก้วและเม็ดยาง 
    2 .2  เ พ่ื อ ห าแ น วท า ง ใน ก ารล ด ปั ญ ห า
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการทิ้งและการเผาท าลาย
ยางรถยนต์เก่าให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้
อีกครั้ง 
    2.3 ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตโดยการ
ทดสอบการคายน้ าและการดูดซึมน้ า 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
    3.1 ทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาเสริมเส้น
ใยแก้วและเม็ดยางขนาด 20X40X20 ซม. โดย
การทดสอบการคายน้ าและดูดซึมน้ า 
    3.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตรา
ช้าง 
    3.3 ทรายละเอียด 
    3.4 น้ ายาผลิตโฟมส าหรับผลิตคอนกรีตมวล
เบา (Circular Lightweight) 
    3.5 เส้นใยแก้ว 
    3.6 เม็ดยาง เบอร์ 26 

 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
    บทความนี้เป็นการกล่าวถึงการท าคอนกรีตมวล
เบาเสริมเส้นใยแก้วผสมเม็ดยางเป็นการน าเอายาง
รถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้วมาบดอัดเป็นเม็ดยางหรือผง
ยางซึ่งวิธีการท าการทดสอบต้องเตรียมวัสดุและ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการท าวิจัย การเตรียม
ตัวอย่างในการทดสอบคุณสมบัติการดูดซึมน้ าและ
กรคายน้ า 
    4.1 ท าการศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม
จากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
    ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาอัตราส่วนผสมที่
เหมาะสมจากร้าน เจริญลาภวัสดุ ได้ท าการผลิต
คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่ า โดยใช้ อัตรา
ส่วนผสม 1:5:1.5และอัตราส่วนน้ ายาฟองโฟมต่อ
น้ า 1:5 
    การศึกษานี้ ได้ศึกษาอัตราส่วนผสมของเม็ด
ยางที่เหมาะสมของงานวิจัยของ สมยศ วิวัฒนพงศ์ 
(2548) ท าการศึกษาเรื่องคอนกรีตมวลเบาปาก
ลางผสมเม็ดยาง ท าการศึกษาประยุกต์ใช้วัสดุเม็ด
ยางในการปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตเพ่ือให้
ได้คอนกรีตที่มีน้ าหนักเบาและคุณสมบัติ เชิ ง
ก าย ภ าพ  ได้ น า เอ าย า งรถ ย น ต์ เก่ าที่ ผ่ า น
กระบวนการย่อยให้เป็นเม็ด 2 ขนาด คือ เม็ดยาง
เบอร์ 6 และเม็ดยางเบอร์ 26 มาแทนที่มวลรวม
ระเอียด (ทราย) ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 10ไม่เกิน
ร้อยละ 30 โดยน้ าหนัก ในการผสมคอนกรีตเม็ด
ยางแต่ละเบอร์การแทนที่เม็ดยางด้วยเบอร์ 6 ให้
คุณสมบัติ เชิ งกลได้ดี  และให้ส่ วนคุณสมบั ติ
กายภาพในด้านการดูดซึมน้ าพบว่ามีค่าลดลงตาม
ปริมาณเม็ดยางที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งการผสมเม็ดยางร้อย
ละ 30 โดยน้ าหนัก มีค่าน้อยกว่าคอนกรีตธรรมดา 
คิดเป็นเป็นร้อยละ 27.54 
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    การศึกษานี้  ได้ศึกษางานวิจัยของ วรเชษฐ์ 
ป้อมเพียงพิณ (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมของ
คอนกรีตผสมเส้นใยที่ผ่ านการเผาที่ อุณหภูมิ
แตกต่างกันคอนกรีตที่ใช้ในการวิจัยใช้ค่า w/c 
เท่ากับ 0.43 โดยผสมเส้นใยในปริมาณร้อยละ0.5 
,.10 และ 1.5 โดยน้ าหนัก  
    จากการศึกษาข้อมูลจาด้านเจริญลาภวัสดุ 
งานวิจัยของของ สมยศ วิวัฒนพงศ์ (2548) วร
เชษฐ์ ป้อมเพียงพิณ (2550) จึงได้ เลือกอัตรา
ส่วนผสมปูนซีเมนต์ : ทราย : น้ า ดังนี้  1 :5:1.5 
อัตราส่วนผสมน้ ายาโฟมเหลวต่อน้ า 1 :5 ส่วน
อัตราส่วนผสมเม็ดยางอยู่ที่ ในปริมาณร้อยละ 
10,20,30 โดยน้ าหนักและอัตราส่วนเส้นใยอยู่ที่ใน
ปริมาณร้อยละ 0.5,.10,1.5 โดยน้ าหนัก 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงสัดส่วนผสมคอนกรีต 
ล าดับ 1 2 3 

ปูนซีเมนต์ 1.00 1.00 1.00 
ทราย 5.00 5.00 5.00 
น้ า 5.00 5.00 5.00 

โฟมเหลว 0.2 0.2 0.2 
เม็ดยาง 0.10 0.20 0.30 
เส้นใย 0.05 0.10 0.15 

4.2 วัสดุในการทดสอบ 
    4.2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่1 ตาม
มาตรฐาน มอก.15) 
    4.2.2 เส้นใยแก้ว 
    4.2.3 เม็ดยางรถยนต์ 
    4.2.4 มวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) 
ทรายหยาบขยาดประมาณ 0.3-0.6มิลลิเมตร 
    4.2.5 น้ าผสมคอนกรีต (Water) น้ าสะอาดมี
ความขุ่นไม่เกิน 2000 ppm. 
4.3 อุปกรณ์และเครื่องมือในการทดสอบ 

    4.3.1 เกรียง 
    4.3.2 กระบะผสมซีเมนต์ 
    4.3.3 ถังพลาสติก 
    4.3.4 แบบบล็อกคอนกรีตมวลเบ20x60x10 
ซม. 
    4.3.5 เครื่องชั่งน้ าหนัก (balance) ที่อ่านค่า
ละเอียดถึง 0.5 g 
    4 .3 .6  เครื่ อ งอบ ไฟ ฟ้ า (electric oven) ที่
สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 105 – 110 c 
4.4 ขั้นตอนการท าและการทดสอบ 
    4.4.1 น าปูนซีเมนต์ ทราย ผงกากเม็ดยาง และ
เส้นใยแก้ว ผสมคลุกเคล้าด้วยกันแล้วเติมน้ าลงไป 
    4.4 .2  ท าการผสมน้ ายาโฟมส าหรับผลิต
คอนกรีต (Circular Lightweight) และน้ าตาม
อัตราส่วนและท าการฉีดให้เป็นฟองโฟม 
    4.4.3 น ามอต้าร์และน้ ายาฟองโฟมผสมให้เข้า
กัน 
    4.4.4 จากนั้นน าปูนที่ผสมไว้เทลงไปในบล็อก 
    4.4.5 ทิ้งคอนกรีตแข็งตัวเป็นเวลา 1 -2 วัน 
แล้วแกะแบบบล็อกคอนกรีต 
    4.4.6 แช่คอนกรีตให้จมอยู่ในน้ านาน 30 นาที 
เอาขึ้นมาแล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้ งโดยรอบและชั่ง
น้ าหนัก 
    4.4.7 น าคอนกรีตตามที่ข้อ 6 แช่น้ าต่อไปจน
ครบ 1 ชั่วโมง แล้วชั่งน้ าหนักอีก 
    4.4.8 น าคอนกรีตตามที่ข้อ 7 แช่น้ าต่อไปจน
ครบ 24 ชั่วโมง แล้วชั่งน้ าหนักอีก 
    4.4.9 จากนั้นน าเข้าเตาอบไฟฟ้า (Electric 
oven) 24 ชั่วโมง แล้วน าออกมาชั่งน้ าหนักและจด
ค่า เป็นน้ าหนักอบแห้ง (Ws) 
    4.4.10 สูตรการค านวณเปอร์เซ็นต์การดูดซึม
น้ า 
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5. ผลการวิจัย 
    จากการศึกษาและทดลองการดูดซึมน้ าและ
ความชื้นระหว่างก้อนตัวอย่าง control และก้อน
ตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาเสริมเส้นใยแก้วและเม็ด
ยางทั้ง 3 ตัวอย่าง พบว่า คอนกรีตมวลเบาก้อน
ตัวอย่างที่ 1 น้ าหนักก่อนแช่น้ า 9.510 กิโลกรัม 
น้ าหนักหลังแช่น้ า ½ ชั่วโมง 10.440 กิโลกรัม มี
ค่ าก ารดู ด ซึ มน้ า  0 .930  กิ โล ก รัม  คิ ด เป็ น
เปอร์เซ็นต์ 9.779 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักหลังแช่น้ า 1 
ชั่วโมง 10.450 กิโลกรัม มีค่าการดูดซึมน้ า 0.940 
กิโลกรัม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 9.884 เปอร์เซ็นต์ 
และน้ าหนักหลังแช่น้ า 24 ชั่วโมง 10.61 กิโลกรัม 
มี ค่ าการดู ดซึมน้ า  1 .100 กิ โลกรัม  คิด เป็ น
เปอร์เซ็นต์11.566 เปอร์เซ็นต์, คอนกรีตมวลเบา
ก้อนตั วอย่ างที่  2  น้ าหนักก่อนแช่น้ า 9.210 
กิโลกรัม น้ าหนักหลังแช่น้ า½ ชั่วโมง 10.340 
กิโลกรัม มีค่าการดูดซึมน้ า 1.130 กิโลกรัม คิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ 12.269 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักหลัง
แช่น้ า 1 ชั่วโมง 10.360 กิโลกรัม มีค่าการดูดซึม
น้ า 1.150 กิโลกรัม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 12.486 
เปอร์เซ็นต์ และน้ าหนักหลังแช่น้ า 24 ชั่วโมง 
10.550 กิ โลกรัม  มี ค่ าการดู ดซึ มน้ า  1 .340 
กิโลกรัม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 14.549 เปอร์เซ็นต์, 
คอนกรีตมวลเบาก้อนตัวอย่างที่ 3 น้ าหนักก่อนแช่
น้ า 9.110 กิโลกรัม น้ าหนักหลังแช่น้ า ½ ชั่วโมง 
10.230 กิ โลกรัม  มี ค่ าการดู ดซึ มน้ า  1 .120 
กิโลกรัม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 12.294 เปอร์เซ็นต์ 
น้ าหนักหลังแช่น้ า 1 ชั่วโมง 10.340 กิโลกรัม มีค่า
การดูดซึมน้ า 1.230 กิโลกรัม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
13.501 เปอร์เซ็นต์  และน้ าหนักหลังแช่น้ า24 
ชั่วโมง 10.540 กิโลกรัม มีค่าการดูดซึมน้ า 1.430 
กิโลกรัม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 15.697 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนก้อนตัวอย่าง Control พบว่า มีน้ าหนักก่อน

แช่น้ า 5.40 กิโลกรัม น้ าหนักหลังแช่น้ า ½ ชั่วโมง 
6.790 กิโลกรัม มีค่าการดูดซึมน้ า 1.390 กิโลกรัม 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์25.740 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักหลัง
แช่น้ า 1 ชั่วโมง 7.360 กิโลกรัม มีค่าการดูดซึมน้ า 
1 .960 กิ โลกรัม  คิ ด เป็ น เปอร์ เซ็ นต์  36.296 
เปอร์เซ็นต์ และน้ าหนักหลังแช่น้ า 24 ชั่วโมง 8.71
กิโลกรัม มีค่าการดูดซึมน้ า 3.310 กิโลกรัม คิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ 61.296 เปอร์เซ็นต ์

6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
    6.1 จากการทดสอบหาคุณสมบัติการดูดซึมน้ า
หลังจากแช่น้ า ½ ชั่วโมง พบว่า คอนกรีตมวลเบา
เสริมเส้นใยแก้วและเม็ดยางก้อนตัวอย่างที่ 2และ
ตัวอย่างที่  3 มีค่าการดูดซึมน้ าที่  อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานการดูดซึมน้ าของคอนกรีตมวลเบา 10 -
.17%ของน้ าหนักคอนกรีตมวลเบา ส่วนก้อน
ตัวอย่างที่ 1 ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
    6.2 จากการทดสอบคุณสมบัติการดูดซึมน้ า
หลังจากแช่น้ า 1 ชั่วโมง พบว่า คอนกรีตมวลเบา
เสริมเส้นใยแก้วและเม็ดยางก้อนตัวอย่างที่ 2และ 
3 มีค่าการดูดซึมน้ าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการดูด
ซึมน้ าของคอนกรีตเบา 10 - 17%ของน้ าหนัก
คอนกรีตมวลเบา ส่วนก้อนตัวอย่างที่ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 
    6.3 จากการทดสอบหาคุณสมบัติการดูดซึมน้ า
หลังจากแช่น้ า 24. ชั่วโมง พบว่า คอนกรีตมวล
เบาเสริมเส้นใยแก้วและเม็ดยางก้อนตัวอย่างที่ 1,2 
และ 3 มีค่าการดูดซึมน้ าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
การดูดซึมน้ าของคอนกรีตเบา 10 – 17 % ของ
น้ าหนักคอนกรีตมวลเบา  
    6.4 จากการทดสอบหาคุณสมบัติการดูดซึมน้ า
หลังจากแช่น้ า ½ ชั่วโมงพบว่า คอนกรีตมวลเบา
เสริมเส้นใยแก้วและเม็ดยางมีเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ย
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การดูดซึมน้ าที่ 11.450% อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
การดูดซึมน้ าของคอนกรีตมวลเบา 
    6.5 จากการทดสอบหาคุณสมบัติการดูดซึมน้ า
หลังจากแช่น้ า 1 ชั่วโมงพบว่า คอนกรีตมวลเบา
เสริมเส้นใยแก้วและเม็ดยางมีเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ย
การดูดซึมน้ าที่ 11.960% อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
การดูดซึมน้ าของคอนกรีตมวลเบา 
    6.6 จากการทดสอบหาคุณสมบัติการดูดซึมน้ า
หลังจากแช่น้ า 24 ชั่วโมงพบว่า คอนกรีตมวลเบา
เสริมเส้นใยแก้วและเม็ดยางมีเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ย
การดูดซึมน้ าที่ 13.940% อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
การดูดซึมน้ าของคอนกรีตมวลเบา 
    6.7 การศึกษาอัตราส่วนผสมส าหรับคอนกรีต
มวลเบาเสริมเส้นใยแก้วและเม็ดยาง ผลการ
ทดสอบคุณสมบัติการดูดซึมน้ า สามารถสรุปได้ว่า
ตัวอย่างทั้ง 3 อัตราส่วนผสมนั้น อัตราส่วนผสม
ปริมาณเม็ดยางที่ 0.20และอัตราส่วนผสมปริมาณ
ที่0.10 เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดส าหรับคอนกรีตมวล
เบาเสริมเส้นใยแก้วและเม็ดยาง 
    6.8 ผลของการศึกษาเรื่อง คอนกรีตมวลเบา
เสริมเสนใยแก้วผสมเม็ดยาง ผู้จัดท าจัดโครงการนี้
ได้ค้นพบประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
    6.9 ผู้จัดท าได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ทดสอบหาคุณสมบัติการดูดซึมน้ าของคอนกรีต
มวลเบา 
    6.10 ช่วยลดปริมาณยางรถยนต์เก่าที่ก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยน ายางรถยนต์เก่ามา
ผ่านกระบวนกานย่อยสลายเป็นชิ้นเล็กๆ เพ่ือ
น ามาใช้ในโครงการนี้ 
    6.11 การท าโครงการคอนกรีตมวลเบาเสริม
เส้นใยแก้วผสมเม็ดยางเพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งของ
วงก่อสร้างในการก่อสร้างผนังตึก อาคาร เป็นต้น 

    6.12 ในการศึกษาหาความรู้ในการท าคอนกรีต
มวลเบาเสริมเส้นใยแก้วผสมเม็ดยาง ได้ศึกษาทั้ง
ในวิทยานิพนธ์การวิจัยต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์อ่ืนๆ 
เพ่ือที่จะน าความรู้นั้นมาใช้ในการท าโครงการ 

7.ข้อเสนอแนะ 
    7.1 ควรมีการศึกษาวิจัยในแง่ของการน าไปใช้
ได้จริง เช่น พวกงานก่อสร้างผนังคอนกรีตมวลเบา
ภายในอาคาร เนื่องจากคอนกรีตมวลเบาเสริมเส้น
ใยและผสมเม็ดยางมีค่าสัมประสิทธิ์การน าความ
ร้อนต่ าและเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี สามารถลด
อุณหภูมิในอาคารได้ 
    7.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในด้านความทนทาน
คอนกรีตมวลเบาเสริมเส้นใยแก้วผสมเม็ดยางใน
ด้านอ่ืนๆอีก เช่น คุณสมบัติด้านความทนทานต่อ
การกัดกร่อนของกรดและสภาพแวดล้อม 
    7.3 จากการน าเม็ดยางน ามาเป็นส่วนผสมใน
คอนกรีตมวลเบามีส่วนช่วยลดปริมาณยางรถยนต์
เก่าท่ีก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถ
น าไปใช้ในงานก่อสร้างได้ 

8. กิจจิกรรมประกาศ 
    ขอบ พ ระคุ ณ ส านั ก งาน คณ ะกรรม ก าร
อาชีวศึกษา และ อาจารย์ทุกๆท่านในแผนกวิชา
โยธาที่ได้ให้ความรู้และให้ค าแนะน าไม่ว่าจะเป็น
เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินโครงการและการ
วิเคราะห์ผลของโครงการพร้อมทั้งเรื่องเกี่ยวข้อง
กับโครงการนี้ที่ท าการจะส าเร็จเสร็จสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก 2) ประเมินคุณภาพเครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยหมัก 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มแรกคือผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินคุณภาพของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก จ านวน 5 คน 
กลุ่มที่สองคือผู้ใช้งานในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีต่อความต้องการใช้เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก จ านวน 7 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก 2) แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก 

ผลการวิจัยสรุปว่า 1) ผลการสร้างเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก ได้เครื่องเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมักที่มีขนาด
ความกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร น้ าหนัก 80 กิโลกรัม เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
หมักสามารถอัดเม็ดปุ๋ยหมักได้ 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ผลการทดลองอัดเม็ดปุ๋ยหมัก ปริมาณ 100 กิโลกรัม 
ท าการทดลองอัดเม็ดปุ๋ยหมักจ านวน 3 ครั้ง 1) สามารถอัดเม็ดปุ๋ยหมักขนาดรู 8 มิลลิเมตร ออกมาได้ขนาด
ตามต้องการ ผ่านรูเจาะที่ก าหนด ใช้เวลาในการอัดเม็ดปุ๋ยหมัก 1 ชั่วโมง ได้ปริมาณปุ๋ยหมักที่ถูกอัดเป็นเม็ด 
100 กิโลกรัม 2)ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า โดย
ภาพรวมคุณภาพของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก มีค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 7 คน ที่มีต่อการใช้งานของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก พบว่า 
โดยภาพรวมคุณภาพของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก มีค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 

ค าส าคัญ : เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก 
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Abstract 

The objective of this research were  to 1) build and develop fertilizer pallet machine 
2) evaluate the quality of fertilizer pallet machine 3) to investigate the level satisfaction 
with the user of the quality of fertilizer pallet machine .Sampling group was the experts 
that evaluate the quality of the quality of fertilizer pallet machine, consists of 5 people. 
The second group was the users in Kalasin province. Who has the need to use fertilizer 
pallet machine, consist of 7 people.The research instruments were 1) Quality evaluation 
form for fertilizer pallet machine 2) satisfaction questionnaire about the use of fertilizer 
pallet machine.  

Research findings were as follow 1) the results of the fertilizer pallet machine get 
the fertilizer pellet machine with width 60 centimeters long 90 centimeters high 100 
centimeters weight 80 kilograms. Which can compress 100 kilograms per hour. The results 
of composting the 100 kg compost pellet were done 3 times of composting. 1) Able to 
compress 8 millimeter-sized fertilizer  pellets as needed Through the specified hole It 
takes 1 hour to get 100 kilograms of compost. 2) The results of the evaluation of the 
quality of the fertilizer pallet machine  by 5 experts was found that the overall quality of 
the machine has an average of 4.62, the highest level. 3) The results of the satisfaction of 
users in the Kalasin province was found that the overall quality of fertilizer pallet machine 
was high level at 4.49. 

 
Key words: Fertilizer Pallet Machine 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันประเทศไทยก้าวจากประเทศเกษตรกรรม

ไปเป็นประเทศเกษตรและอุตสาหกรรม โดยมีสัดส่วน
การท าอุตสาหกรรมต่อการเกษตรเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม 
โดยมีการน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท าการเกษตรมากข้ึน ท าให้มี
ความสะดวกในการท างานท าให้สามารถเพ่ิมผลผลิต
ต่อหน่วยได้มาก และยังมีส่วนในการช่วยในการลด
ต้นทุนด้านการผลิตในส่วนของแรงงานคนและเวลา 
ท าให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ในแถบภูมิภาค
อาเซียนได้ 

จากการส ารวจในชุมชนพบว่า มีการท าอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งอาชีพที่ท าเป็น
ส่วนมากคือการปลูกข้าว อ้อย ข้าวโพด ยางพารา 
เป็นต้น 

การปลูกพืชจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์ 
เพ่ือช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดี เพราะช่วยเพ่ิม
ธาตุที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชต้องการ 
โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย
ของเกษตรกร และช่วยในการปรับปรุงดินให้มี
คุณภาพดีขึ้น  

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีหน้าที่ศกึษา ส ารวจ วิเคราะห์และวิจัย
ดินและที่ดินเพ่ือก าหนดนโยบาย และวางแผนการใช้
ที่ดิน และเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ให้บริการด้านการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับดิน น้ า 
พืช ปุ๋ย และอ่ืน  ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรจัดท าปุ๋ยอินทรีย์
จากเศษวัชพืชและมูลสัตว์ มาหมักให้เกิดเป็นปุ๋ยหมัก
เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการเพราะปลูก โดยปุ๋ยหมักที่ได้
จากการส่งเสริมของกรมพัฒนาที่ดิน แต่การน าไปใช้
งานจากปุ๋ยหมักยังไม่สะดวก เนื่องจากสภาพของปุ๋ย
หมักยังอยู่ในรูปที่เป็นผง หรือเป็นก้อน ซึ่งยังเป็น
สภาพที่ยังไม่เหมาะสมในการน าไปใช้งาน 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะ
พัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก เพ่ืออัดเม็ดปุ๋ยให้เป็น

ลักษณะก้อนทรงกระบอก เพ่ือให้สะดวกต่อการน า
ปุ๋ยไปใช้งาน เพ่ิมมูลค่าให้กับปุ๋ยหมักที่ถูกอัดเป็นเม็ด
และน าไปจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 

ผู้วิจัยจึงได้ของบประมาณสนับสนุนจากส านักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษา จ านวน 200,000 บาท 
เพ่ือการสร้างและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก 
2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก 
2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่อง

อัดเม็ดปุ๋ยหมัก 
 
3. สมมุติฐานของการวิจัย 

3.1 เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมักมีประสิทธิภาพในการ
อัดเม็ดปุ๋ยหมัก ได้ 100 กิโลกรัมต่อ 1 ชั่วโมง 

3.2 คุณภาพเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก อยู่ในระดับ
คุณภาพดี 

3.3 ผู้ใช้งานเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก อยู่ในระดับ
คุณภาพดี 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก สามารถอัดเม็ดปุ๋ยหมัก
ได้ 100 กิโลกรัมต่อ 1 ชั่วโมง 

4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
4.2.1 ตัวแปรต้น เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก 
4.2.2 ตัวแปรตาม 

4.2.2.1 ประสิทธิภาพการอัดเม็ดปุ๋ยหมัก
ได้ จ านวน 100 กิโลกรัมต่อ 1 ชั่วโมง 

4.2.2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการ
ใช้งานของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

การสร้างและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก ผู้วิจัย
ได้ออกแบบและท าการทดลองการท างานของเครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยหมัก เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
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การท างานของเครื่อง ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามล าดับ
ดังนี้ 

5.1 ออกแบบเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก ผู้วิจัยได้ยึด
หลักการ ขนาด สัดส่วน สีสัน และความสวยงาม
ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยความประหยัด และมีคุณค่า 

5.2 สร้างเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก 
5.3 การพัฒนาหาคุณภาพของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย

หมัก 
5.3.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

5.3.1.1 ผู้เชี่ยวชาญ ครูผู้สอนในสาขาวิชา
ช่างเทคนิคการผลิต ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างกลโรงงาน 
และช่างอิเล็กทรอนิกส์ จากวิทยาลัยการอาชีพหนอง
กุงศรี จ านวน 5 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

5.3.1.2 ผู้ใช้งานเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมักที่อยู่
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความต้องการใช้เครื่องอัดเม็ด
ปุ๋ยหมัก 

5.3.2 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบ
คุ ณ ภ าพ  ได้ แ ก่  แ บ บ ป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ แ ล ะ
แบบสอบถาม 

5.4 การทดลองใช้เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก เพ่ือหา
สมรรถนะการท างานของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก 

5.5 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยหมัก 

 
6. ผลการวิจัย 

6.1 ผลการสร้างเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก ได้เครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยหมักขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 90 
เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร น้ าหนัก 80 กิโลกรัม 
ดังภาพที ่1 

 
ภาพที่ 1 เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก 

 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะของเม็ดปุ๋ยจากเครื่องอัดเม็ด 
 
6.2 ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย

หมัก การประเมินคุณภาพของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก 
โดยผู้ เชี่ยวชาญทั้ ง 5 คน พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับรายด้าน 
ด้านคุณสมบัติของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก ด้านความเหมาะสม
ของสิ่งประดิษฐ์ในการออกแบบ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมาก ด้านการใช้วัสดุผลิต 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมักที่มีต่อการใช้งานของเครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยหมัก พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.45 
อยู่ในระดับมาก ดังตารางที ่1 
ตารางท่ี1 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก 
ล าดับ  รายการประเมิน         �̅�       S.D.       แปลผล 
  1  ขนาดรูปร่างของเครื่อง 

อัดเม็ดปุย๋หมัก 
เหมาะสม                   4.62      .68       มากที่สุด 

  2  เครื่องอัดเมด็ปุ๋ยหมักมีความ 
แข็งแรง ทนทาน  
มีความประณตี            4.81      .40        มากที่สุด 

3  ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 
มีความเหมาะสม           4.32      .80         มาก 

4  ช่วยลดต้นทุน 
การซื้อปุ๋ยจากร้านค้า     4.71      .65        มากที่สุด 

5  เม็ดปุย๋ที่อัดเมด็ออกมา 
มีขนาดเหมาะสม          4.21      .40         มาก 

6  การบ ารุงรักษาง่าย 
มีความปลอดภัย           4.70      .46        มากที่สุด 
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7  สามารถน าไปใช้งาน 
ได้จริง                        4.41      .49        มาก 

8  มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน      4.21      .61        มาก 
รวม                         4.49      .56       มาก 

จากตารางที่1 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมาก 

 
7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

7.1 ผลการสร้างเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมักที่มีขนาด
กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร สูง 55 
เซนติเมตร น้ าหนัก 80 กิโลกรัม มีส่วนประกอบของ
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมักที่ส าคัญ ได้แก่ โครงสร้าง กรวย
ใส่ปุ๋ยหมัก ลูกกลิ้งอัด แผ่นจานเจาะรู มอเตอร์ไฟฟ้า 
พูลเล่ย์ เพลาขับ และ สายพานขับร่องวี 

ทดลองอัดเม็ดปุ๋ยหมัก ด้วยเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก
จ านวน 3 ครั้ง สามารถเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมักได้
ปริมาณ 100 กิโลกรัม ในเวลา 1 ชั่วโมง 

7.2 ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
หมัก ในการประเมินผลเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า ด้านคุณสมบัติของเครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยหมัก โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.32 ด้าน
ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในการออกแบบ โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมาก ด้านการใช้
วัสดุผลิต โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับ
มากที่สุด  

7.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมักที่มีต่อการใช้งานของเครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยหมัก พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.49 
อยู่ในระดับ มาก 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
หมัก 

8.1.1 ควรเพ่ิมรูตะแกรงของถาดตรงช่องทาง
ไหลออกเพ่ือแยกเศษวัสดุของปุ๋ยหมักที่ไม่ถูกอัดเม็ด
เพ่ือน ากลับมาอัดเม็ดอีกครั้ง 

8.1.2 ควรเพิ่มระบบล าเลียงวัสดุปุ๋ยหมักที่จะ
ใส่ลงไปในกรวยรับวัสดุเพื่อให้ลูกกลิ้งอัด ท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

8.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
8.2.1 น าไปใช้ในการอัดเม็ดอาหารสัตว์ 
8.2.2 น าไปใช้ในการอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล 

 
9. กิตติกรรมประกาศ 

ขอบคุณ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ที่ได้สนับสนุน
และจัดสรรงบประมาณ เป็นจ านวน 200,000 บาท 
เพ่ือสนับสนุนในการท างานวิจัย ขอบคุณวิทยาลัยการ
อาชีหนองกุงศรี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดท างานวิจัย และวิทยาลัย
สารพัดช่างกาฬสินธุ์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ใน
การท างานวิจัยในครั้งนี้ 
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คุณสมบัติของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคำย 
 

The Prefeable Characteristics of Accountants for Local Government 
Organizatiom Nongkhai Province 
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1-2 นักศึกษา สาขาการบัญชี  วิทยาลยัอาชีวศึกษาหนองคาย  สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

3-4 อาจารย์ทีป่รึกษา  สาขาการบัญชี  วทิยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1 

 
 บทคัดย่อ  

 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ส าหรับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้อ านวยการกองคลัง  องค์กรปกครองท้องถิ่น
จงัหวัดหนองคาย จ านวน 68 แห่ง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่  0.95  
 ผลการศึกษาพบว่า คุณสมบัติของนักบัญชีที่ พึงประสงค์ส าหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคายรายด้านที่ต้องการสูงสุด คือ ด้านจรรยาบรรณของนักบัญชีอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.46  รองลงมา
คือ   ด้านความรู้ทางวิชาชีพของนักบัญชี ค่าเฉลี่ย 4.40 และด้านทักษะทางปัญญาและลักษณะเฉพาะของนัก
บัญชี  ค่าเฉลี่ย  4.38   
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  1) พัฒนาหลักสูตรการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 2) ปลูกฝังจรรณยาบรรณของนักบัญชีที่ดีให้กับผู้เรียน 
    
ค ำส ำคัญ :  คุณสมบัติ , นักบัญชี , องค์กรปกครองท้องถิ่น 
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Abstract 
 

 The study’s objective is studying of Preferable Accountant Characteristics for Local 
Administrative Organization in Nong Khai Province. The population in the case study are 68 
diredtor of finance divisions of 68 Local Administrative in Nong Khai Province. By using a 
questionnaire as a tool to collect data. The statistics used for analyzing the collected data 
were percentage, mean and standard deviation. The reliability at 0.951 
 The result of study found that the most the needed Preferable Accountant’s 
qualification highest Characteristics for Local Administrative Organization in Nong Khai 
Province are Accounting Ethics (X = 4.46), The professional knowledge (X = 4.40)  and The 
Intellectual skill and characeteristics of accountants (X = 4.38) 
 The suggestion for further research are 1) Develop curriculum in accordance with the 
need of local government organizations in Nong Khai 2) cultivate a good accountant’s code 
of conduct for the learner intensively. 
  
Keywords : Desirable Characteristics , Accountants , Local  Administration 
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1.  บทน ำ 
 วิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในเจ็ดวิชาชีพ ซึ่งจะมี  
การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ฉะนั้น ผู้ที่อยู่ใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนจึงสามารถท างานที่ประเทศใด
ก็ได้โดยไม่มีข้อกีดกัน และประเทศนั้น ๆ ต้อง 
ปฏิบัติต่อผู้ท างานที่มาจากต่างประเทศ เสมือนเป็น
ประชากรของประเทศตนเอง เช่น นักบัญชีจาก 
ประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สามารถเข้า
มาท างานในวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยได้นักบัญชี
ในประเทศไทยก็สามารถไปท างานในประเทศ   
ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ซึ่งท าให้นักบัญชีในประเทศไทยมี
คู่แข่งขันเพ่ิมมากขึ้น และมีความสามารถในด้าน
ภาษาอังกฤษที่มากกว่ านักบัญชี ไทย  ถือเป็น
คุณสมบัติที่ส าคัญที่ผู้ประกอบการตัดสินใจเลือก  
ส่งผลให้นักบัญชีไทยลดจ านวนการจ้างงานลง 
      นักบัญชีจึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ 
นอกเหนือจากความรู้ทางด้านมาตรฐานบัญชียัง
ต้องพัฒนาความรูด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องวิชาชีพหรือ
ความรู้ข้ามศาสตร์เพ่ิมมากยิ่งขึ้น  ทั้งเรื่องการเงิน  
เศรษฐศาสตร์ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  เช่น  
ทักษะด้ านความสั ม พันธ์ และสื่ อสารอย่ างมี
ประสิทธิภาพ  ทักษะด้านการบริหาร  และความ
เป็นผู้น าโดยที่มีทัศนคติเชิงบวก  และความตื่นตัว
ในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ การปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักจรรยาบรรณทั้งด้านความโปร่งใสใน
ส่วนของรายงานทางการเงินและจริยธรรมในการ
ท าธุรกิจ  และด้านที่จ าเป็นอย่างยิ่งคือ ภาษา ที่มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยก าลังจะก้าว
เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian 
Economic Community:  AEC) (ปริศนา  
ประหารข้าศึก  2557, น.3)  
      อง ค์ ก ร ป ก คร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( Local 
Administration) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีการ
ด าเนินงานเป็นอิสระจากส่วนกลาง ท าหน้าที่
บริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตน โดย
ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนใน
ท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น   
นั้น ๆ มีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงานตามอ านาจ

หน้าที่ในการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิด
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง สุ ด                 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2554 : 9-48) มี
อยู่ 5 รูปแบบ ได้แก่ องค์การ บริหารส่วนต าบล 
(อบต.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ เมืองพัทยา การ
บริหารจัดการงบประมาณขององค์กรข้างต้น 
จ าเป็นต้องอาศัยนักบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดท าข้อมูลเ พ่ือประกอบการตัดสินใจ 
วางแผน จัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
กล่าวคือหากนักบัญชีมีความรู้  ความสามารถ   
ความเชี่ยวชาญ จะท าให้การปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในด้านของการบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายวัตถุประสงค์ของรัฐบาลเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและส่วนรวม      
การท างานของนักบัญชี จึงมีความส าคัญต่อองค์กร  
โ ด ย เ ฉ พ า ะปั จ จุ บั น นั ก บั ญ ชี ยุ ค ใ ห ม่ ค ว ร มี
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเพ่ือให้ตนเข้าไปมี
บทบาท  มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ตามระเบียบ กฎหมายและมาตรฐานเดียวกัน 
      จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่ พ่ึงประสงค์
ส าหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย  
และเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย ที่จะผลิตนักบัญชีที่มีลักษณะอันพึง
ประสงค์มีความรู้ความสามารถเข้าไปปฏิบัติงานใน
องค์ กรต่ า ง  ๆ  ได้ อย่ า งมีประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล 
  

2.  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่ พึง
ประสงค์ส าหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคาย   
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3.  สมมติฐำนของกำรวิจัย  
  การศึกษาครั้งนี ้ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง นั ก บั ญ ชี ใ น ปั จ จุ บั น แ ล ะ
เปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบัญชีกับที่ พึง
ประสงค์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคาย โดยก าหนดลักษณะนักบัญชีที่ พึ ง
ประสงค์ตามมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพของ 
นักบัญชี  ตามแนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะ
ทางวิชีพบัญชี  ที่ก าหนดโดย IFAC ทั้ง 3 ฉบับ  
ตามกรอบแนวคิดของ IES ฉบับที่ 2, 3 และ 4       
ซึ่ งได้แก่  ด้านความรู้ทางวิชาชีพของนักบัญชี    
ด้านความรู้ในองค์กรและการจัดการงานขององค์กร  
ด้านความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านทักษะ
ทางปัญญาและลั กษณะเฉพาะของนักบัญชี        
ด้ า น ก า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ  ด้านจรรยาบรรณของนักบัญชี  
และด้านประสบการณ์การท างานของนักบัญชี 
 
 

4.  ขอบเขตของกำรวิจัย 
  4.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  
ผู้อ านวยการคลังที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่ น ในจั งหวัดหนองคาย ประกอบด้ วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 คน เทศบาลเมือง
หนองคาย 1 คน เทศบาลเมืองท่าบ่อ 1 คน  
เทศบาลต าบล 17 คน และองค์การบริหารส่วน
ต าบล  48  คน รวม 68  คน  
  4.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ตั ว แ ป ร ต้ น  ไ ด้ แ ก่  ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล  
คุณสมบัติของนักบัญชี 
     ตัวแปรตาม  ได้แก่  คุณสมบัติของนักบัญชี
ที่พึงประสงค์ส าหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองคาย   
  4.3  ด้านเนื้อหา 
  ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชีตาม
แนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
บัญชีที่ก าหนดโดย IFAC 
  4.4  ด้านระยะเวลา 
  ระหว่างวันที่  7  พฤศจิกายน  2559 ถึง 12  
มีนาคม  2560 

5.  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  5.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของนัก
บัญชี  ตามแนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะ
ทางวิชีพบัญชี  ที่ก าหนดโดย IFAC ทั้ง 3 ฉบับ  
ตามกรอบแนวคิดของ IES ฉบับที่ 2, 3 และ 4 มา
ก าหนด เป็ นขั้ นตอนการด า เนิ นการ พัฒนา
เครื่องมือ  ดังนี้ 
  1) ศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีตามแนว
ทางการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชีพบัญชีที่
ก าหนดโดย IFAC ทั้ง 3 ฉบับ ตามกรอบแนวคิด
ของ IES  แล้วน ามาสร้างข้อค าถาม 
  2) น าข้อค าถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน     
3 ท่านตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตาม
เนื้อหา(content validity) แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  3) น าข้อค าถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาสร้าง
เป็นแบบสอบถามส าหรับการวิจัย จากนั้นน าไปขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
  4) จัดท าแบบสอบถามให้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการวิจัย แล้วน าไปทดลองใช้ 
  5) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลอง
ใช้ในองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี 
ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 คน 
เทศบาลนคร 1 คน เทศบาลเมือง 3 คน เทศบาล
ต าบล 15 คน และองค์การบริหารส่วนต าบล 10 
คน  รวม 30 คน เพ่ือหาค่าความเที่ยง โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ตามวิธีของครอนบาค ได้ค่า
ความเทีย่ง 0.95 
     6) ปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย หลัง
การทดลองใช้ 
 7) จัดท าแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้ 
 
6.  ผลกำรวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึง
ประสงค์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองคาย  มีผลการวิจัย  ดังนี้  
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 6 . 1  ข้ อ มู ล พ้ื น ฐ า น ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามจ านวน 68 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 77.90 มีอายุ
ระหว่าง 46 - 55 ปีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.50 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 
47 คน คิดเป็นร้อยละ 69.10  ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 16 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.02 
จ านวนเจ้าหน้าที่บัญชีในองค์กรมากกว่า 5 คน 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 ระดับ
การศึกษาของเจ้าหน้าที่บัญชีที่ต้องการ ระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 61.80 
 6.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติของนัก
บัญชีที่พึงประสงค์ส าหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น
ในจังหวัดหนองคาย  ในภาพรวม 
 

ตำรำงท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ
ระดับความต้องการขององค์ปกครองท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองคายที่เก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชี
ที่พึงประสงค์ในภาพรวม 
 

คุณสมบัติของนกับัญช ี
ที่พึงประสงค์ 

X  S.D. แปลผล 

1. ด้านความรู้ทางวิชาชีพของ
นักบัญช ี
2. ด้านความรู้ในองค์กรและ
การจัดการงานขององค์กร 
3. ด้านความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4. ด้านทักษะทางปัญญาและ
ลักษณะเฉพาะของนักบัญช ี
5. ด้านการปฏสิัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและภาษาต่างประเทศ 
6. ด้านจรรยาบรรณของนัก
บัญช ี
7. ด้านประสบการณ์การ
ท างาน ของนักบัญชี 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า  คุณสมบัติของนัก
บัญชีที่พึงประสงค์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  4.31  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้ าน เ รี ย งจ ากมาก ไปหาน้ อย   พบว่ า  ด้ าน
จรรยาบรรณของนักบัญชีอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.46  รองลงมาคือ  ด้านความรู้ทางวิชาชีพของนัก
บัญชี ค่าเฉลี่ย 4.40 และด้านทักษะทางปัญญาและ
ลักษณะเฉพาะของนักบัญชี ค่าเฉลี่ย 4.38    
 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะเป็นรายด้าน 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1) ด้านความรู้ทางวิชาชีพของนักบัญชีใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานราชการอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 รองลงมาคือมีความรู้
ด้านการบัญชีการเงินและรายงานทางการเงิน มี
ค่าเฉลี่ย 4.45 และมีความรู้ด้านการบัญชีบริหาร
และการควบคุมทางการบริหาร 
 2) ด้านความรู้ในองค์กรและการจัดการงาน
ขององค์กรในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ขององค์กรอยู่ ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.22 รองลงมาคือมีความรู้เบื้องต้นใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 4.19 และ มี
ความรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและการคลัง มี
ค่าเฉลี่ย 4.16 ตามล าดับ 
 3) ด้านความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีความรู้ ความช านาญในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นอย่างดี
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมาคือมี
ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.36 และสามารถเลือกใช้ระบบและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.25 ตามล าดับ  
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 4) ด้านทักษะทางปัญญาและลักษณะเฉพาะ
ของนักบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความ
ละเอียดรอบคอบ, มีการพัฒนาตนเอง ศึกษาหา
ความรู้ในด้านการประกอบวิชาชีพบัญชีและด้าน
อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.54 รองลงมาคือมีทักษะความสามารถ
ทีจะระบุ ค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 
และมีทักษะความช านาญทางการค านวณอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 ตามล าดับ 
 5) ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ภาษาต่างประเทศภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า       
มีทักษะในการปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง, มีทักษะในการเจรจาเพ่ือหาข้อสรุปหรือ
ข้อตกลงที่ยอนรับได้ในสถานการณ์การท างานอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมาคือ มีทักษะ
ในการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3 . 35  และมี ทั กษะ ในการท า ง านและการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.27 ตามล าดับ 
 6) ด้านจรรยาบรรณของนักบัญชีในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.46 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า รักษาความลับในการปฏิบัติงานได้
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือมี
ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและเพ่ือนร่วม
วิชาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 และมี
ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง 
ไม่มีส่วนได้เสียจากการรับบริการอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.47 ตามล าดับ 
 7) ด้านประสบการณ์การท างานของนักบัญชี
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีประสบการณ์ท างาน
ด้านการท าบัญชีอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.41 
รองลงมาคือ มีประสบการณ์ท างานด้านการวาง
ระบบบัญชีอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 และมี
ประสบการณ์ท างานด้านภาษีอากรอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.22 ตามล าดับ 

7. สรุปผลและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
 7.1 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์
ส าหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
   7.1.1 คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4 . 3 1  เ มื่ อ พิ จ า รณาตามด้ าน  พบว่ า  ด้ า น
จรรยาบรรณของนักบัญชีอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.46 รองลงมาคือด้านทักษะทางปัญญาและ
ลักษณะเฉพาะของนักบัญชี ค่าเฉลี่ย 4.38 และ
ด้ า น ก า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ ค่าเฉลี่ย 4.30 
 7.1.2 คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.31 เมื่อพิจารณาตามรายคุณสมบัติพบว่า รักษา
ความลับในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่า เฉลี่ ย  4.55 รองลงมาคือมีความละเอียด
รอบคอบ, มีการพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้ใน
ด้านการประกอบวิชาชีพบัญชีและด้านอ่ืน ๆ 
เ พ่ิมเติมอย่ างต่อเนื่ องอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด 
ค่ า เ ฉลี่ ย  4 . 54  และมี ค ว ามรั บผิ ดชอบต่ อ
ผู้รับบริการและเพ่ือนร่วมวิชาชีพอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50      
 7.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่ามีประเด็นที่ควร
น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 7.2.1 คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคายในแต่ละด้านพบว่า ด้านจรรยาบรรณ
ของนักบัญชีมีความต้องการสูงสุด ซึ่งสอดคล้อง
กับ[3]ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ (2555) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะและคุณสมบัติของ
พนักงานบัญชีที่พึงประสงค์ตามทัศนะของสถาน
ประกอบการ ศึกษากรณีสถานประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า มี
ความต้องการพนักงานบัญชีที่มีคุณสมบัติด้าน

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 560



 
 

 

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมาก
ที่สุดและสอดคล้องกับจีระศักดิ์  ขัดสงคราม 
(2557) คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์เมื่อ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากมุมมองของ
ผู้ ป ระกอบการ ในจั งหวั ด เชี ย ง ใหม่  พบว่ า 
คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมและทัศนคติ
ทางวิชาชีพ เป็นลักษณะที่พ่ึงประสงค์มากที่สุดใน
มุมมองสถานประกอบการ   
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 พัฒนาหลักสูตรการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน
จังหวัดหนองคาย 
 8.2 ปลูกฝังจรรยาบรรณของนักบัญชีที่ดีให้กับ
ผู้เรียน 
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ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขาวของเกษตรกร 
ตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา 
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บทคัดยอ 

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขาวของเกษตรกร ตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ 
จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาตนทุนในการลงทุนปลูกขาว 2) วิเคราะหสรางตนทุนผลตอบแทนใน
การลงทุนปลูกขาว กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยจํานวน 30 ราย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติ
ท่ีใชในการวิจัยคือ คารอยละ จากการสํารวจพบวา ตนทุนคาจางหวานขาว คิดเปนรอยละ 16.36  คาจางหวาน
ปุย คิดเปนรอยละ12.87  คาจางฉีดพนยา คิดเปนรอยละ2.66 คาแรงงานตนเอง คิดเปนรอยละ 68.11 คาจาง
ไถนา คิดเปนรอยละ 28.56 คาปุย คิดเปนรอยละ 13.68  คายาปราบวัชพืช คิดเปนรอยละ 8.88  คายาปราบ
ศัตรูพืช คิดเปนรอยละ 6.09 คาน้ํามันเชื้อเพลิง คิดเปนรอยละ 16.25 คารถเก่ียวขาว คิดเปนรอยละ 22.30 คา
เสื่อมราคาอุปกรณ 15,100 คิดเปนรอยละ 4.24 รายไดจากการขายขาวเปลือก 1603,550 บาท คิดเปนรอยละ 
78.01 รายไดจากการขายพันธขาว 452,000 บาท คิดเปนรอยละ 21.99 [1]  
 

คําสําคัญ : ตนทุน ผลตอบแทน 
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Abstract 

 Research study Cost and return on investment of rice farmers, Choeng Sae Subdistrict, 
Krasae Sin District, Songkhal Province. The objective is to: 1) Study the investment cost of 
planting 2) Analyze the cost structure, return on investment in rice planting The tools used in 
the research were questionnaires. The sample group used 30 persons. The statistics used in 
the research were percentage. From the survey found that Cost of sowing rice 16.36 percent 
of the cost of fertilizer sowing 12.87 percent Spraying wages 2.66 percent Self-labor Accounted 
for 68.11 percent, the cost of plowing is 28.56 percent, fertilizer cost is 13.68 percent, weed 
eradication Accounted for 8.88 percent of pesticides Accounted for 6.09 percent, fuel cost 
Accounted for 16.25 percent of the harvester cost 22.30 percent. Depreciation of equipment 
15,100 percent is 4.24 percent. Sales of paddy rice 1603,550 baht or 78.01 percent Revenue 
from sales of rice varieties 452,000 baht or 21.99 percent. 
 

Keywords  :  Cost  Return.  
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1. บทนํา 
 จังหวัดสงขลา ประกอบดวย 16 อําเภอ 
ไดแก อําเภอเมืองสงขลา อําเภอนาทวี อําเภอ
หาดใหญ อําเภอจะนะ อําเภอระโนด อําเภอรัตภูมิ 
อําเภอสะบายอย อําเภอสทิงพระ อําเภอเทพา 
อําเภอกระแสสินธุ อําเภอนาหมอม อําเภอควน
เนียง อําเภอบางกล่ํา อําเภอสิงหนคร อําเภอคลอง
หอยโข ง  และอํา เภอสะเดา มี พ้ืน ท่ีปลูกข าว 
ประมาณ 456,187 ไร พันธุขาวท่ีเกษตรกรนิยม
ปลูก ไดแก พันธุเหลืองประทิว 123 ขาวตาแหง 17 
และตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ มีศูนยขาว
ชุมชนถือวามีความเจริญเติบโตมากและ เปน 
smart farmer อยางแทจริง แมในพ้ืนท่ีจะมีผืนนา
ไมมากนัก และประชากรท่ีอาศัยในตําบลเชิงแส 
มีจํานวน 2,987 คน  เกษตรกรในตําบลจะทํานาได
ปละ 2 เกษตรสวนใหญนิยมปลูกขาวแบบนาปรัง 
เนื่องจากมีอายุการเก็บเก่ียวสั้นกวาการปลูกขาวนา
ป และใชวิธีเพาะปลูกแบบทํานาหวาน มีการใช
ปุยเคมีและยาปราบวัชพืชและศัตรูพืช ถึงแมวา
เกษตรกรผูปลูกขาวจะสามารถปลูกขาวไดปละ    2 
ครั้ง ซ่ึงนาจะทําใหมีรายไดและความเปนอยูท่ีดี 
 
ข้ึน แตจากการสังเกตและสัมภาษณพูดคุยกับ
เกษตรกร ทําใหเห็นซ่ึงปญหาสวนใหญท่ีประสบอยู  
ลวนแตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบเพ่ิมข้ึนของตนทุน
ในการปลูกขาวของเกษตรกรท้ังสิ้น เพ่ือใหได
ขอเท็จจริงเก่ียวกับปญหาตางๆ และแนวทางเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต[2]  แมวาการผลิตขาว
ของประเทศไทยจะมีแนวโนมสูงข้ึนแตการเกษตร
ไทยกลับมีคุณภาพชีวิตต่ํา ฐานะยากจน และมี
หนี้สินเปนจํานวนมาก ในดานการผลิตขาวท่ีผลิตได
ตอไร สวนมากยังมีการผลิตตอไรต่ําอยู การผลิต
ขาวในปจจุบันเกษตรกรมีความจําเปนตองใช
ปุยเคมีมากข้ึนทําใหตนทุนในการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน
ตามไปดวย ทําใหเห็นปญหาซ่ึงเกษตรกรสวนใหญ

ประสบอยู ไดแก 1) ปุยเคมีราคาแพง 2) ยาปราบ
วัชพืชและศัตรูพืชมีราคาแพง 3) น้ํามันมีราคาแพง 
4) คาจางแรงงานสูงข้ึนจะเห็นไดวาปญหาดังกลาว 
ลวนแลวแตเปนปญหาท่ีสงผกระทบตอการเพ่ิมข้ึน
ของตนทุนในการปลูกขาวของเกษตรกรท้ังสิ้น 
เพ่ือใหไดขอเท็จจริงเ ก่ียวกับปญหาตางๆ และ
แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต[3] 
        ผูวิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาตนทุน และ
ผลตอบแทนการปลูกขาว และวิเคราะหโครงสราง
ตนทุนการปลูกขาวของเกษตรกร เพ่ือเปนขอมูล
สําหรับเกษตรกรในการลดตนทุนท่ีการผลิต และหา
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือ
จัดสรรพ้ืนท่ีในการทําการเกษตรกรท่ีใหประโยชน
เพ่ิมข้ึน อันจะนําไปสูคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ท่ีดีข้ึน[4] 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
       2.1 เพ่ือศึกษาตนทุนในการลงทุนปลูกขาว 
ของเกษตรกร ตําบลเชิงแส อําเภอกระสินธุ จังหวัด
สงขลา 
       2.2 เพ่ือวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนใน
การลงทุนปลูกขาว ของเกษตรกร ตําบลเชิงแส 
อําเภอกระสินธุ จังหวัดสงขลา  

 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 
 3.1 เนื้อหาการวิจัย เปนการศึกษาความรู
ท่ัวไปเก่ียวกับการปลูกขาวตนทุนและผลตอบแทน
ในการลงทุนปลูกขาว เหตุผลการตัดสินใจในการ
เลือกวิธีปลูกชาว ลักษณะผืนนาท่ีทําการเกษตร 
การคัดเลือดพันธุขาว ข้ันตอนในการเตรียมดินและ
การบํารุงรักษา ปริมาณผลผลิตและคาใชจายใน
การปลูกและเก็บเก่ียว เครื่องมือท่ีใช ภาระหนี้สิน 
แหลงเงินทุน ปญหาและอุปสรรคในการปลูกขาว 
 3.2 ประชากร ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
เกษตรกรตําบลเชิงแส อําเภอกระสินธุ จังหวัด
สงขลา จํานวน 30 คน 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
        4.1 ประชากรกลุมตัวอยาง 
              4.1.1 ประชากร ไดแก  กลุมชาวบาน
เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปลูกขาว ตําบลเชิงแส 
อําเภอกระสินธุ  จังหวัดสงขลา 
     4.1.2 กลุมตัวอยาง ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยเลือกลุมตัวอยาง  ดังนี้  กลุมชาวบาน
เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปลูกขาว ตําบลเชิงแส 
อําเภอกระสินธุ  จังหวัดสงขลา จํานวน 30 คน 
โดยใชวิธีการเจาะจง เพราะลกัษณะการประกอบ
อาชีพปลูกขาวเหมือนกัน 

    4.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมในการ

วิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับการ
ลงทุนปลูกขาว ของเกษตรกรผูปลูก ตําบลเชิงแส 
อําเภอกระสินธุ  จังหวัดสงขลา มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ สอบถามขอมูลเก่ียวกับเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา แหลงเงินทุน วิธีการเพาะปลูก 
         ผูวิจัยใชวิธีการสอบถามดวยตัวเองโดยใช
วิธีการสนทนากลุม และสนทนาเปนรายบุคคลซ่ึง
จะมีการนัดหมายกอนลวงหนา  เปนการสอบถาม
แบบเปนทางการ  แลวนํามาอธิบายเปนความเรียง 
ซ่ึงแบบสอบถาม สําหรับเกษตรกร ตําบลเชิงแส 
อําเภอกระสินธุ  จังหวัดสงขลา มี 3 ตอน ดังนี้  
ตอนท่ี 1  เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบสอบถามเลือกท่ีกําหนดให (Check List) 
 
ตอนท่ี 2  เปนคําถามเพ่ือสอบถามใหตอบใน
ประเด็นตอไปนี้   

1. พ้ืนท่ีในการปลูกขาว  
 2. วิธีการเพาะปลูก  
ตอนท่ี 3 สอบถามขอมูลเก่ียวกับตนทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขาว 

 1. จําแนกจากตนทุนและคาใชจาย ไดแก 
คาวัตถุดิบ คาแรงงาน และคาใชจาย 
 2. การลงทุนในสินทรัพย (เครื่องมือและ
อุปกรณการเกษตร) 
 3. รายได ไดแก รายไดจากการขาย
ขาวเปลือก และ รายไดจากการขายพันธุขาว 

 4.3 การวิเคราะหหขอมูล 
 4.3.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดย
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม มา
ตรวจสอบความสมบูรณ แปลงขอมูล และทําการ
ประมวลผล  
          4.3.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใช
ในการวิเคราะหเนื้อหาประกอบดวย4 ข้ันตอน 
ไดแก การตีความขอมูล การเปรียบเทียบขอมูล 
การสังเคราะหขอมูล และการสรุปผล 
        สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
คารอยละ  (Percentage)  มีสูตรดังนี้   

 P  =   100                                 

เม่ือ        P    แทน    คารอยละ  
 f     แทน    จํานวนความถ่ี 
 N    แทน    จํานวนคนท้ังหมด 
 
5. ผลการวิจัย 
       การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการปลูก
ขาวกลุมเกษตรกรท่ีปลูกขาว ตําบลเชิงแส อําเภอ
กระสินธุ  จังหวัดสงขลา 
        5.1 ผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามเพศ
ท้ังสิ้น 30 ชุด พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน
18 คน คิดเปนรอยละ 60 และเพศหญิง 12 คน คิด
เปนรอยละ 40  
        5.2 ผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามอายุ
ท้ังสิ้น 30 ชุด สวนใหญมีอายุ 31-40 คิดเปนรอย
ละ 54 รองลงมาอายุ 41-50 คิดเปนรอยละ 33 
และนอยท่ีสุดอายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 13  

x
N
f
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        5.3 ผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตาม
ระดับการศึกษาท้ังสิ้น 30 ชุด สวนใหญระดับ
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 12 คน คิด
เปนรอยละ 40 รองลงมาระดับ ประถมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26 และนอย
ท่ีสุดระดับ ประถมศึกษาตอนตน จํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 17 และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17  
        5.4 ผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตาม
ระดับแหลงเงินทุนท้ังสิ้น 30 ชุด  สวนใหญระดับ
แหลงเงินทุนไดรับจาก ธนาคาร/สหกรณ จํานวน 
30 คน คิดเปนรอยละ 100  
        5.5 จากการวิจัย แสดงผลการวิเคราะห
ขอมูลขนาดพ้ืนท่ีในการปลูกขาว พบวา เกษตรกรมี
พ้ืนท่ีในการเพาะปลูกสวนใหญ 5 ไร จํานวน 13 
คน คิดเปนรอยละ 43.33  รองลงมามีพ้ืนท่ีในการ
เพาะปลูก 8 ไร จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67 
และ 6 ไร จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67  มี
พ้ืนท่ีในการเพาะปลูก 7 ไร จํานวน 4 คน คิดเปน
ร อยละ 13 .33 และนอย ท่ีสุ ด มี พ้ืน ท่ี ในการ
เพาะปลูก 10 ไร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
10.00 
       5.6 จากการวิจัย  แสดงผลการวิเคราะห
ขอมูลการปลูกขาว พบวา พ้ืนท่ีในการปลูกขาวของ
เกษตรกร ท้ังหมดเปนท่ีดินเชาทํา วิธีการเพาะปลูก 
พบวา เกษตรกรท้ังหมดใชวิธีการเพาะปลูกแบบทํา
นาหวาน 
       5.7 จากการวิจัย  การวิเคราะหขอมูลตนทุน
คาพันธุขาวรวมเปนเงินท้ังสิ้น 107,800 บาท 
       5.8 จากการวิจัย การวิเคราะหขอมูลตนทุน
คาแรงงานในการปลูกขาวพบวา คาจางหวานขาว
คิดเปนรอยละ 16.36 คาจางหวานปุยคิดเปนรอย
ละ12.87 คาจางฉีดพนยาคิดเปนรอยละ2.66 และ
คาแรงงานตนเองคิดเปนรอยละ 68.11 

       5.9 จากการวิจัย วิเคราะหขอมูลรายการและ
ราคาทุนของสินทรัพย พบวา เกษตรกรมีรายการ
สินทรัพยจํานวน 30 รายการ มูลคารวม 394,830 
บาท และสินทรัพยท่ีมีอายุการใชงาน 2 ป ไดแก 
จอบ เสียม มีดหวด และท่ีสูบน้ํา สินทรัพยท่ีมีอายุ
การใชงาน 3 ป ไดแก เครื่องพนยา และเครื่อง
หวานปุย/หวานขาว สินทรัพยท่ีมีอายุการใชงาน  
5 ป ไดแก เครื่องสูบน้ํา 
        5.10 จากการวิจัย การวิเคราะหคาใชจาย 
ของเกษตรกร พบวา มีคาใชจายจํานวน 356,100 
บาท  คิด เป นค าร อยละได ดั งนี้  ค าจ า ง ไถนา 
107,700 บาท  คิด เป น ร อยละ  28 . 56  ค าปุ ย 
48,700 บาท คิดเปนรอยละ 13.68  คายาปราบ
วัชพืช 31,600 บาท คิดเปนรอยละ 8.88 คายา
ปราบศัตรูพืช 21,700 บาท คิดเปนรอยละ 6.09 
คาน้ํามันเชื้อเพลิง 57,900 บาท คิดเปนรอยละ 
16.25 คารถเก่ียวขาว 79,400 บาท คิดเปนรอยละ 
22.30 คาเสื่อมราคาอุปกรณ 15,100 บาท คิดเปน
รอยละ 4.24  
       5.11 จากการวิจัย วิเคราะหขอมูลรายการ
และรายไดของเกษตรกรพบวา เกษตรกรมีรายได 
มูลคารวม 2,055,550 บาท คิดเปนรอยละไดดังนี้ 
รายไดจากการขายขาวเปลือก 1,603,550 บาท คิด
เปนรอยละ 78.01 รายไดจากการขายพันธขาว 
452,000 บาท คิดเปนรอยละ 21.99 
 

6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
       จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการ
ลงทุนปลูกขาวของเกษตรกร ตําบลเชิงแส อําเภอ
กระสินธุ  จังหวัดสงขลา สามารถแบงการอภิปราย
ผลการศึกษาไดดังนี้  
       6.1 ผลจากการวิจัยพบวา เกษตรกรท่ีทําการ
ปลูกขาวเพ่ือวิเคราะหหาผลตอบแทนในการปลูก
ขาวพบวาเกษตรกรมีพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกสวน
ใหญ 5 ไร จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 43.33  
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รองลงมามีพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก 8 ไร จํานวน 5 
คน คิดเปนรอยละ 16.67 และ 6 ไร จํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 16.67  มีพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก 7 ไร 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 และนอยท่ีสุด
มีพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก 10 ไร จํานวน 3 คน คิด
เปนร อยละ  10.00 พ้ืน ท่ี ในการปลูกข าวของ
เกษตรกร ท้ังหมดเปนท่ีดินเชาทํา  เกษตรกร
ท้ังหมดใชวิธีการเพาะปลูกแบบทํานาหวาน 
 การวิเคราะหขอมูลตนทุนคาพันธุขาวรวม
เปนเงินท้ังสิ้น 107,800 บาท คาแรงงานในการ
ปลูกขาวคาจางหวานขาวคิดเปนรอยละ16.36 
คาจางหวานปุยคิดเปนรอยละ 12.87 คาจางฉีดพน
ยาคิดเปนรอยละ 2.66 และคาแรงงานตนเองคิด
เปนรอยละ  68.11 รายการและราคาทุนของ
สินทรัพยพบวาเกษตรกรมีรายการสินทรัพยจํานวน 
30 รายการ มูลคารวม  394,830 บาท  สินทรัพยท่ี
มีอายุการใชงาน 2 ป ไดแก จอบ เสียม มีดหวด 
และท่ีสูบน้ํา สินทรัพยท่ีมีอายุการใชงาน 3 ป ไดแก 
เครื่องพนยา  และเครื่องหวานปุย/หวานขาว 
สินทรัพยท่ีมีอายุการใชงาน 5 ป ไดแก เครื่องสูบน้ํา 
คาใชจาย ของเกษตรกร พบวา มีคาใชจายจํานวน 
356,100 บาท คิดเปนคารอยละไดดังนี้ คาจางไถ
นา 107,700 บาท คิดเปนรอยละ28.56 คาปุย 
48,700 บาท คิดเปนรอยละ13.68  คายาปราบ
วัชพืช 31,600 บาท คิดเปนรอยละ 8.88 คายา
ปราบศัตรูพืช 21,700 บาท คิดเปนรอยละ 6.09 
คาน้ํามันเชื้อเพลิง 57,900 บาท คิดเปนรอยละ 
16.25 คารถเก่ียวขาว 79,400 บาท คิดเปนรอยละ 
22.30 คาเสื่อมราคาอุปกรณ 15,100 บาท คิดเปน
ร อยล ะ  4.24 เ กษตรกร มี ร าย ได  มู ลค า ร ว ม 
2,055,550 บาท คิดเปนรอยละไดดังนี้ รายไดจาก
การขายขาวเปลือก 1603,550 บาท คิดเปนรอยละ 
78.01 รายไดจากการขายพันธขาว 452,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 21.99 

6.2 ผลจากการวิจัยพบวาเกษตรกรท่ีทํา
อาชีพปลูกขาวมีตนทุนคาพันธุขาวรวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น 107,800 บาท รายการและราคาทุนของ
สินทรัพยเกษตรกรมีรายการสินทรัพยจํานวน 30
รายการ คาใชจาย ของเกษตรกร พบวา มีคาใชจาย
จํานวน 356,100 บาท คาจางไถนา 107,700 บาท 
คาปุย  48,700 บาท คายาปราบวัชพืช  31,600 
บาท คายาปราบศัตรูพืช 21,700 บาท คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง 57,900 บาทคารถเก่ียวขาว 79,400 บาท 
คิด เปนร อยละ  22.30 คา เสื่ อมราคา อุปกรณ  
15,100 บาท  เ กษตรกร มี ร า ย ได  มู ล ค า ร ว ม 
2,055,550 บาท จําแนกไดดังนี้ รายไดจากการขาย
ขาวเปลือก 1,603,550 บาท รายไดจากการขาย
พันธขาว  452,000 บาท  

6.3 ผลจากกการวิจัยพบวา พ้ืนท่ีในการทํา
อาชีพปลูกขาวของเกษตรกรมาจากแหลงเงินทุน
ตางๆ [5] พบวา ตนทุนและผลตอบแทน จําแนก
ตามขนาดพ้ืน ท่ี เพาะปลูกสรุปได คือ มี อัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุน  เกษตรกรมีรายได มูลคา
รวม 2,055,550 บาท จําแนกไดดังนี้ รายไดจาก
การขายขาวเปลือก 1,603,550 บาท คิดเปนรอย
ละ 78.01  รายไดจากการขายพันธขาว 452,000 
บาท คิดเปนรอยละ 21.99 มีมูลคาสุทธิ เปนบวก มี
อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง การลงทุนควรพิจารณา 
องคประกอบท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหทางดานบัญชี
และการเงินเชน ดานการตลาดเทคนิคการผลิต 
และดานการจัดการ เพ่ือชวยในการตัดสินใจและ
ความประเมินความเปนไปไดของโครงการมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งข้ึน[6] 
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7.  ขอเสนอแนะ 
7.1  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ดังนี้       
     7.1.1 ควรมีการลดตนทุนคงท่ีโดยให 

เกษตรกรเลือกซ้ือหรือลงทุนในเครื่องมือและ
อุปกรณท่ี คุมคาตอการใชงานและการลงทุน 

     7.1.2 การเพ่ิมมูลคาผลผลิต ดวยการ
แปรรูปขาวเปลือกเปนขาวสาร ซ่ึงเปนการสราง
รายได ให เกษตรกรโดยมีตนทุนเ พ่ิม ข้ึนเพียง
เล็กนอย 

7.2  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
      ควรศึกษาแนวทางในการลดตนทุนการ

ปลูกขาว ซ่ึงจะทํามีกําไรในการปลูกขาวใหสูงข้ึน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  1) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีท่ีปฏิบัติงานในบริษัท  
หางหุนสวน และสํานักงานบัญชี  2) เพ่ือศึกษาจรรยาบรรณของนักบัญชีท่ีปฏิบัติงานในบริษัท หางหุนสวน และสํานักงาน
บัญชี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ กลุมพนักงานผูทําบัญชีของบริษัท  หางหุนสวน และสํานักงานในจังหวัด
สงขลา จํานวน 86 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสัมภาษณ 

 ผลการศึกษาพบวา 1)  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับดานประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีเมื่อพิจารณาระดับ
มากท่ีสุด คือ ดานคุณภาพของงาน 2)  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับจรรยาบรรณนักบัญชี เมื่อพิจารณาระดับมากท่ีสุด คือ  
ดานการรักษาความลับของหนวยงาน 

 

คําสําคัญ  :  จรรยาบรรณ  ประสทิธิภาพ  พนักงานบัญชี 
 
 

Abstract 
 

Study the ethics of accountants that affect accounting efficiency. Objective 1) To study the level 
of accountants working in partner companies and accounting offices. 2) To study the ethics of 
accountants working in partnership and accounting firms. To study knowledge and competency and 
standards In the performance of the accountant. The sample group used in the research is the group 
employees of the company, partnerships and offices in Songkhla (86 people). The tools used for 
collecting data are questionnaires.  

The results showed that 1) an analysis of the performance of accountant at the end of the first 
level is the quality of Task 2). Analysis on the auditor's ethics Considering the highest level, the 
confidentiality of the organization unit is maintained. 
 
Key words  :  Code of Ethics, Efficiency, Accounting Staff 
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1.  บทนํา   

 ปจจุบันการดําเนินธุรกิจทุกประเภทมีการ
แขงขันกันอยางสูง การตัดสินใจในการทําธุรกิจ
สวนใหญ มักอาศัยรายงานทางการเ งินเปน
เครื่ อง มือในการตัดสินใจ เ พ่ือให มีขอ มูล ท่ี
นาเชื่อถือ ธุรกิจจึงตองมีนักบัญชีจัดทํารายงาน
ทางการเงินให เม่ือกลาวถึงนักบัญชีทุกๆคนมัก
นึกถึงบุคคลท่ีตองทํางานอยูกับตัวเลข รวมท้ัง
เอกสารตางๆทางการเงินของบริษัท ซ่ึงเปนบุคคล
ท่ียึดม่ันในหลักการ รวมถึงการทํางานอยางเปน
ข้ันตอนมีแบบแผน 
 อาชีพนักบัญชีเปนอาชีพหนึ่งท่ีตองอาศัย
ความรู ความสามารถเฉพาะทางและการเรียนรู
โดยตรง  นอกจากนี้การทํางานเก่ียวกับตัวเลข
ตองอาศัยความซ่ือสัตย ขยัน อดทน และความ
ละเอียดรอบคอบ (JobsDB, 2557) จึงจะสามารถ
ทํารายงานทางการเงินได ดวยอาชีพนักบัญชีเปน
อาชีพท่ีมีความรับผิดชอบสูง มีความถูกตองและ
แมนยํา นักธุรกิจจึงสามารถนําตัวเลขรายงาน
ทางการเงินไปวิเคราะหผลประกอบการ  เพ่ือการ
ตัดสินใจในการลงทุน   

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการนํารายงานทางการ
เงินของธุรกิจไปใชกับบุคคลภายในและภายนอก
เกิดจากการท่ีนักบัญชีขาดจรรยาบรรณในการทํา
รายงานทางการเงิน จากขอมูลสถิติผูทําบัญชีใน
จังหวัดสงขลา จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ประจําป 2561 จํานวน 110 แหง มีจํานวนผูถูก
เพิกถอนใบอนุญาตผู ทําบัญชีจํานวน  3 คน 
และอยุระหวางการเพิกถอนใบอนุญาต จํานวน 5 
คน จากสภาพปญหาดังกลาว จะสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานของกิจการรวมท้ังฐานะทางการ
เงินของกิจการ อันเนื่องมาจากนักธุร กิจได
ตัดสินใจผิดพลาดจากการใชรายงานทางการเงิน
ท่ีนักบัญชีไดทําไวโดยขาดจรรยาบรรณ ดังนั้นนัก
บัญชีควรมีจรรยาบรรณท่ีดี ซ่ึงคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของนักบัญชีประกอบไปดวย ความ

ซ่ือสัตยสุจริต ความเท่ียงตรงในหลักฐานและการ
รักษาความลับของหนวยงาน 

จากความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหาท่ีกลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา
จรรยาบรรณของผูทําบัญชท่ีีมีผลตอประสิทธิภาพ
ในการทําบัญชี  เพราะหากสํานักงานบัญชีมีนัก
บัญชีท่ีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปฎิบัติงานได
อยางรวดเร็ว จะสงผลใหสํานักงานบัญชีมีความ
นาเชื่อถือเปนท่ียอมรับและไดรับความไววางใจ
จากธุรกิจ ท่ีมาใชบริการของสํานักงานบัญชี 
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
      2.1 เ พ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการ
ทํางานของนักบัญชีท่ีปฏิบัติงานในบริษัท หาง
หุนสวนและสํานักงานบัญชี 
      2.2 เพ่ือศึกษาจรรยาบรรณของนักบัญชีท่ี
ปฏิบัติงานในบริษัท หางหุนสวนและสํานักงาน
บัญช ี 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักบัญชีท่ีมีผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีท่ีปฏิบัติงาน
ในสํานักงานบัญชี 
 

4. วิธีการดําเนินการวิจัยและสรางเครื่องมือ 
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                 4.1.1 ประชากร ไดแก พนักงาน
ผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในจังหวัดสงขลา 
จํานวน 110 คน 
                 4.1.2 กลุมตัวอยาง จํานวน 86 คน 
โดยใชวิธิตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane ใน
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางและเลือกกลุมตัวอยาง
ดวยการเลือกแบบสุมอยางงาย  

4.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบ

สัมภาษณ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูทําบัญชีใน

สํานักงานบัญชี จังหวัดสงขลา                  

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 570



ตอนท่ี 2  จรรยาบรรณของนักบัญชีท่ี
ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชี จังหวัดสงขลา 

ตอนท่ี 3  ประสิทธิภาพในการทําบัญชี
ของพนักงานบัญชีในสํานักงานบัญชี จังหวัด
สงขลา                
 4.3  ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณเก่ียวกับคุณลักษณะ
ของผู ทํ าบัญชี  จรรยาบรรณของนักบัญชี ท่ี
ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานบัญชีในสํานักงานบัญชี จังหวัดสงขลา 
                4.3.1 การสรางเครื่องมือและการ
หาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมในการวิจัยครั้งนี้
เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับคุณลักษณะของผูทํา
บัญชี จรรยาบรรณของนักบัญชีท่ีปฏิบัติงาน และ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบัญชีใน
สํานักงานบัญชี  

1. ศึกษาคุณลักษณะและประสิทธิภาพ
ของผูทําบัญชีในสํานักงานทําบัญชี 

2. ศึกษาจรรยาบรรณของนักบัญชี ท่ี
ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชี   

     
4.3.2 การตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือวิจัย 
นําแบบสัมภาษณฉบับร างเสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 คน เพ่ือชวย
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และความถูก
ตองเหมาะสมของภาษาท่ีใช โดยการหาคาความ

สอดคลองขอคําถาม (IOC) ผลการตรวจสอบได
คาความสอดคลอง 0.80 – 1.00  
   
4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  

ขอมูลปฐมภูมิ  ไดจากการเก็บรวบรวม
แบบสัมภาษณพฤติกรรมพนักงานผูทําบัญชีของ
บริษัท หางหุนสวน และสํานักงานบัญชี ผูวิจัยได
นําแบบสัมภาษณไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 

การวิเคราะหขอมูลจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลปฐมภูมิ สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

แบบสัมภาษณคุณลักษณะของผูทําบัญชี
โดยผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาคาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย (�̅�𝑥) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)    
 

5.  ผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาจรรยาบรรณ

ของนักบัญชีท่ีและประสิทธิภาพในการทําบัญชี
ข อ ง พ นั ก ง า นบั ญ ชี ใ น จั ง ห วั ด ส ง ข ล า ” มี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพ
การทํางานของนักบัญชีท่ีปฏิบัติงานในบริษัท  
หางหุนสวน และสํานักงานบัญชี  2) ศึกษา
จรรยาบรรณของนักบัญชีท่ีปฏิบัติงานในบริษัท 
หางหุนสวน และสํานักงานบัญชี 
1. ระดับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชี
ท่ีปฏิ บัติ งานในบริ ษัท ห า ง หุนส วน  และ
สํานักงานบัญชี 
ตารางท่ี 1  ผลการศึกษาประสิทธิภาพการ
ทํางานของนักบัญชีท่ีปฏิบัติงานในบริษัท หาง
หุนสวน และสํานักงานบัญชีในภาพรวม 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา คุณลักษณะผูทํา
บัญชีท่ีพึงประสงคเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพ
การทํางานของนักบัญชีในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู
ในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.50, S.D. = 0.52) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน ระดับประสิทธิภาพการ
ทํางานของนักบัญชีท่ีพึงประสงคอยูในระดับมาก
ท่ีสุด ไดแก ดานปริมาณเปนอันดับหนึ่ง (�̅�𝑥 = 

คุณลักษณะผูทําบัญชี
ท่ีพึงประสงค 

×� S.D. ระดับ
ความพึง
ประสงค 

ดานคุณภาพของงาน 4.39 0.52 มาก 
ดานปริมาณ 4.59 0.52 มากท่ีสุด 

ดานเวลา 4.53 0.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.50 0.58 มากท่ีสุด 
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4.59, S.D. = 0.52)  ร อ ง ล ง ม า ด า น เ ว ล า            
(�̅�𝑥 = 4.53 , S.D. = 0.53)  และระดับความพึง
ประสงคอยูในระดับมาก ไดแก  ดานคุณภาพของ
งานเปนอันดับสุดทาย (�̅�𝑥 = 4.38, S.D. = 0.52) 
 

2.  จรรยาบรรณของนักบัญชีท่ีปฏิบัติงานใน
บริษัท หางหุนสวน และสํานักงานบัญชี     
ตารางท่ี  2  ผลการศึกษาจรรยาบรรณของนัก
บัญชีท่ีปฏิบัติงานในบริษัท  หางหุนสวน  และ
สํานักงานบัญชี จังหวัดสงขลา ในภาพรวม 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา จรรยาบรรณของ
นักบัญชีในภาพรวมโดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับ  
มากท่ีสุด  (�̅�𝑥 = 4.76, S.D. = 0.44) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ ระดับจรรยาบรรณของนักบัญชีท่ีพึง
ประสงคอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ ไดแก ดาน
การรักษาความลับของหนวยงานเปนอันดับหนึ่ง  
(�̅�𝑥 = 4.79, S.D. = 0.42)  รองลงมาดานความ
ซ่ือสัตย   (�̅�𝑥 = 4.78, S.D. = 0.41) ดานความ
ละเ อียดรอบคอบ  ( �̅�𝑥 = 4.74, S.D. = 0.48)  
และดานความเ ท่ียงตรงเปน อันดับสุดท าย         
(�̅�𝑥 = 4.74, S.D. = 0.46)    
 

6.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาจรรยาบรรณของนักบัญชี

และประสิทธิภาพในการทําบัญชีของพนักงาน
บัญชีในจังหวัดสงขลา สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

6.1  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการ
ทํางานของนักบัญชีท่ีปฏิบัติงานในบริษัท หาง
หุนสวน และสํานักงานบัญชีในภาพรวม พบวา  
อยูในระดับความพึงประสงคเฉลี่ยมากท่ีสุด  เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน ระดับประสิทธิภาพการ
ทํางานท่ีพึงประสงคอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก  
มีดานปริมาณ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาดานเวลา 
และระดับความพึงประสงคท่ีอยูในระดับมาก 
ไดแก ดานคุณภาพของงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด      

6.2  ผลการวิเคราะหจรรยาบรรณนัก
บัญชี ท่ีปฏิบัติงานในบริษัท หางหุนสวนและ
สํานักงานบัญชีในภาพรวม พบวา อยูในระดับ

ความพึงประสงคมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเปนราย
ด าน ระดับจรรยาบรรณของนักบัญชี ท่ี พึ ง
ประสงคอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ ไดแก ดาน
การรักษาความลับของหนวยงานเปนอันดับหนึ่ง  
รองลงมาดานความซ่ือสัตย ดานความละเอียด
คอบ และดานความเท่ียงตรงเปนอันดับสุดทาย     
 

อภิปรายผล 
1)  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการ

ทํางานของนักบัญชีท่ีปฏิบัติงานในบริษัท หาง
หุนสวน  และสํานักงานบัญชี  มีระดับความพึง
ประสงค  ในภาพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุ ด  
เ นื่ อ ง จ า ก พ นั ก ง า น บั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค  ซ่ึงประกอบดวยดาน
คุณภาพของงาน ดานปริมาณ และดานเวลา มีผล
ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานบัญชีออกมา
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ  [1] 

2)  ผลการวิเคราะหจรรยาบรรณของนัก
บัญชีท่ีปฏิบัติงานในบริษัท หางหุนสวน และ
สํานักงานบัญชี ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  
เนื่ อ งจากพนักงานบัญชีปฏิบั ติ หน า ท่ี ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ซ่ึงประกอบดวย  ดาน
ความซ่ือสัตย ดานความเท่ียงตรง ดานความ
ละเอียดรอบคอบ และดานรักษาความลับของ
กิจการ  มีผลทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน

จรรยาบรรณผูทํา
บัญชีท่ีพ่ึงประสงค 

×� S.D. ระดับ
ความ 
พึง

ประสงค 

ดานความซ่ือสัตย 4.78 0.41 มากท่ีสุด 

ดานความเท่ียงตรง 4.74 0.46 มากท่ีสุด 

ดานความละเอียด
รอบคอบ 

4.74 0.48 มากท่ีสุด 

ดานการรักษา
ความลับของ
หนวยงาน 

4.79 0.42 มากท่ีสุด 

รวม 4.76 0.44 มากท่ีสุด 
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บัญชีออกมาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  [2] 

 
 

 8.  ขอเสนอแนะ 
1.  ดานความเท่ียงตรง  พนักงานบัญชี

ควรปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา  ไมมีบุคคล
ใดมาบังคับใหกระทําการท่ีบิดเบือนขอมูล  และ
ควรปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนกลาง  ไมมีสวนได
เสียจากบุคคลอ่ืน  ไมเห็นแกผลประโยชนสวนตน 

2.  ดานความละเอียดรอบคอบ พนักงาน
บัญชี ควรปฏิบั ติหน า ท่ี ด ว ยความละ เ อียด
รอบคอบ และระมัดระวัง พรอมท้ังนําเสนอขอมูล
ไดอยางถูกตอง  เพ่ือใหการปฏิบัติงานออกมามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

3.  ดานคุณภาพของงานพนักงานบัญชี
ควรมีการวางแผนในการปฏิบัติไวลวงหนา  ในแต
วันเพ่ือความสะดวกตอการปฏิบัติงาน  และควร
ศึกษา  คนควาหาขอมูลเพ่ิมเติมใหมากยิ่งข้ึน 
   

     ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
ควร ศึกษาจรรยาบรรณของนั กบัญชี และ
ประสิทธิภาพในการทําบัญชีของพนักงานบัญชีใน
เขตพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือนําผลวิจัยท่ีไดมาเปรียบเทียบ
จรรยาบรรณของนกับัญชีแตกตางหรือไมแตกตาง
อยางไร 
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ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในผลิตบูดู  
ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี 

Study the Costs and Returns of Budu Production,  
Paseyaw Subdistrict, Sai Buri District, Pattani Province. 
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บทคัดยอ 

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในผลิตบูดู ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี            
มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาตนทุนผลิตภัณฑแปรรูปบูดู ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี    
2) เพ่ือศึกษาผลตอบแทนการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปบูดู ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 3) เพ่ือ
ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการผลิตบูดู ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิจัยคือ คารอยละ กลุมเปาหมายเปนผูประกอบการการผลิตบูดู จํานวน 
17 ราย จากการสํารวจพบวา ผูประกอบการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 70.59 
ผูประกอบการสวนใหญมีอายุ 35 - 45 ปข้ึนไป จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 64.71 โดยมีจํานวนเงินลงทุน
ของผูประกอบการสวนใหญมีจํานวน 50,001 – 100,000 บาท จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 88.24 และ
แหลงเงินทุนของผูประกอบการสวนใหญมาจากเงินทุนสวนตัว จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 82.35 ภาระ
หนี้สินของผูประกอบการสวนใหญมีจํานวนตํ่ากวา 10,000 บาท จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 88.24 ซ่ึงมี
สถานท่ีจําหนายท่ีผูประกอบการสวนใหญคือ บาน/ตลาดและมีคนมารับไปขาย จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 
100 ซ่ึงผูประกอบการไดใหความสําคัญกับตนทุนดานการผลิตมากท่ีสุด มีประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ              
คาปลากะตัก รองลงมาคือ คาเกลือ คาน้ํา คาแรงงาน ตามลําดับ ผูประกอบการไดใหความสําคัญรองลงมาคือ
ตนทุนดานการตลาด คาเฉลี่ยมากคือ คาบรรจุภัณฑ ซ่ึงบรรจุภัณฑสงผลตอการจําหนายดวยเชนกัน จาก
ประเด็นดานผลตอบแทนการผลิต จะพบวาการจําหนายในรูปแบบบรรจุภัณฑท่ีเปนแบบขวด มีการจําหนายได
มากกวาบรรจุภัณฑท่ีเปนแบบถุง 
 
คําสําคัญ : ตนทุน , ผลตอบแทน 
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bstract 

 A Study of Costs and Returns in Budu Production, Paseyaw Subdistrict, Sai Buri District, 
Pattani Province The purpose is 1) to study the cost of Budu processed products Paseyawo 
Subdistrict, Sai Buri District 2) to study the return of the production of Budu processed products 
in Paseyaw Subdistrict, Sai Buri District, Pattani Province 3) to study the problems and obstacles 
in Budu Production, Paseyaw Subdistrict, Sai Buri District, Pattani Province. The instrument used 
in the research was a questionnaire. The statistics used in the research are percentage values. 
The target group are 1 7  Budu manufacturing enterprises. The survey found that Most of the 
entrepreneurs are female, consisting of 12 people, accounting for 70.59%. Most entrepreneurs 
are aged 35 - 45 years and over, 11 people, accounting for 64.71%. The investment amount of 
most entrepreneurs is 50,001. - 100,000 baht, 15 cases, representing 88.24 percent and the 
source of funds of most entrepreneurs comes from private capital in the amount of 14 persons, 
representing 82 . 3 5% , the debt burden of most entrepreneurs is less than 10 ,000  baht, 1 5 
persons, representing 88 . 2 4% , which has distribution locations That most entrepreneurs are 
Home / market and there are 17  people picking up or selling, representing 100% . Which the 
operators have given the most importance to the production costs The most average issue is 
anchovy, followed by salt and water, respectively. Entrepreneurs have given priority to 
marketing costs. The average is Package fee Which the packaging also affects the sales From 
the issue of production returns Will find that distribution in the form of packaging that is a 
bottle There are more sales than the packaging of bags. 
 
Keywords : Cost  , Return of Profit 
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1. บทนํา 

 “บูดู” เปนอาหารหมักพ้ืนเมืองท่ีไดรับ
ความนิยมแพรหลายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
ไดแก  จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี  และจังหวัด
นราธิวาส  ผลิตภัณฑชนิดนี้ไดจากการหมักปลากับ
เกลือโดยอาศัยเอนไซมและจุลินทรยจากปลาใช
เวลาในการหมัก 8-15 เดือน ไดเปนอาหารออกมา 
เรียกอาหารวา “บูดู” [1]  โดยการทําบูดูมักจะใช
ปลากะตักเปนสวนใหญ ซ่ึงเปนปลาเศรษฐกิจท่ี
สําคัญของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต นําไปแปรรูป
โดยภูมิปญญาชาวบาน มีจําหนายท้ังในชุมชนและ
นอกชุมชน แตไดรับความนิยมจากผูบริโภคเพียงแค
ภายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงการผลิตบูดูใน
อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานีสวนใหญนั้นเปนการ
ผลิตจากอุตสาหกรรมขนาดเล็กระดับครัวเรือน              
ใชแรงงานคนในการจัดการบริหาร  ซ่ึ งจะมี               
2 ลักษณะคือ 1) รับจางผลิตจากนายหนาในพ้ืนท่ี 
2) การผลิตจากกลุมแมบาน ทําใหรายไดจากการ
จําหนายของชาวบาน มีรายไดไมเพียงพอในการ
เลี้ยงดูครัวเรือน และขนาดตลาดของผูบริโภคเปน
กลุมเดิม เนื่องจาก “บูดู” ไมเปนท่ีรูจักและไมมีจุด
สนใจ [2]  ในสวนของรายไดจากการจําหนายของ
แตละเดือนมีความแตกตางกันจากการดําเนินงาน 
ท่ีผานมาพบวารายไดหรือผลตอบแทนจากการ
จําหนายยังไมสูงนัก ปญหาหลักของสมาชิกกลุม
เกิดจากการขาดการจัดการดานคุณภาพท่ีดี ทําให
ผลิตภัณฑท่ีไดไมสมํ่าเสมอ และยังขาดความรูความ
เขาใจในการบริหารจัดการดานตนทุนการผลิตและ
ผลตอบแทนจากการผลิต ซ่ึงการบริหารตนทุนถือ
เปนกลยุทธท่ีมีความสําคัญ โดยมุงเนนการบริหาร
จัดการเพ่ือใหตนทุนการผลิตและคาใชจายอ่ืนๆ
ลดลง แตใหกําไรเพ่ิมข้ึน และมีตนทุนต่ํากวา
ผูประกอบการรายอ่ืน [3]   

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาตนทุนและ
ผลตอบแทนการผลิตบูดู ตําบลปะเสยะวอ อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปตตานี  ผลจากการศึกษาท่ีได 
สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนการผลิต 
การจําหนาย การควบคุมและการตัดสินใจในการ
บริหารงานของกลุมการผลิต ท้ังยังสามารถพัฒนา
ความรู ความสามารถของชาวบาน เ พ่ือให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกท้ังเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงระบบการบริหารงานใหสามารถ
เจริญเติบโตอยูรอดม่ันคงไดในระยะยาว  
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาตนทุนผลิตภัณฑแปรรูปบูดู 

ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

2.2 เ พ่ื อ ศึกษาผลตอบแทนการผลิ ต

ผลิตภัณฑแปรรูปบูดู ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสาย

บุรี จังหวัดปตตานี 

2.3 เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ

ผลิตบูดู ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี  จังหวัด

ปตตานี 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 

 3.1  เนื้อหาการวิจัย เปนการศึกษาขอมูล

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลเก่ียวกับการ

ผลิตบูดู  ขอมูลเก่ียวกับตนทุนผลตอบแทนและ

การตลาดในการผลิตบูดู 

 3.2 กลุมเปาหมาย ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้
คือ ผูประกอบการผลิตบูดู ตําบลปะเสยะวอ อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปตตานี จํานวน 17 ราย 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1 ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย  กลุ ม เ ป า หม า ย
ผูประกอบการผลิตบูดู ตําบลปะเสยะวอ อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปตตานี จํานวน 17 ราย 

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ี
ใช ในการเ ก็บรวบรวมในการวิจัยครั้ งนี้  เปน
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แ บ บ ส อ บ ถ า ม ข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ ต น ทุ น แ ล ะ
ผลตอบแทนในผลิตบูดู ตําบลปะเสยะวอ อําเภอ
สายบุรี   จังหวัดปตตานี แบบสอบถามฉบับนี้
แบงเปน 4 ตอน ไดแก  

ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพและขอมูล
ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา จํานวนเงินลงทุน แหลง
เงินทุน ภาระหนี้สิน สถานท่ีจําหนาย การตัดสินใจ
ในการประกอบการ   

ตอนท่ี 2 สอบถามขอมูลเ ก่ียวกับการ
ผลิตบูดูของผูประกอบการ ประกอบดวย พ้ืนท่ีใน
การผลิตบูดู ระยะเวลาในการหมัก จํานวนแรงงาน
ท่ีใชในการผลิตบูด ู

ตอนท่ี 3 สอบถามขอมูลเก่ียวกับตนทุน
ผลตอบแทนและการตลาด ในการผลิ ตบู ดู  
ประกอบดวย ดานตนทุนการผลิต ดานผลตอบแทน
การผลิต ดานการตลาด 

ตอนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะ  
4.3 การวิเคราะหขอมูล 

4.3.1 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ หลักการแนวคิดเก่ียวกับ
ตนทุน หลักการแนวคิดเก่ียวกับผลตอบแทน การ
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน สภาพปจจุบัน
ของผูประกอบการผลิตบูดู ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี 
จ.ปตตานี 

4.3.1 การวิจัยสามารถสรุปตัว
แปรและการวัดคาในการวิจัยครั้งนี้ไดแบงวิธีการ
วิเคราะหขอมูลออกไดดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistices) เปนสถิติท่ีใชในการสรุป
ลักษณะเบื้องตนของขอมูลแตละตัวแปรเพ่ือนํามา
วิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคาเฉลี่ย (Mean) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
 
 

5. ผลการวิจัย 
 จากขอมูลของกลุมเปาหมายผูประกอบการ
ผลิตบูดู ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี จํานวน 17 ราย มีขอมูลดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม เปนผูประกอบการผลิตบูดูแบบ
ครัวเรือน ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี แสดงขอมูลเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
จํานวนเงินลงทุน แหลงเงินทุน ภาระหนี้สิน สถานท่ี
จําหนาย และการตัดสินใจในการประกอบการ มี
ดังนี้ ผูประกอบการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 
12 ราย คิดเปนรอยละ 70.59 และเพศชาย   
จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 29.41 ผูประกอบการ
สวนใหญมีอายุ 35 - 45 ปข้ึนไป จํานวน 11 ราย 
คิดเปนรอยละ 64.71 ผูประกอบการสวนใหญมี
ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 13 ราย  
คิดเปนรอยละ 76.47 โดยมีจํานวนเงินลงทุนของ
ผูประกอบการสวนใหญ มีจํานวน 50,001 – 
100,000 บาท จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 
88.24 และแหลงเงินทุนของผูประกอบการสวน
ใหญมาจากเงินทุนสวนตัว จํานวน 14 ราย คิดเปน
รอยละ 82.35 ภาระหนี้สินของผูประกอบการสวน
ใหญมีจํานวนต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 15 ราย 
คิดเปนรอยละ 88.24 ซ่ึงมีสถานท่ีจําหนายท่ี
ผูประกอบการสวนใหญคือ บาน/ตลาดและมีคนมา
รับไปขาย จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 100 ใน
การตัดสินใจในการประกอบการคือ เปนทางเลือก
ใหมในการสงเสริมอาชีพ และเพ่ิมรายได จํานวน 
17 ราย คิดเปนรอยละ 100 
 ตอนท่ี 2 วิ เคราะหขอมูลเ ก่ียวกับการ
ผลิตบูดูของผูประกอบการผลิต แบบครัวเรือน 
ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี มี
ดังนี้ พ้ืนท่ีรวมเฉลี่ยในการผลิตบูดู จํานวน 82 เมตร 
ระยะเวลารวมเฉลี่ยในการหมัก จํานวน 12 เดือน 
จํานวนแรงงานรวมเฉลี่ย 7 คน 
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ตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับตนทุน
ผลตอบแทนและการตลาดในการผลิตบูดูของ
ผูประกอบการผลิต แบบครัวเรือน ตําบลปะเสยะ
วอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ไดแก ดานตนทุน
การผลิต ดานผลตอบแทนการผลิต และดาน
การตลาด ผลปรากฏดังตาราง 1-3 

ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของระดับผลกระทบของตนทุน
การผลิต 

รายการ  

𝑿𝑿�  

S.D. ระดับ 

คาปลากะตัก 4.61 0.30 มาก
ท่ีสุด 

เกลือ 3.54 0.46 มาก 

คาแรงการหมัก 3.10 0.49 ปาน
กลาง 

คาแรงบรรจุ บูดู
  

3.32 0.46 ปาน
กลาง 

คานํ้า 3.48 0.66 ปาน
กลาง 

คาไฟ  2.35 0.67 นอย 

คาบํารุงรักษา
เครื่องจักร 

1.64 0.48 นอย 

คาเสื่อมราคา
เครื่องจักร 

1.37 0.52 นอย
ท่ีสุด 

คาเสื่อมราคา
อุปกรณ 

1.56 0.43 นอย 

รวม 2.77 0.50 ปาน
กลาง 

จากตาราง 1 แสดงใหเห็นวากลุมผูประกอบการ
ผลิตบูดู ใหความสําคัญกับผลกระทบของ ตนทุน
การผลิตเก่ียวกับตนทุนคาปลากะตักในระดับมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ คาเกลือ ในระดับมาก คาน้ํา 
คาแรงการหมัก และตนทุนคาแรงบรรจุบูดู ใน
ระดับปานกลาง ในสวนของตนคาไฟ คาเสื่อมราคา

เครื่องจักร และคาเสื่อมราคาอุปกรณ ในระดับนอย 
และคาบํารุงรักษาเครื่องจักร ในระดับนอยท่ีสุด 

ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( S.D.) ของระดั บผลกระทบของ

ผลตอบแทนการผลิต 

รายการ  

𝑿𝑿�  

S.D. ระดับ 

กําไรจากจําหนาย
แบบถุง 

2.82 0.44 ปานกลาง 

กําไรจากจําหนาย
แบบขวด 

3.64 0.54 มาก 

รายไดจาก
จําหนายแบบถุง 

2.93 0.48 ปานกลาง 

รายไดจาก
จําหนายแบบขวด 

3.87 0.42 มาก 

รวม 3.32 0.47 ปานกลาง 

           จากตาร า ง  2  แสดง ให เ ห็ น ว า กลุ ม

ผูประกอบการผลิตบูดู ใหความสําคัญกับผลกระทบ

ของผลตอบแทนการผลิตเ ก่ียวกับ กําไรจาก

จําหนายแบบขวดและรายไดจากจําหนายแบบขวด

ในระดับมาก รองลงมาคือกําไรจากจําหนายแบบถุง

และรายไดจากจําหนายแบบถุงอยูในระดับปาน

กลาง  

  

 

ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของระดับผลกระทบของดาน

การตลาด 
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รายการ 
 

𝑿𝑿� S.D. ระดับ 

คาโฆษณา 2.21 0.71 นอย 

คาขนสง 2.76 0.48 ปานกลาง 

คาบรรจุ

ภัณฑ 

3.67 0.46 มาก 

สวนลด

การคา 

2.01 0.47 นอย 

คาใชจายใน

การออกงาน

แสดงสินคา 

2.14 0.94 นอย 

รวม 2.56 0.61 ปานกลาง 

จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวากลุมผูประกอบการ

ผลิตบูดู ใหความสําคัญกับผลกระทบของดานตลาด

เก่ียวกับคาบรรจุภัณฑ ในระดับมาก รองลงมาคือ 

คาขนสง ในระดับปานกลาง คาโฆษณา คาใชจาย

ในการออกงานแสดงสินคา และสวนลดการคา ใน

ระดับนอย  

6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ศึ ก ษ า ต น ทุ น แ ล ะ

ผลตอบแทนในผลิตบูดู ตําบลปะเสยะวอ อําเภอ
สายบุรี  จังหวัดปตตานี ผลจากการวิจัยพบวา 
ผูประกอบการผลิตบูดู ตําบลปะเสยะวอ อําเภอ
สายบุรี  จังหวัดปตตานี ไดใหความสําคัญกับตนทุน
ด านการผลิ ตมาก ท่ีสุ ด  [4 ] เ ม่ื อ พิจารณาใน
รายละเอียดแตละดานพบวา 1) ตนทุนดานการ
ผลิต มีประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ตนทุนคา
ปลากะตัก ในสวนของคาปลากะตักนั้นเปนปจจัยท่ี

จะสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตและตนทุนการ
ผลิตบูดูของผูประกอบการโดยตรง เนื่องจากเปน
ตนทุนท่ีไมสามารถควบคุมได ซ่ึงทําใหเปนปญหา
ตอผูประกอบการผลิตบูดู เพราะเปนวัตถุดิบตาม
ฤดูกาลจากทองทะเล ซ่ึงวัตถุดิบในการผลิตมีนอย
ไมพอกับการผลิตและการจําหนาย สวนคาเกลืออยู
ในระดับมาก  และคาน้ํา คาแรงงาน อยูในระดับ
ปานกลาง [5] สวนประเด็นรองลงมาคือตนทุนดาน
การตลาด คาเฉลี่ยมาก คือ คาบรรจุภัณฑ ในสวน
ของคาบรรจุภัณฑ เปนปจจัยดานการตลาดท่ีมี
คาเฉลี่ยมาก อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑบูดู เปน
ผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการแปรรูป ทําใหตองมีบรรจุ
ภัณฑท่ีมิดชิด เพ่ือสะดวกในการขนสง ซ่ึงบรรจุ
ภัณฑส งผลตอการจําหนายดวยเชนกัน จาก
ประเด็นดานผลตอบแทนการผลิต จะพบวาการ
จําหนายในรูปแบบบรรจุภัณฑท่ีเปนแบบขวด มี
การจําหนายไดมากกวาบรรจุภัณฑท่ีเปนแบบถุง  
 
7. ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกกลุมเปาหมาย
จากอําเภอเพียงอําเภอเดียวในจังหวัดปตตานี ซ่ึง
อําเภอสายบุรีเปนอําเภอท่ีมีการผลิตบูดูและมี
ชื่อเสียงมากท่ีสุดในการผลิตบูดู เปนกลุมเปาหมาย
ท่ีมีผูประกอบการเพียง 17 ราย เปนจํานวนท่ีนอย 
การวิจัยครั้งตอไปในอนาคตควรเลือกประชากร 
กลุมตัวอยาง ท่ีมีจํานวนเหมาะสม 
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รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น                                 
รหัสวิชา 2201-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556                      

ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

Report of the Use of Basic cost Accounting Teaching Documents Code 
2201-2004 Diploma 2013, Year 2, Accounting 

By Managing Collaborative Learning  STAD Techniques 
 

สุพัตร์  เครือแป้น1                                                                                                                                                                                            

Supat Kuarpan 
1  ต ำแหน่ง ครูวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ สำขำวิชำกำรบัญชี วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี E-mail: Supat846@gmail.com 

บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อสร้ำงเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุน
เบื ้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที ่ 2 
สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  2) เพื่อหำคุณภำพเอกสำร
ประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้นรหัสวิชำ 2201-2004 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD   
3) เพื่อหำประสิทธิภำพของเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 2201-
2004 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  4)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้ องต้นรหัสวิชำ 2201-
2004 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  5) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้นรหัสวิชำ 2201-2004 หลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD   กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นนักเรียนหลักสูตประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พุทธศักรำช 2556  ชั้นปีที่  2 สำขำวิชำกำรบัญชี ลงทะเบียนเรียนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัส
วิชำ 2201-2004  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 โดยกำรทดสอบควำมรู้พ้ืนฐำน พิจำรณำคะแนน
เฉลี่ยของกลุ่ม จำกนั้นจึงเลือกแบบเป็นกลุ่ม (1กลุ่ม) จ ำนวน 39 คนเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่  
1) เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื ้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004  2) แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 2201 -2004 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ยค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำง
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ข้อค ำถำม กับจุดประสงค์กับเนื้อหำค่ำควำมยำก ค่ำจ ำแนก ค่ำควำมเชื ่อมั ่น ค่ำ E1/ E2 และ 
คะแนนทีเฉลี่ย (T score)  

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ2201-
2004 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำร
จ ัดกำร เ ร ียนรู ้แบบร ่ว มม ือ เทคน ิค  STAD ม ีค ุณภำพในภำพรวมอยู ่ใ นระด ับมำกที ่ส ุด  (X̅ 
=4.50,S.D=0.08  2) ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชี
ต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ2201-2004 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 
สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเกระบวนกำร ( E1 / E2 )  เท่ำกับ 82.14 /81.23 
3) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนด้วยเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชี
ต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ2201-2004 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 
สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีค่ำทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน ร้อยละ 20 ของคะแนนก่อนเรียนทั้ง 10 หน่วย 4) ควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัส
วิชำ 2201-2004 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD อยู่ในระดับมำกที่สุด  

 
ค าส าคัญ : เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ2201-2004 /กำรสร้ำงและหำ
คุณภำพเอกสำรประกอบกำรสอน/กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  

 

Abstract 

The purposes of this research were the followiry 1) to create the basic cost accounting 
teaching documents, course number 2201-2004, second year 2013 vocational certificate 
program in accounting. by managing collaborative learning STAD techniques 2) To find the 
quality of the teaching documents for the initial cost accounting, course code 2201-2004, 
the 2013 vocational certificate course, year 2, accounting program by managing 
collaborative learning STAD techniques 3) to find the effectiveness of the teaching 
documents for basic cost accounting, course code 2201-2004, vocational certificate course 
2013 Year 2 Accounting Program By managing collaborative learning STAD techniques 4) 
to compare the learning achievement before and after school by students using the 
teaching documents for basic cost accounting, course code 2201-2004, vocational 
certificate course 2013, year 2, academic program account by managing collaborative 
learning STAD techniques  5) To study the students' satisfaction with learning management 
by using the basic cost accounting instruction, Code 2201-2004, Year 2 Diploma 2013, 
Accounting Program By collaborative learning management, STAD technique, the samples 
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used in the research were students of the 2013 vocational certificate  Year 2 Accounting 
Program Registration for Basic Cost Accounting: Code 2201-2004, Semester 2, Academic 
Year 2019, by testing the basic knowledge consider the average score of a group After 
that, 39 groups were selected (1 group). The instruments used in this research were 1) the 
teaching documents for basic cost accounting, course code 2201-2004. 2) the learning 
achievement test before and after school. 3) A questionnaire for students' satisfaction with 
learning management using academic teaching materials, basic cost accounting, 2201-2004 
course codes, statistics used in data analysis are percentage, mean and standard deviation. 
The consistency between the questions. with the purpose and content, difficulty, 
classification, confidence value, E1 / E2 and the average score (T score) 
 The results of the research revealed that 1) The basic cost accounting teaching 
documents. Course Code 2201-2004 Diploma, B.E. 2556 B.E., Year 2, Accounting Program 
The cooperative learning management, STAD technique has the highest quality in the 
overall level (  X ̅= 4.50, S.D = 0.08   2). The efficiency in learning management by teaching 
documents for basic cost accounting Course Code 2201-2004  Diploma, B.E. 2556 B.E., Year 
2, Accounting Program By the integrated learning management process (E1/ E2) equal to 
82.14 /81.23. 3) The post-learning achievement was higher than before by using the 
teaching document of basic cost accounting. Course Code 2201-2004 Diploma, B.E. 2556 
B.E., Year 2, Accounting Program By cooperative learning management, STAD technique 
has a mean score of post-learning achievement higher than before, by 20 percent of the 
scores before learning all 10 units. 4) Students' satisfaction with learning management 
through teaching documents for primary cost accounting, course code 2201-2004, second 
year vocational certificate course 2013, accounting program With cooperative learning 
management, STAD technique was at the highest level   
 
Key words  :  Basic cost accounting teaching materials Course Code 2201-2004 / Creating 
and finding quality teaching materials / Cooperative learning management STAD 
techniques 
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1. บทน า 

 วิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 2201-
2004  เป ็นวิชำที ่น ักเร ียนต้องมีพื ้นฐำนควำมรู้
ค ว ำมรู ้ค ว ำม เข ้ำ ใจ เกี ่ย วก ับศ ึกษำและปฏ ิบ ัติ
เกี่ยวกับลักษณะของกิจกำรผลิต องค์ประกอบของ
ต้นทุนกำรผลิต กำรร ับจ ่ำยว ัตถ ุด ิบ กำรบันทึก
รำยกำรเกี่ยวกับค่ำแรง ชั่วโมงท ำงำนอัตรำค่ำแรง
ค่ำล ่วงเวลำ เงินประกันสังคมภำษีเง ินได้บ ุคคล
ธรรมดำหัก ณ ที่จ่ำย รำยกำรหักต่ำง ๆ ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรผลิต กำรบันทึกรำยกำรเกี่ยวกับวัตถุดิบตำม
วิธีบัญชีสินค้ำคงเหลือแบบสิ้นงวด และวิธีกำรบัญชี
สินค้ำคงเหลือแบบต่อเนื่อง ต้นทุนกำรผลิต  กำร
ค ำนวณต้นทุนสินค้ำที ่ผลิตเสร็จ กระดำษท ำกำร 
รำยกำรปรับปรุงปิดบัญชี กำรจัดท ำงบต้นทุนผลิต 
เพื ่อเป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อในระดับที ่ส ูงขึ ้น 
และประยุกต์ใช้ในกำรประกอบวิชำชีพในอนำคต 
วิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้นจึงมีบทบำทในกำรกำร
เตรียมควำมพร้อมนักเรียนเพื่อก้ำวสู ่กำรพัฒนำ
ประเทศไทย 4.0  แต่จำกกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ท ำ ง ก ำ ร เ ร ีย นขอ งน ัก เ ร ีย น  พบว ่ำ น ัก เ ร ีย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 จำกควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ
ครูจึงได้สร้ำงเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชี
ต้นทุนเบื ้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004 หลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 
2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
ร ่ว ม ม ือ เ ท ค น ิค  STAD ขึ ้น เ พื ่อ ใ ห ้น ัก เ ร ีย น มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

  2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสร้ำงเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำร
บัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004 หลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 

สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD  
 2. เพ่ือหำคุณภำพเอกสำรประกอบกำรสอน
วิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้นรหัสวิชำ 2201-2004 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 
ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD                       
 3. เพ่ือหำประสิทธิภำพของเอกสำร
ประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้นรหัสวิชำ 
2201-2004 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดย
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
          4.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสำร
ประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้นรหัสวิชำ 
2201-2004 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดย
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD                                        

          5. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เอกสำรประกอบกำรสอน
วิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 
ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD   

3. สมมติฐานการวิจัย 
 1. เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุน
เบื้องต้น รหัสวิชำ2201-2004 หลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มี
คุณภำพในระดับมำกขึ้นไป    
 2.ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเอกสำร
ประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ
2201-2004 หลักสู ตรประกำศนียบัตรวิ ชำชีพ 
พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดย
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กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ไม่ต่ ำกว่ำ
เกณฑ์ท่ีคำดหวังไว้ที่ 80/80 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อน
เรียนด้วยเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชี
ต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ2201-2004 หลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 
สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD มีค่ำทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลัง
เรียนสูงกว่ำก่อนเรียน ร้อยละ 20 ของคะแนนก่อน
เรียน 
     4.  ควำมพึงพอใจของน ักเร ียนที ่ม ีต ่อกำร
จ ัดกำรเร ียนรู ้ด ้วย เอกสำรประกอบกำรสอน
วิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 
2556 ชั ้นปีที ่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำร
จัดกำรเร ียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค STAD อยู ่ใน
ระดับมำกขึ้นไป 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

             ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     ในกำรวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหำ 

ของเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุน
เ บื ้อ ง ต ้น  ร ห ัส ว ิช ำ  2 2 0 1 - 2 0 0 4  ห ล ัก ส ูต ร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 
2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD จ ำนวน 10 หน่วยประกอบด้วย  
1) ลักษณะของกิจกำรผลิต 2) องค์ประกอบของต้นทุน
กำรผลิต 3) กำรบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ  4) กำรบัญชี
เกี่ยวกับค่ำแรงงำน 5) กำรบัญชีเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยกำร
ผลิต 6)  ต้นทุนกำรผลิต 7)  กำรปรับปรุงบัญชี 8)  
กระดำษท ำกำร9)  งบกำรเงิน และ 10) กำรปิดบัญชี   
      
 ขอบเขตด้านประชากร 
  1) ประชำกรในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
หลักสูตประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556  
ชั้นปีที่  2 สำขำวิชำกำรบัญชี ที ่ลงทะเบียนเรียน
วิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004  

ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 วิทยำลัยเทคนิค
ปรำจีนบุรี จ ำนวน  2 กลุ่ม รวมจ ำนวน 62 คน 
         2 )  กลุ ่ม ต ัว อย ่ำ ง เป ็นน ัก เ ร ีย นหล ัก ส ูต
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556  ชั้นปีที่  
2 สำขำวิชำกำรบัญชี ลงทะเบียนเรียนวิชำกำรบัญชี
ต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004  ภำคเรียนที่ 
2 ปีกำรศึกษำ 2562 โดยกำรทดสอบควำมรู้พ้ืนฐำน 
พิจำรณำคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม จำกนั้นจึงเลือกแบบ
เป็นกลุ่ม (1กลุ่ม) จ ำนวน 39 คน เป็นกลุ่มตัวอย่ำง
ขอบเขตด้วนตัวแปรที่ศึกษา 
          1) ตัวแปรต้นคือเอกสำรประกอบกำรสอน
วิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 
ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่สร้ำงขึ้น 
          2) ตัวแปรตำมคือประสิทธิภำพของกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุน
เบื้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004 หลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และ
ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ด้วยเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุน
เ บื้ อ ง ต้ น  ร หั ส วิ ช ำ  2 2 0 1 - 2 0 0 4  ห ลั ก สู ต ร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 
สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD   
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย โดยใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิง
ทดลองตำมแบบ One - Group Pretest- Posttest 
Design 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชี
ต ้นทุนเบื ้องต ้น รหัสว ิชำ 2201 -2004 หลักส ูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 
สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD  
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 2)  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนหน่วยที่ 1-10 เป็นข้อสอบแบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก 
 3) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียน
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เอกสำรประกอบกำรสอน
วิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 
ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้มำตรส่วนประมำณ
ค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ จ ำนวน  20 ข้อ  5 ด้ำน
ประกอบด้วย 1) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 2) ด้ำนสื่อ
ประกอบกำรสอน  3) ด้ำนบุคลิกลักษณะของครู 4)  
ด้ำนกำรวัดและประเมิน 
การสร้างและหาคุณภาพเครือ่งมือ 
  1 กำรสร้ำงเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำร
บัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004 โดยกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD จ ำนวน 10 
หน่วย มีข้ันตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพดังนี้ 
     1) วิเครำะห์หลักสูตรและศึกษำจุดประสงค์
รำยวิชำ สมรรถนะรำยวิชำ และค ำอธิบำยรำยวิชำจำก
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม สำขำวิชำพณิชยกำร สำขำ
งำนกำรบัญชี 
             2) ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี หลักกำร งำนวิจัย
ที่ เกี่ยวข องเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงและหำ
คุณภำพเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุน
เ บื้ อ ง ต้ น  ร หั ส วิ ช ำ  2 2 0 1 - 2 0 0 4  ห ลั ก สู ต ร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 
สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD   
            3) สร้ำงเอกสำรเอกสำรประกอบกำร
สอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื ้องต้น โดยกำรจัดกำร
เร ียนรู ้แบบร ่วมม ือเทคน ิค STAD   จ ำนวน 10 
หน่วย 
            4) ท ำหนังสือขออนุญำตผู ้อ ำนวยกำร
ว ิทยำล ัย เทคน ิคปรำจ ีนบ ุร ีแต ่งตั ้ง ผู ้เ ชี ่ย วชำญ 
จ ำ นว น  5 ท ่ำ น เ พื ่อปร ะ เ ม ิน ค ุณภำพ เ อกสำ ร

ประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น  โดย
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
          5)  นัดหมำยผู ้เชี ่ยวชำญเพื ่อน ำ เอกสำร
ประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น โดย
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่สร้ำง
ขึ ้น ไ ป เ ส น อ ต ่อ ผู ้เ ชี ่ย ว ช ำ ญ จ ำ น ว น  5  ท ่ำ น
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนสำขำวิชำกำรบัญชี ด้ำนภำษำที่ใช ด้ำนวัดและ
ประเม ินผล และด ้ำนกำรว ิจ ัย  เ พื ่อตรวจสอบ
ควำมถ ูกต องและประ เม ินค ุณภำพก ่อนน ำมำ
ปร ับปร ุงแก ไขโดยใช มำตรำส วนประมำณค ำ 
(Rating Scale) 5 ระดับ  
            6) น ำเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชี
ต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004 หลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 
สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ไปแก้ไขตำมข้อเสนอแนะแล้วน ำไปให้
ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบอีกครั้ง  
            7) น ำเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชี
ต้นทุนเบื้ องต้น รหัสวิชำ 2201-2004 หลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 
สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ที่ได้ปรับปรุงและผ่ำนกำรตรวจสอบ
คุณภำพแล้วไปทดสอบประสิทธิภำพเบื้องต้น (Try Out)  
กับนักเรียนที่เรียนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 
2201-2004 หลั กสู ตรประกำศนี ยบัตรวิ ชำชีพ 
พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี   เพ่ือ
หำประสิทธิภำพของเอกสำรประกอบกำรสอน โดยมี
ล ำดับขั้นตอน ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556 หน้ำ 11-
12) 
     (1) กำรทดสอบประสิทธิภำพแบบเดี่ยว (1:1) 
น ำเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุน
เ บื้ อ ง ต้ น  ร หั ส วิ ช ำ  2 2 0 1 - 2 0 0 4  ห ลั ก สู ต ร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 
สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD  ไปใชในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับ
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นักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่  2 
สำขำวิชำกำรบัญชีในภำคเรียนที่  2 ปีกำรศึกษำ 
2559  จ ำนวน 3 คน  ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีระดับกำร
เรียนอ่อน ปำนกลำง และ เกง อย่ำงละ 1 คน จ ำนวน  
3 คน เมื่อสิ้นสุดกำรประกอบกิจกรรมครูต้องสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนว่ำ หงุดหงิด ท ำหน้ำฉงน หรือ
ท ำท่ำทำงไม่เข้ำใจหรือไม่ แล้วประเมินกำรเรียนจำก
กระบวนกำร คือกิจกรรมหรือภำรกิจและงำน ที่มอบ
ให้ท ำและทดสอบหลังเรียน น ำคะแนนมำค ำนวณหำ
ประสิทธิภำพ หำกไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื้อหำ
สำระ กิจกรรมระหว่ำงเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียนให้ดีขึ้นเพ่ือน ำไปทดสอบประสิทธิภำพแบบกลุ่ม  
          (2) กำรทดสอบประสิทธิภำพแบบกลุ่ม (1:10) 
น ำเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุน
เ บื้ อ ง ต้ น  ร หั ส วิ ช ำ  2 2 0 1 - 2 0 0 4  ห ลั ก สู ต ร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 
สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD  ไปใชในกำรจัดกำรเรียนรู้กับนักเรียน
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำร
บัญชี ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 9 
คน เป็นนักเรียนที่มีระดับกำรเรียนอ่อน ปำนกลำง 
และ เกง อย่ำงละ 3 คน กำรทดสอบประสิทธิภำพใน
กำรประกอบกิจกรรมให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ว่ำ หงุดหงิด ท ำหน้ำฉงน หรือท ำท่ำทำงไม่เข้ำใจ
หรือไม่ หลังจำกทดสอบประสิทธิภำพ 
         (3 ) กำรทดสอบประสิทธิภำพภำคสนำม 
(1:100) น ำเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชี
ต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004 หลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 
สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD  ไปใชในกำรจัดกำรเรียนรู้กับนักเรียน
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำร
บัญชีในภำคเรียนที่  2 ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 30 
คน ชั้นเรียนที่เลือกมำทดสอบประสิทธิภำพจะต้องมี
นักเรียนคละกันทั้งเก่งและอ่อน โดยยึดกำรแจกแจง
ปกติเป็นเกณฑ์ก ำหนด จ ำนวนนักเรียนที่น ำมำทดสอบ
ประสิทธิภำพเอกสำรประกอบกำรสอน ก็จะได้

นักเรียนเก่งประมำณร้อยละ 16 จ ำนวน  5 คน 
นักเรียนปำนกลำงร้อยละ 68 จ ำนวน 20 คน และ
นักเรียนอ่อนร้อยละ 16 จ ำนวน 5 คน กิจกรรม
ระหว่ำงเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น เพ่ือ
น ำไปทดลองใช้จริง (Trial Run) 
          (4)  น ำเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชี
ต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004 หลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 
สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ที่ปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์แล้ว
ไปทดลองใช้จริง (Trial Run)กับกลุ่มตัวอย่ำงได้แก่
นักเรียนหลักสูตประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 
2556  ชั้นปีที่  2 สำขำวิชำกำรบัญชี ลงทะเบียนเรียน
วิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004  
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 โดยกำรทดสอบ
ควำมรู้พ้ืนฐำน พิจำรณำคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม จำกนั้น
จึงเลือกแบบเป็นกลุ่ม (1กลุ่ม) จ ำนวน 39 คน        
            2. กำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนมีขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพดังนี้ 
                 1) ศึกษำรำยละเอียด วิธีกำรวัดผล
ประเมินผล วิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 
2201-2004 โดยศึกษำรำยละเอียด เกี่ยวกับหลักกำร
และเทคนิคกำรสร ำงแบบทดสอบ กำรตรวจสอบ
คุณภำพของแบบทดสอบเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรสรำ
งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใหสอดคลอง
กับเนื้อหำรำยวิชำ   
                  2) สร ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบแบบคูขนำน
โดย สร้ำงใหครอบคลุมเนื้อหำ ครอบคลุมตัวชี้วัดและ
สำระกำรเรียนรูและสอดคลองกับจุดประสงคกำรเรียน
รู วิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004  
                 3) นัดหมำยผู ้เชี ่ยวชำญชุดเดิมเพื่อ
น ำแบบทดสอบที่สร้ำงขึ้นไปใหผูเชี่ยวชำญ จ ำนวน 
5 ท่ำน ตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ โดยขอค ำ
สอบมีค ำควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำสอบกับ
จุดประสงค์กับเนื้อหำ (Index of Item - Objective 
Congruence หรือ IOC)    
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          4) น ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทำงกำร
เรียนที่มีควำมตรงตำมเนื้อหำไปหำคำควำมยำกงำย 
(p) และคำอ ำนำจจ ำแนก (r) ตำมแนวทำงของ อนุ
วัติ  คูณแก้ว  (2555,  หน้ ำ  144- 145)  โ ด ย น  ำ ไ ป
ทดสอบกับนักเรียน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พุทธศักรำช 2556  ชั้นปีที่  2 สำขำวิชำกำรบัญชี ใน
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 30 คน 
พบวำมีคำควำมยำกง่ำย (p)  0.61และคำอ ำนำจ
จ ำแนก (r)  0.57                                        
            5) น ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ที่ ผ ำนกำรคั ด เลื อกมำแล วมำหำควำมเชื่ อมั่ น 
(Reliabilit) ตำมที่ อนุวัติ คูณแก้ว (2555, หน้ำ 149)  
ไดคำควำมเชื่อมั่น = 0.78   
             6)   จัดพิมพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนฉบับสมบูรณ เพ่ือน ำไปทดสอบ     กับกลุ
มตัวอยำงในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 ตอไป                                                                                                       
    3 กำรสรำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอกำรจัดกำรเรียนรูโดยใชเอกสำร
ประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัส
วิชำ 2201-2004 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดย
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  มี
ขั้นตอนกำรสรำงและหำคุณภำพ ดังนี้  
                 1)  ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่
เกี่ยวของกับวิธีกำรสรำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
เพ่ือน ำขอมูลมำก ำหนดประเด็นและโครงสรำงของ
แบบสอบถำมโดยสรำงกรอบค ำถำมใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของกำรศึกษำ   
                 2) จัดท ำร ำงแบบสอบถำมควำมพึง
พอใจของผูเรียนที่มีตอกำรจัดกำรเรียนรูโดยใชเอกสำร
ประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัส
วิชำ 2201-2004 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดย
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใชมำ
ตรำสวนประมำณคำ (Rating Scale) 5 ระดับ ตำมที่ 
อนุวัติ คูณแก้ว (2555, หน้ำ 133-134)  จ ำนวน 20    
ขอ ประกอบดวย 1) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 2) ด้ำนสื่อ

ประกอบกำรสอน  3) ด้ำนบุคลิกลักษณะของครู 4)  
ด้ำนกำรวัดและประเมิน 
            3) นัดหมำยผู้เชี่ยวชำญชุดเดิม แลวน ำรำ
งแบบสอบถำมเสนอตอผูเชี่ยวชำญ จ ำนวน 5 ท่ำนเพ่ือ
ต ร ว จส อบ คว ำม ถู ก ต อ ง ต ำ ม โ ค ร งส ร ำ ง ขอ ง
แบบสอบถำม ควำมตรงตำมเนื้อหำ และควำม 
เหมำะสมของภำษำที่ใช ผลกำรตรวจสอบควำมตรง
ตำมเนื้อหำ พบวำ ขอค ำถำมมีคำควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงข้อค ำถำมกับจุดประสงค์กับเนื้อหำ (Index of 
Item - Objective Congruence หรื อ  IOC) ตำมที่  
อนุวัต คูณแก้ว (2555, หน้ำ 142  
            4)  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถำมที่สรำงขึ้น
ตำมค ำแนะน ำของผูเชี่ยวชำญ 
            5)  น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นไปทดลอง
ใช (Try-out) กับนักเรียนระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  จ ำนวน 30 คน 
เพ่ือตรวจสอบควำมเหมำะสมของภำษำที่ใช กำรใช
ค ำถำมและวิเครำะหหำคำควำมเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถำม โดยค ำนวณหำ คำสัมประสิทธิ์
แอลฟำ (Alpha – Coefficient) ใชสูตรของครอนบัค 
(Cronbach) ไดคำสัมประสิทธิ์  ควำมเชื่อมั่น = 0.87    
           6)  พิมพ์แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ โดย ใช้ เอกสำร
ประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัส
วิชำ 2201-2004 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดย
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่ำงในภำคเรียนที่ 2 ปกำรศึกษำ 2562 ตอไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร
ดังนี้ 

            1 .   ว ิเ ค ร ำ ะ ห ์ห ำ ค ุณ ภ ำ พ เ อ ก ส ำ ร
ประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัส
วิชำ 2201-2004 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี   โดย
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยน ำ
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ผลกำรวิจัยมำวิเครำะหขอมูลดวยวิธีกำรทำงสถิติ ได
แก  กำรหำค่ำเฉลี ่ย  (Mean) และ กำรหำค่ำส ่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)  ส ำหรับ
กำรประเมินคุณภำพของเอกสำรประกอบกำรสอน 
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี ่ยดังนี ้ 
(อนุวัฒิ คูณแก้ว 2555, หน้ำ 173-175)   
           2 .  ว ิเครำะห ์หำประส ิทธ ิภำพเอกสำร
ประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัส
วิชำ 2201-2004 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดย
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ใช้สูตร 
E
1
/E

2
เทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนด 80/80 

             3. กำรหำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยกำร
วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนก่อนเรียนกับคะแนน
หลั ง เรี ยนของนั ก เรี ยนที่ เ รี ยนด้ วยด้ วย เอกสำร
ประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 
2201-2004 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 
2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี โดยกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ใช้คะแนนทีเฉลี่ย (Average 
T score) 
                   4.  กำรประเมินควำมพึงพอใจของ
นั ก เรี ยนที่ มี ต่ อกำรจั ดกำร เรี ยนรู้ ด้ วย เอกสำร
ประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น  โดยกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ด ำเนินกำรดังนี้ 
1) กำรหำค่ำร้อยละ (Percentage) ส ำหรับข้อมูล
เกี่ยวกับสถำนภำพนักเรียน 2) กำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) 
และ 3) กำรหำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation) ส ำหรับกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
นักเรียนโดยก ำหนดเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ย
ดังนี้ (อนุวัฒิ คูณแก้ว 2555, หน้ำ 173-175)   
 

6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

1.เอกสำรประกอบกำรสอนมีประสิทธิภำพ
เท่ำกับ 82.14/81.23  เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ที่ 
80/80 แสดงว่ำเป็นไปตำมสมมติฐำนข้อ 1 นักเรียนที่

เรียนด้วยเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุน
เ บื้ อ ง ต้ น  ร หั ส วิ ช ำ  2 2 0 1 - 2 0 0 4  ห ลั ก สู ต ร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 
สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD มีคะแนนระหว่ำงเรียน เฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 82.14 และคะแนนหลังเรียน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
81.23 แสดงให้ เห็นว่ำเอกสำรประกอบกำรสอน
วิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำร
บัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ที่ได้จำกกำรทดสอบประสิทธิภำพมีค่ำใกล้เคียงกันและ
มีควำมคลำดเคลื่อนหรือควำมแปรปรวนของผลลัพธ์ไม่
เกินร้อยละ 5 ถือว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดและยืนยันได้ว่ำนักเรียนได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอย่ำงต่อเนื่องตำมล ำดับขั้นและมีกำรเปลี่ยน
พฤติกรรมขั้นสุดท้ำยหรืออีกนัยหนึ่งท ำให้ทรำบว่ำ
นักเรียนมีควำมรู้จริง จึงสรุปได้ว่ำเอกสำรประกอบกำร
สอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำ
กำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD นี้เสำมำรถท ำให้นักเรียนมีควำมรู้เพ่ิมขึ้น ช่วย
ให้นัก เรียนผ่ ำนกระบวนกำรเรียนและท ำแบบ
ประเมินผลสุดท้ำยได้ดี และนักเรียนมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนที่ใช้เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำร
บัญชีต้นทุนเบื้องต้น โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD  หน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ 10  คะแนนหลัง
เรียน สูงกว่ำก่อนเรียนมำกกว่ำร้อยละ 20 ทุกหน่วย 
แสดงว่ำเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชี
ต้นทุนเบื ้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004หลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 
2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
ร ่ว ม ม ือ เ ท ค น ิค  STAD  ส่ งผล ให้ นั ก เ รี ยนมี
ควำมก้ ำวหน้ ำทำงกำรเรี ยนจริ ง เพรำะเอกสำร
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ประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 
2201-2004 หลั กสู ตรประกำศนี ยบั ตรวิ ชำชี พ 
พุทธศักรำช 2556 ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำกำรบัญชี  โดยกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  มีกำรจัด
เรียงล ำดับกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นขั้นตอนจำกง่ำยไป
ยำก มีตัวอย่ำงประกอบชัดเจน และมีแบบฝึกหัด ให้
นักเรียนได้ ฝึกปฏิบัติ ส่งผลให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจกำร
เรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ กนกภรณ์   ทองระ
ย้ ำ (2557, หน้ำ 3) ได้จัดท ำงำนวิจัยเรื่อง จัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
STAD   เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำ
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6 กำร
วิจัยครั้งนี้มีควำมมุ่งหมำยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน วิชำคอมพิวเตอร์ เรื่อง กำรเรียนรู้
โปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ STAD  กลุ่มตัวอย่ำง 

 7. ข้อเสอนแนะ 
             1. เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชี

ต้นทุนเบื้องต้น  โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD  ที่สร้ำงขึ้น มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 
80/80 ครูสำมำรถจะน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
วิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น สำขำวิชำกำรบัญชี  โดย
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  เพ่ือ
แก้ปัญหำนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์  ทำงกำรเรียนต่ ำ 
นั ก เรี ยนได้ รั บกำร เรี ยนรู้ ที่ เหมำะสมกับ ระดับ
สติปัญญำ อัตรำกำรเรียนรู้ ก่อให้เกิด แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ควำมขยันหมั่นเพียร ควำมถนัด ควำมสำมำรถ 
และ  ควำมสนใจในกำรคิด กำรอ่ำน เจตคติต่อรำยวิชำ
ต่อไป 

              2. เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบัญชี
ต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชำ 2201-2004  โดยกำรจัดกำร
เรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ที่สร้ ำงขึ้น  มี
ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 ซึ่งครูสำมำรถน ำไปใช้
ในกำรจัดกำรเรียนวิชำกำรบัญชีต้นทุนเบื้องต้น โดย
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD จะใช้ได้ดี

ส ำหรับนักเรียนที่มีคุณลักษณะเหมำะสมตำมที่ก ำหนด
ไว้ในหลักสูตรรำยวิชำ ครูจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือ 
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ให้เหมำะสมสมบูรณ์ 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1. ศึกษาขอมูลท่ัวไปเก่ียวของการผลิตเครื่องทองเหลืองกลุม
หัตถกรรมทองเหลืองบานปะอาว ตําบลปะอาว อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2. วิเคราะหคํานวณตนทุน
งานสั่งทําการผลิตทองเหลืองชนิด ลูกกระพรวนของกลุมหัตถกรรมทองเหลืองบานปะอาว  

การศึกษาใชวิธีรวบรวมขอมูลโดยการออกแบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับตนทุนของสินคาเครื่อง
ทองเหลืองบานปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยผูวิจัยเลือกสอบถามสมาชิกท่ีอยูในท่ีทําการกลุม 
จํานวน 11 คน รวบรวมแบบสอบถามที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลสมาชิกและตนทุนการผลิต โดยใชสถิติ
พ้ืนฐานการแจกแจงความถ่ี และคารอยละ 

จากการศึกษาพบวา ตนทุนของงานสั่งทํา 1 ชนิด คือ กระพรวนขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.50 นิ้ว 
ประกอบดวย 3 สวนสําคัญคือ วัตถุดิบทางตรง รอยละ 80.30 คาแรงงานทางตรง รอยละ 8.36 และคาใชจาย
ในการผลิต รอยละ 11.34 
 

คําสําคัญ : ตนทุนงานสั่งทํา/ เครื่องทองเหลือง/ ลูกกระพรวน 
 

Abstract 

 

The purpose of this study were to: 1) Study general information about brassware 

production, Ban Pa ao Brass Handicraft Group, Ban Pa ao, Pa ao sub-district, Ubon Ratchathani 

2) Calculated cost analyze of the brass small bell production.   

The study used the questionnaires for data collection. The questionnaires focus on the 

information of brass production cost. The sample group of this study is 11 members of Ban 

Pa ao Brass Handicraft Group. The researchers collect the questionnaires and analyze with the 

basic statistic that is frequency distribution and percentage 

The results were that the job order costing is 0.50 inch diameter of brass small ball. It 

consists of direct raw materials 80.30%, direct labor costs 8.36% and production costs 11.34% 
 

Keywords   : Cost of work to order / Small ball/ Brassware 
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1. บทนํา 
ในปจจุบันทองเหลืองถูกนํามาใชเปนวัสดุ

สําคัญในการผลิตภาชนะ เครื่องใช และของประดับ
ตกแตงท้ังยังเปนท่ีนิยมในกลุมสถาปนิก มัณฑนากร 
และบุ คคล ท่ั ว ไป  โ ดยการ ใช ตกแต ง ในง าน
สถาปตยกรรมและงานตกแตงภายใน ท้ังอาคาร
พาณิชยและบานเรือน ซ่ึงไดรับความนิยมท่ัวโลก 
โดย เฉพาะ ในทวี ปยุ โ รปและอ เมริ ก า เหนื อ 
ทองเหลืองจัดเปนโลหะประเภทหนึ่ ง ท่ีนํามา
หมุนเวียนใชใหม ไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
( เ อ ก ส า ร เ ผ ย แ พ ร ข อ ง  IZA (International 
Zine Association) ซ่ึ งทองเหลืองเปนการผสม
โลหะระหวางทองแดงและสังกะสี โดยนอกจากจะ
ใชงานตามหนาท่ีไดเปนอยางดีแลว สีสันอันสวยงาม
ของเครื่องทองเหลือง ความคงทน ความวาว ยังมี
สวนสําคัญในการชวยสรางสรรคบรรยากาศใหกับ
สถานท่ี  ไมวาจะเปนสีเหลืองทองเงางามอันจะชวย
เสริมใหสถานท่ีดูโออามีระดับหรือ สีสันท่ีเขมข้ึน
ตามกาลเวลาซ่ึงใหความคลาสสิกสวยงามตามสไตล
การตกแตงแบบรวมสมัย 

ไมเพียงแตในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ
ประเทศไทยก็มีความนิยมในการใชผลิตภัณฑจาก
ทองเหลืองซ่ึงมีมาแตโบราณซ่ึงปจจุบันไดมีการ
ออกแบบใหรวมสมัยมากข้ึน เครื่องทองเหลืองท่ี
ผลิตในประเทศจะถูกจัดอยูในกลุมสินคาประเภท
โลหะอ่ืนๆ ซ่ึงมีจําหนายในประเทศและสงออก 
มูลคาการสงออกในป 2558 มีอัตราการสงออก
สินคากลุมนี้อยูท่ี 4354.33 ดอลลารสหรัฐ (กรม
ศุลกากร ประมวลผลโดยธนาคารแหงประเทศไทย) 
ซ่ึงบงชี้ไดวาตางประเทศก็มีความนิยมในสินคากลุม
นี้อยูมากซ่ึงหนึ่งในนั้นก็เปนเครื่องทองเหลือง จะ
เห็นไดจากมีแหลงการผลิตเครื่องทองเหลืองใน
หลายพ้ืนท่ีท้ังท่ีมีการจัดตั้งเปนโรงงานทําเครื่อง
ทองเหลือง การจัดตั้งกลุม/วิสาหกิจชุมชน เพ่ือผลิต
เครื่องทองเหลือง ซ่ึงเครื่องทองเหลืองท่ีผลิตไดถูก
นํามาจัดหมวดหมูในกลุมงานหัตถกรรมเชิงอนุรักษ 
(ผศ.สุริยาโชคสวสัดิ์และคณะ) โดยสืบสานมาแต
สมัยโบราณ และไดนํามาเปนผลิตภัณฑ OTOP ซ่ึง

ในแตละพ้ืนท่ีจะมีเอกลักษณ วิธีการทํา ลวดลาย
และคุณภาพท่ีแตกตางกันจังหวัดอุบลราชธานี เปน
อีกจังหวัดหนึ่งท่ีมีชื่อเสียงในดานการทําทองเหลือง 
แหลงทําทองเหลืองท่ีข้ึนชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี 
คือ หัตถกรรมทองเหลืองบานปะอาว ตั้งอยูท่ีบาน
ปะอาว  ตํ าบลปะอาว  อํ า เภอ เ มื อ ง จั งหวั ด
อุบลราชธานี ในอดีตชาวบานในชุมชนจะทําเครื่อง
ทองเหลืองเปนหัตถกรรมในครัวเรือนซ่ึงจะทํา
ออกมาเพ่ือขายในชวงท่ีวางจากการทํานาแตใน
ปจจุบันมีการจัดตั้งกลุมหัตถกรรมทองเหลืองข้ึนมา 
และตั้งชื่อกลุมวา “กลุมหัตถกรรมทองเหลืองบาน
ปะอาว” กลุมหัตถกรรมทองเหลืองบานปะอาวทํา
ทองเหลืองแบบโบราณ ซ่ึงมีวิธีการทําทองเหลือง
ท้ังหมด 14 ข้ันตอน ในกลุมจะมีการผลิตเครื่อง
ทองเหลืองตลอดท้ังปโดยอาศัยงานสั่งทําเปนสวน
ใหญ และสินคาท่ีเหลือจากการสงใหลูกคาก็จะ
นํามาวางขายท่ีหนาราน ซ่ึงในการจัดตั้งข้ึนมาเปน
กลุมการจัดการในดานการตลาด สินคา การบัญชี 
และการจัดการเรื่องตนทุน ควรจะมีการจัดการท่ี
เปนระบบจากการลงพ้ืนท่ีไดมีการพูดคุยสอบถาม
กับสมาชิกในกลุมทําใหทราบถึงปญหาของกลุม 
ดังนี้   

1. การผลิตและจําหนายเครื่องทองเหลือง
ยังไมมีเปาหมายชัดเจน    

2. โครงสรางของตนทุนการผลิตไมมีความ
ชัดเจน ตรวจสอบไมได    

3. ตนทุนงานสั่งทํา ตองใชเงินมัดจําของ
ลูกคาเพ่ือการลงทุน    

จะเห็น ได ว าปญหา ดังกล าวส งผลตอ
โครงสรางของตนทุน สมาชิกในกลุมไมสามารถ
คํานวณกําไร และคํานวณหาตนทุนในการผลิตหรือ
งานสั่งทําไดอยางชัดเจน อีกท้ังไมสามารถคิดตนทุน
ในงานเปนเพียงการคิดตนทุนแบบงายๆ ซ่ึงจะสงผล
ตอการลงทุนในครั้งตอไป  

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลอยาง
จริงจัง เพ่ือศึกษาสถานการณทางธุรกิจของการผลิต 
ชองทางการจัดจําหนาย การวางแผนโครงสราง
ตนทุนและผลตอบแทนจากธุรกิจผลิตและจําหนาย

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 592



เครื่องทองเหลือง เพ่ือวางวิธีการคํานวณตนทุนงาน
สั่งทําท่ีถูกตองใหกับกลุมหัตถกรรมทองเหลืองบาน
ปะอาว ซ่ึงทางกลุมจะไดทราบถึงผลการดําเนินงาน
ของงานสั่งทําแตละครั้งวามีตนทุนเทาไหร กําไร
เทาไหร และควรซ้ือวัตถุดิบจากแหลงไหน ควรมี
วัตถุดิบคงคลังไวในกลุมหรือไม หากมีการคํานวณ
ตนทุนงานสั่งทํา และทราบวาควรซ้ือวัตถุดิบจาก
แหลงไหน ทางกลุมจะสามารถบริหารเรื่องการเงิน 
ตนทุน ภายในกลุมได และเม่ือมีอุปกรณชํารุด หรือ
เสียหาย ทางกลุมจะไดไมตองนําเงินทุนสํารอง
สําหรับการซ้ือวัตถุดิบมาใช และการดําเนินงานก็
เปนไปไดอยางราบรื่น และยังสามารถลดตนทุนใน
การผลิตอันเนื่องมากจากการเลือกซ้ือวัตถุดิบจาก
แหลงท่ีทําใหตนทุนสูงไดอีกดวย ท้ังนี้ การวิจัยใน
ครั้งนี้จะสงผลใหทางกลุมหัตถกรรมทองเหลืองบาน
ปะอาว มีการตรวจสอบบัญชีตนทุน และการ
คํานวณตนทุนท่ีเหมาะสม สามารถหากําไร และเก็บ
ตนทุนเพ่ือเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนได จะทําใหสมาชิกใน
กลุมเขาใจถึงหลักการคํานวณตนทุนและกําไรท่ี
แทจริง มีการวางโครงสรางตนทุนงานสั่งทําอยาง
เปนระบบ การจัดสรรวัตถุดิบสํารอง เ พ่ือการ
ดําเนินงานท่ีตอเนื่อง ไมตองรอทุนจากท่ีอ่ืน และ
การคิดคาเสื่อมของเครื่องมือเครื่องใชตางๆ อันจะ
สงผลนําไปสูคุณภาพของโครงสรางของตนทุนของ
งาน และความนาเชื่อถือของกลุมก็เพ่ิมข้ึนดวย 
เนื่องจากมีบัญชีตนทุนท่ีสามารถตรวจสอบได 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไปเก่ียวของการผลิต
เครื่องทองเหลืองกลุมหัตถกรรมทองเหลืองบานปะ
อาวตําบลปะอาว อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

2. เพ่ือวิเคราะหคํานวณตนทุนงานสั่งทําการ
ผลิตทองเหลืองชนิด ลูกกระพรวนของกลุมหัตถกรรม
ทองเหลืองบานปะอาว  
3.สมมติฐานของการวิจัย 

1. เม่ือทําการวิจัยเก่ียวกับตนทุนงานสั่งทํา
แลว จะสามารถลดตนทุนในการผลิตลงได 

2. เม่ือทราบตนทุนการผลิตท่ีแทจริงแลว 

จะสามารถนําขอมูลมาใชในการวางแผน กําหนด

ราคาขายและกําไรท่ีตองการได 

3. จากการ ซ้ือวัต ถุ ดิบทองเหลืองจาก
หมูบานทําฆอง ถึงจะมีตนทุนท่ีสูงกวา แตก็ทําให
ไดผลผลิตท่ีมากกวาการซ้ือทองเหลืองจากรานรับ
ซ้ือของเกา 
4.ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  การกอตั้ งชุมชนบานปะอาว กลุ ม
หั ตถกร รมทอง เหลื อ ง  และ ข้ันตอนการ ทํ า
ทองเหลือง 
 2. การคํานวณหาตนทุนงานสั่งทํา 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การดําเนินการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษา
ตนทุนงานสั่งทําในการลงทุนทําเครื่องทองเหลือง  
ของกลุมหัตถกรรมบานปะอาวตําบลปะอาว อําเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามลําดับดังนี้ 

กลุมเปาหมาย   
กลุมเปาหมายใชในการวิจัย คือ สมาชิกใน

กลุมหัตกรรมทองเหลืองบานปะอาว จํานวน 22 คน
  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
1. แบบสอบถาม  การจดบัน ทึก และ

สอบถาม ขอมูลของชาวบานสมาชิกในกลุมหัตกรรม
ทองเหลืองบานปะอาว และทําการทบทวนเอกสาร 
ประมวลผล สังเคราะห เพ่ือเรียบเรียงขอมูลในสวน
ของการจัดทําบัญชีตนทุนงานสั่งทํา ตลอดจนศึกษา
กระบวนการทําเครื่องทองเหลือง และข้ันตอนใน
การทําเครื่องทองเหลือง 

กา รส ร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย 
ดําเนินการดังนี้  

- ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษา
จากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดขอบเขตของการ
วิจัยและสรางเครื่องมือวิจัย ใหครอบคลุมความมุง
หมายของการวิจัย 

- ขอมูลปฐมภู มิ  (Primary Data) ศึกษา
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วิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร เพ่ือกําหนด
ขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบ จะไดมีความ
ชัดเจนตามความมุงหมายการวิจัยยิ่งข้ึน นําขอมูลท่ี
ไดมาสรางแบบสอบถาม นําแบบสอบถามท่ีรางได
ทดสอบความเ ท่ียงตรง เชิ ง เนื้ อหา  (Content 
Validity) จากผูเชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบและ
ขอคําแนะนําในการแกไข ปรับปรุงเพ่ือใหอานแลวมี
ความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของ
การวิจัย นําแบบสอบถามท่ีแกไขตามคําแนะนําแลว
มาดําเนินการทดสอบกับกลุมเปาหมาย (Pretest)  

1. นําแบบสอบถาม ท่ี เ ก็บรวบรวมได  
ทดสอบความความเชื่อม่ัน (Reliability)  

2. ปรับปรุงรูปแบบสอบถามอีกครั้งแลว
นําเสนอผูทรงคุณวุฒิชุดเดิม เพ่ือแกไขปรับปรุงจน
ไดเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ   

3. นํ า แบบสอบถามฉบั บ สมบู รณ ไ ป
สอบถามกลุมตัวอยาง 

การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ผูวิจัยนําแบบสอบถาม แบบการจด
บันทึก แบบสอบถาม การบันทึกบัญชีตามรูปแบบ
การจัดทําบัญชีท่ีเหมาะสมท่ีสรางข้ึน มาใชในการ
สอบถามกลุมตัวอยาง 

2. รวบรวมแบบสอบถามท่ีทําการสํารวจ
ความพึงพอใจมาทําการวิเคราะหขอมูล 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามสํารวจความพึง
พอใจ มาตรวจสอบความสมบูรณ สังเคราะห และ
ทําการประมวลผล   2. กา ร
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชในการวิเคราะห
เนื้อหาประกอบดวย การวิเคราะหโดยการจําแนก
ชนิดของขอมูลการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบ
เหตุการณ การวิเคราะหสวนประกอบ การวิเคราะห
สรุปอุปนัย การวิเคราะหขอมูลเอกสาร 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
สถิติท่ีใชอธิบายลักษณะขอมูลท่ีรวบรวม 

ไดแก คาเฉลี่ย (Average) คาความถ่ี (Frequency) 

เปนตารางแจกแจงค าความ ถ่ีและคารอยละ 
(Percentage)   

– การนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณ ซอมูลเชิง
ปริมาณเปนแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจแบบ
เลือกตอบ ผูศึกษาจึงวิเคราะหขอมูลดวยคา คาเฉลี่ย 
(Average) คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage)     

– การนําเสนอขอมูล เพ่ือใหการนําเสนอ
ขอมูลเชิงคุณภาพเปนรูปธรรม มีความสมบูรณ
ถูกตองครบถวน ผูศึกษาจึงกําหนดการนําเสนอ
ขอมูลดวยวิธีการสรุปเปนตัวเลข และขอความ 
6.ผลการวิจัย 

ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ในงานวิจัยนี้ผูตอบแบบสอบถาม คือ กลุม

ตัวอยางท่ีเปนกลุมหัตถกรรมผลิตเครื่องทองเหลือง 
ชุมชนบานปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
จํานวน 11 คน ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ประสบการณแหลงท่ีมาของรายได 
และแหลงท่ีมาของเงินทุน จากตารางท่ี 1 พบวา 
ผูผลิตเครื่องทองเหลือง สวนใหญเปนเพศ ชาย 
(รอยละ 90.91) มีอายุระหวาง 51-60 ป (รอยละ 
36.37) รองลงมา อายุ  41-50 ป (รอยละ 27.27) 
และอายุ 31-40ป (รอยละ 27.27)  มีสถานภาพ
สมรสแลว  (รอยละ 100.00) ระดับการศึกษา 
ปร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  (ร อ ย ล ะ  7 2 .7 3 ) ร อ ง ล ง ม า 
มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช.  (รอยละ 18.18) มี
ประสบการณในการทํางาน 10-20  ป (รอยละ 
72.73)  รองลงมาประสบการณในการทํางาน 1-10 
ป (รอยละ 18.18)  รายไดสวนมากมาจากการทํานา 
(รอยละ 81.82) มีรายได 50,000 – 70,000 บาท 
(รอยละ 45.46) รองลงมามีรายได 30,000 – 
50,000 บาท (รอยละ 27.27) 
ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีผลิต 

ในงานวิจัยนี้ประชากรท่ีทําการศึกษา คือ 
กลุ มหัตถกรรมทองเหลืองบานปะอาว  ซ่ึ ง ได
ส อ บ ถ า ม ข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ท่ี ผ ลิ ต 
ประกอบดวย แหลงท่ีมาของวัตถุดิบทองเหลือง 
แหลงท่ีมาของวัตถุดิบสําหรับปนแมพิมพ ชนิดของ
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โลหะท่ีมีการสั่งผลิต และชองทางการจําหนาย จาก
ตารางท่ี 2 พบวา แหลงท่ีมาของทองเหลืองมาจาก
หมูบานทําฆอง สวนมากราคากิโลกรัมละ 170 บาท 
(รอยละ 54.55)  และรานรับซ้ือของเกา สวนมาก
ราคา กิ โลกรั มละ  150 บาท  ( ร อยละ  81.82)  
แหลงท่ีมาของวัตถุดิบสําหรับปนแมพิมพสวนมาก
หาไดเองจากทองถ่ิน (รอยละ 72.73) ชนิดของ
โลหะท่ีมีการสั่งผลิตสวนมากจะเปนทองเหลือง
บริสุทธิ์ (รอยละ 81.82) รองลงมาคือทองเหลือง
ผสมและสําริด (รอยละ 9.09) และสําหรับการจัด
จําหนายสวนมากไดรับคําสั่งซ้ือมากจากลูกคา (รอย
ละ 90.91) รองลงมาจําหนายหนารานหัตถกรรม
ทองเหลืองบานปะอาวและรานขายสินคา OTOP 
(รอยละ 72.73)  

ตนทุนการผลิตเครื่องทองเหลือง 
ในงานวิจัยนี้ประชากรท่ีทําการศึกษา คือ 

กลุมหัตถกรรมทองเหลืองบานปะอาว โดยมีผูให
ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑลูกกระพรวน คือ นายบุญมี   
ลอมวงศ หัวหนากลุมหัตถกรรมทองเหลืองบานปะ
อาว พบวา จากตารางท่ี 3 จากการคํานวณตนทุน
งานสั่งทํา ลูกกระพรวน ขนาดเสนผาศูนยกลาง  
0.50 นิ้ว พบวา หากผลิต 1 ชิ้น มีวัตถุดิบทางตรง 
4.83 บาท คาแรงงานทางตรง 4.28 บาท และมี
คาใชจายในการผลิต 0.11 บาท รวมตนทุนการผลิต
เครื่องทองเหลือง 9.32 บาทตอชิ้น  

ท่ีมาของวิธี การคิดตน ทุนงาน ส่ัง ทํา

กระพรวน ขนาด 0.5 นิ้ว 

จากการคํานวณตนทุนงานสั่งทํา เครื่อง

ทองเหลือง ลูกกระพรวน ขนาดเสนผาศูนยกลาง  

0.5  นิ้ว พบวา หากผลิต    1 ชิ้น มีวัตถุดิบทางตรง 

4.93 บาท คาแรงงานทางตรง 4.28  บาท และมี

คาใชจายในการผลิต 0.11 บาท รวมตนทุนการผลิต

เครื่องทองเหลือง 9.32 บาทตอชิ้น  โดยแบงการ

คํานวณไดดังนี้ 

วัตถุดิบทางตรง   

ทองเหลือง 1 กิโลกรัม ราคม 150 บาท 

คํานวณราคาตอชิ้นไดจาก กระพรวนใชทองเหลือง

ในการผลิต 0.02x150 = 3 บาทตอชิ้น 

ดินโพน  1 คิว = 1,600 กิโลกรัม ซ้ือมา

ราคาคิวละ 50 บาท  คํานวณตอกิโลกรัมไดดังนี้ 

50/1,600 = 0.03 บาทตอกิโลกรัม คํานวณราคา

ตอชิ้ น ได จาก กระพรวนใชดิ น โพนการผลิ ต 

0.13x0.03 = 0.0039 บาทตอชิ้น 

ข้ีวัว 1 คิว =1,600 กิโลกรัม ซ้ือมาคิวละ 

200 บาท คํานวณตอกิโลกรัมไดดังนี้  200/1,600 

= 0.13 บาทตอกิโลกรัม คํานวณราคาตอชิ้นไดจาก 

กระพรวนใช ข้ีวัวในการผลิต 0.07x0.13 = 0.01 

บาทตอชิ้น 

แกลบ 1 คิว = 1,600 กิโลกรัม ซ้ือมาคิวละ 

480 บาท คํานวณตอกิโลกรัมไดดังนี้ 480/1,600 = 

0.30  

ข้ีผึ้ง 1 กิโลกรัม ราคา 50 บาท.คํานวณ

ราคาตอชิ้นไดจาก กระพรวนใชข้ีผึ้งในการผลิต 

0.03x50 = 1.50 บาทตอชิ้น 

กระปองอลูมิเนียม 1 กิโลกรัม ราคม 40 

บาทคํานวณราคาตอชิ้นไดจาก กระพรวนใช

กระปองอลูมิเนียมในการผลิต 0.01x40 = 0.40 

บาทตอชิ้น 

คาแรงงานทางตรง 

คิดจากคาแรงงานข้ันต่ํา คือ 300 บาท มี

คาแรงท่ีเกิดข้ึน 6 ข้ันตอน ใชแรงงานในการผลิต 

10 คน ใชตนทุนในสวนของคาแรงงาน ท้ังหมด 

3,000 บาท ตองาน 700 ชิ้น จะเกิดคาแรงงานตอ

ชิ้น = 3,000/700 = 4.28 บาทตอชิ้น โดยแยกเปน

คาแรงงานตามข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ปนแบบพิมพ จํานวนแรงงาน

ท่ีใชในการผลิต คือ 1 คน คํานวณคาแรงไดดังนี้ 
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คาแรง 300 บาทตอวัน หาร จํานวนท่ีผลิตไดตอวัน 

คือ 700 ชิ้น = 300/700 = 0.43 บาท ตอชิ้น         

 

 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 กลึงพิมพ  จํานวน

แรงงานท่ีใชในการผลิต คือ 2 คน คํานวณคาแรงได

ดังนี้ คาแรง 600 บาทตอวัน หาร จํานวนท่ีผลิตได

ตอวัน คือ 700 ชิ้น = 600/700 = 0.86 บาท ตอ

ชิ้น   

 

 
 

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 หุมพิมพ  จํานวน

แรงงานท่ีใชในการผลิต คือ 1 คน คํานวณคาแรงได

ดังนี้ คาแรง 300 บาทตอวัน หาร จํานวนท่ีผลิตได

ตอวัน คือ 700 ชิ้น = 300/700 = 0.43 บาท ตอ

ชิ้น 

 

  

 

 
 

ภาพท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 เขาเบา  จํานวน

แรงงานท่ีใชในการผลิต คือ 2 คน คํานวณคาแรงได

ดังนี้ คาแรง 600 บาทตอวัน หาร จํานวนท่ีผลิตได

ตอวัน คือ 700 ชิ้น = 600/700 = 0.86 บาท ตอ

ชิ้น 
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ภาพท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 หลอม  จํานวน

แรงงานท่ีใชในการผลิต คือ 2 คน คํานวณคาแรงได

ดังนี้ คาแรง 600 บาทตอวัน หาร จํานวนท่ีผลิตได

ตอวัน คือ 700 ชิ้น = 600/700 = 0.86 บาท ตอ

ชิ้น 

 

 

ภาพท่ี 5 ข้ันตอนท่ี 6 ตกแตงลาย  จํานวน

แรงงานท่ีใชในการผลิต คือ 2 คน คํานวณคาแรงได

ดังนี้ คาแรง 600 บาทตอวัน หาร จํานวนท่ีผลิตได

ตอวัน คือ 700 ชิ้น = 600/700 = 0.86 บาท ตอ

ชิ้น 

คาใชจายในการผลิต  

คาใชจายในการผลิตรวม = 39,200 บาท 

ตอปคํานวณจากการผลิตกระพรวน ขนาด 0.5 นิ้ว 

ตอป 360,000 ชิ้น มีคาใชจายในการผลิตกระพรวน

ต อ ชิ้ น  = 39,200/360,000= 0.11 บ าทต อ ชิ้ น 

แบงเปน 

คาซอมแซม จะซอมแซมอุปกรณในการ

ผลิต 2 เดือนตอครั้ง มีคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 2,000 

บาท ตอครั้ง คาใชจายตอป 12,000 บาท คํานวณ

เปนตนทุนตอชิ้น = 12,000/360,000 =0.03 บาท 

ตอชิ้น 

คาสาธารณูปโภค แบงเปน คาน้ํา 300 บาท 

คาไฟฟา 300 บาท มีคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 600 บาท 

ตอเดือน คาใชจายตอป 7,200 บาท คํานวณเปน

ตนทุนตอชิ้น = 7,200/360,000 =0.02 บาท ตอ

ชิ้น 

คาเสื่อมราคาอาคาร จะคํานวณจากเพิงพัก

ท่ีมาจากทุนของสมาชิกในกลุม ไมรวมอาคารท่ีได

จากทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตีราคา

ของเพิงพักได 200,000 บาท อายุการใชงาน 10 ป 

คํานวณราคาอาคารตอป =200,000/10= 20,000 

บาทตอป  คํ านวณเปนค า ใช จ าย ในการผลิ ต

กระพรวน 360,000 ชิ้นตอป  คํานวณไดดังนี้  

20,000/360,000=0.06 บาทตอชิ้นงานการผลิต

กระพรวน 1 ชิน้ 
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7.สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิ เคราะหขอ มูล  สรุปผล

การศึกษาตนทุนงานสั่งทําเครื่องทองเหลืองบานปะ
อาว ตําบลปะอาว อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ดังนี้  

1. สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  

จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า   พ บ ว า   ผู ต อ บ
แบบสอบถามเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 90.91  
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 9.09สวนใหญมีอายุ 51-
60ป   คิดเปนรอยละ 36.37สมาชิก ท้ังหมดมี
ส ถ า น ภ า พ ก า ร ส ม ร ส  มี ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า 
ประถมศึกษาตอนตนคิดเปนรอยละ 72.73สวนใหญ
เปนสมาชิกของกลุม 11-20  ป  คิดเปนรอยละ 
72.73รายไดหลักของสมาชิกในกลุมสวนใหญไดมา
จากการทํานาโดยเฉลี่ย 50,001-70,000 บาทตอคน 
คิดเปนรอยละ 45.46 รายไดเสริมของสมาชิกสวน
ใหญไดมาจากการทําเครื่องทองเหลืองโดยเฉลี่ย 
30,001-50,000  บาท คิดเปนรอยละ 54.55เงิน
ลงทุนในกลุมสวนใหญเปนการนําเงินทุนสวนตัวมา
ลงทุน คิดเปนรอยละ 54.55  

2. ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีผลิต 
จากผลการศึกษา  พบวา แหลงท่ีมาของ

วัตถุดิบหลัก คือ รับซ้ือจากรานรับซ้ือของเกาเปน
ส วนใหญ  ราคา เฉลี่ ย กิ โลกรัมละ 150 บาท  
แหลงท่ีมาของวัตถุดิบสําหรับปนแมพิมพไดมาจาก
การหาไดเองจากทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 72.73 รับ
ซ้ือ คิดเปนรอยละ 27.27  ชนิดของโลหะท่ีมีการสั่ง
ผลิตมากท่ีสุดคือ ทองเหลืองบริสุทธิ์ คิดเปนรอยละ 
81.82 รองลงมาคือ ทองเหลืองผสมและสําริด คิด
เปนรอยละ 9.09  องทางการจําหนายโดยสวนมาก
จัดจําหนายโดยรับคําสั่งซ้ือจากลูกคา คิดเปนรอย
ละ 90.91 

3. ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตงาน
สั่งทําเครื่องทองเหลือง 

 3.1 โครงสรางตนทุนงานสั่งทําในการ
ผลิตเครื่องทองเหลือง กระพรวนจากการศึกษา

พบวา เสนผาศูนยกลาง 0.50 นิ้ว   ประกอบดวย 3 
สวนสําคัญคือ วัตถุดิบทางตรง รอยละ 80.30 
คาแรงงานทางตรง รอยละ 8.36 และคาใชจายใน
การผลิต รอยละ 11.34 

3.2 โครงสรางตนทุนดานวัตถุดิบทางตรง
งานสั่ ง ทําในการผลิตเครื่อง กระพรวนขนาด
เสนผ า ศูนยกลาง 0.50 นิ้ ว   เฉลี่ ยตอชิ้นจาก
การศึกษาพบวา วัตถุดิบทางตรงในการผลิตเครื่อง
ทองเหลืองท้ัง 3 ชนิด  ประกอบดวยวัตถุดิบ คือ ดิน
โพน รอยละ 40.82 ข้ีวัว รอยละ 20.41 ข้ีแกลบ 
รอยละ 20.41 ข้ีผึ้ง รอยละ 9.18 ทองเหลือง รอย
ละ 6.12 กระปองอะลูมิเนียม รอยละ 3.06 
        3.3 โครงสรางตนทุนดานแรงงานในการผลิต
เครื่องทองเหลือง กระพรวนขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.50 นิ้ว  เฉลี่ยตอชิ้น จากการศึกษาพบวา ตนทุน
ดานแรงงานในการผลิตเครื่องทองเหลืองท้ัง 3 ชนิด  
ประกอบดวย ปนแบบพิมพ,การกลึงแบบพิมพ, พัน
พิมพ/หุมพิมพ ,หลอม, ตกแตงลาย  รอยละ 0.44 
ตอข้ันตอน ในข้ันตอนการเขาเบาจะใชเวลานาน
ท่ีสุดเนื่องจากตองใชเวลาในการตาก คิดเปนรอยละ 
98.68 จากข้ันตอนท้ังหมด  

3.4 โครงสรางตนทุนคาใชจายในการผลิต
เครื่องทองเหลืองกระพรวนขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.50 เฉลี่ยตอชิ้นจากการศึกษาพบวา ตนทุน
คาใชจายในการผลิตเครื่องทองเหลืองท้ัง 3 ชนิด  
ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  ค า ซ อ ม แ ซ ม อุ ป ก ร ณ ,  ค า
สาธารณูปโภค, คาเสื่อมราคา-อาคาร  รอยละ 
33.33 ตอ 1 รายการคาใชจาย 

การอภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการศึกษา มีประเด็นสําคัญ

ท่ีควรนํามาอภิปราย ดังนี้  
1 .  ต น ทุนของงานสั่ ง ทํ า  3  ชนิ ด  คื อ 

กระพรวน ประกอบดวย 3 สวนสําคัญคือ วัตถุดิบ
ทางตรง รอยละ 80.30 คาแรงงานทางตรง รอยละ 
8.36 และคาใชจายในการผลิต รอยละ 11.34 เห็น
ไดวาในการผลิตงานสั่งทําในแตละครั้ง มีสัดสวน
ของวัตถุดิบทางตรงมากท่ีสุด โดยเฉพาะในสวนของ
วัตถุดิบท่ีนํามาทําในการปนแบบ คือดินโพน รอยละ 
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40.82 มีคาใชจาย 0.03 บาทตอกิโลกรัม ข้ีวัว รอย
ละ 20.41 มีคาใชจาย 013 บาทตอกิโลกรัม  ข้ี
แกลบ รอยละ 20.41 มีคาใชจาย 0.3 บาทตอ
กิโลกรัม ท้ังนี้วัตถุดิบท้ัง 3 อยางนี้ เม่ือเหมาซ้ือทาง
กลุมจะคิดวามีมูลคาต่ําไมนํามาคิดเปนตนทุน แต
เม่ือเฉลี่ยออกเปนชิ้น ดินโพน,ข้ีวัว,ข้ีแกลบ เปนสวน
ท่ีมีการใชมากท่ีสุด และเกิดเปนตนทุนในการผลิต
ทันทีจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองนํามาคํานวณในตนทุน
ของงานสั่งทํา และเม่ือพิจารณาคาใชจายในการ
ผลิต พบวามีคาใชจายท่ี กลุมหัตถกรรมทองเหลือง
บ านปะอาวไมนํ ามา คิดในตนทุนด วย คือค า
สาธารณูปโภค และคาเสื่อมราคาอาคาร ซ่ึงมี
คาใชจายถึง รอยละ 33.33 ดังนั้น ยอมหมายถึง
ตนทุนของสินคาจะเพ่ิมสูงข้ึนดวย  

จากการศึกษา พบวา ราคาขายปจจุบันกับ
ตนทุนการสั่งผลิตเครื่องทองเหลือง กลุมหัตถกรรม
เครื่องทองเหลืองควรพิจารณาใหมีการตั้งราคาให
สูงข้ึนตาม 
8.  ขอเสนอแนะ 
     ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 

ความเหมาะสมของตนทุน เพ่ือใหไดกําไรท่ี
ตองการ คือ 70% ของราคาขาย ซ่ึงกลุมหัตถกรรม
อาจจะขอเพ่ิมโดยการชี้แจงกับลูกคาในสวนของ
ตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหลูกคายอมรับราคาใหมท่ีกลุม
หัตกรรมทองเหลืองบานปะอาวไดเสนอ 
9. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งนี้ สําเร็จสมบูรณไดเปนอยางดี
ดวยความอนุเคราะห จาก อ.ดร. 18อนิรุทธิ์ ผงคลี, 18ผศ.
ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม  

ขอกราบขอบพระคุณ นายบุญมี ลอมวงศ 
และสมาชิกในกลุมหัตถกรรมทองเหลืองบานปะอาว
ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
และใหความอนุเคราะหชวยเหลือเปนอยางดี 
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ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาความรูและการทํางานของพนักงานที่จัดทําบัญชีธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคของการวิจัย  1)  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาความรูและการ
ทํางานของพนักงานท่ีจัดทําบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี     2)  
เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาความรูและการทํางานของพนักงานท่ีจัดทําบัญชีธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณใน
การทํางานและรายไดตอเดือนของผูจัดทําบัญชี  ประชากร  ไดแก  พนักงานบัญชี  ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง  จ.อุบลราชธานี  จํานวน  312  คน  ไดมาจากตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & 
Morgan) จากนั้นสุ มอย างงาย  (Simple  Random  Sampling)   เครื่ อง มือ ท่ีใช ในการวิจัย   ไดแก   
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  
สวนเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน  t – test  (Independent  Samples)  และ  F-test 
     ผลการวิจัยพบวา 
  1.  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาความรูและการทํางานของพนักงานท่ีจัดทําบัญชีธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   
  2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานบัญชี  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขต
อําเภอเมือง  จ.อุบลราชธานี  ของการพัฒนาความรูและการทํางานของพนักงานท่ีจัดทําบัญชีธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณใน
การทํางานและรายไดตอเดือนของผูจัดทําบัญชีโดยรวมและดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  
 
 
คําสําคัญ  :  การจัดทําบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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Abstract 
 
 The purpose of this research was To study the factors affecting the development of 
knowledge and work of small and medium business accounting staff in Mueang District, Ubon 
Ratchathani.  To compare the factors that affect the development of knowledge and work of 
the employees who make small and medium business accounting in the Muang district, Ubon 
Ratchathani Province.  Classified by age, educational level Work experience and monthly 
income of the bookkeeper, including small and medium business accounting staff in Mueang 
District, Ubon Ratchathani province, 312 people were obtained from the Krejcie and Morgan 
table and then Simple Random Sampling.  The tools used in this study were Questionnaire 
characteristics of small and medium business accounting staff in Mueang District, Ubon 
Ratchathani Province The statistics used for recording data were percentage, mean, standard 
deviation, t - test (Independent Samples) and F-test. 
    Research result: 
 1)  The study of factors affecting the development of knowledge and work of the 
employees who make small and medium business accounting in the Mueang District, Ubon 
Ratchathani Province The overall picture is in a high level. When descending, is the work load 
and responsibility Relations with colleagues Career progress In the opportunity to learn and 
develop talents And morality and ethics And professional ethics of accountants. 
 2)  Comparison of opinions of accounting staff Small and medium- sized businesses in 
Mueang district, Ubon Ratchathani Province Of knowledge development and work for small 
and medium business accounting staff in Mueang District, Ubon Ratchathani Province, 
classified by age, educational level The overall work experience and monthly income of the 
book keepers and opinions were not different. 
 
 
Key words :  Factors that affect to the development of knowledge and work of employees 
that make small and medium business accounting. 
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1.  ความเปนมาและความสําคัญ 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ถือ
เปนองคประกอบท่ีสํา คัญอยางยิ่ งของระบบ
เศรษฐกิจ  โดยหากประเทศมีผูประกอบการและ
ผูจัดทําบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมี
ความรู ความสามารถในการพัฒนาสินคา/บริการ/
กระบวนการผลิต  มีความเขมแข็ง  และมีความคิด
ในเชิงสรางสรรคและนวัตกรรมก็จะสามารถสราง
คน  สรางงาน  สรางอาชีพ  สรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
สินคา/บริการ  สรางทักษะฝมือ  สรางเงินตราเขา
ประเทศและทายท่ีสุดก็จะสามารถสรางความ
ยั่งยืนใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  (จิรพันธ  
สกุณา  และวีระพงศ  มาลัย,  2556)  นอกจากนี้
ยังมีสวนชวยบรรเทาปญหาความแออัดจากการ
เติบโตของสังคมเมือง  กระจายความเจริญไปสู
สวนภูมิภาคและเปนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใน
ทอ ง ถ่ิน ให เ กิ ดประโยชน มากยิ่ ง ข้ึ น อีกด วย  
(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม, 2554)  และขณะเดียวกัน 5 ปตอจากนี้เปน
ชวงของการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายดานเพ่ือวาง
พ้ืนฐานใหสามารถพัฒนาตอยอดใหประเทศไทย
เปนประเทศรายไดสูงภายในป 2570 โดยการใช
นวัตกรรม คุณภาพคน และการปรับปรุงดาน
กฎระเบียบและการบริหารจัดการท่ีดีเปนปจจัยนา
การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2560 : 82) จากทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ
ท่ี  12 ชวงระยะเวลาการพัฒนา 5 ป จะสงผล
กระทบตอภาคธุร กิจในแตละภาคสวนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ภาคธุรกิจจะตองปรับเปลี่ยนสภาพ
การดาเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
ประเทศอันจะเปนชองทางหรือโอกาสในการสราง
ความเจริญหรือสรางงามใหม ๆ ใหกับกิจการ  การ
วางแผนงานการเตรียมความพรอมของกิจการตอง
อาศัยขอมูลสําคัญดานการเงิน การบัญชีท่ีมีความ
ถูกตอง ขอมูลมีความนาเชื่อถือ และทันเวลาตอ
การใชงานในการตัดสินใจ  ซ่ึงในยุคปจจุบันการได
ขอ มูลขาวสาร ท่ี ทันเวลามีความถูกตองยอม

ไดเปรียบคูแขงขัน  อยางไรก็ตามแหลงขอมูลท่ีมี
ความสําคัญท่ีผูบริหารใชในการบริหารงานและ
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญตาง ๆ สามารถจัดหาไดจาก
ขอมูลทางบัญชี ขอมูลทางบัญชีเปนแหลงขอมูลท่ี
บันทึกเหตุการณทางการเงินท้ังหมดของกิจการ ท่ี
ใหประโยชนแกผูใชงานไดในหลาย ๆ แงมุม แต
การท่ีจะไดขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตองจะมาจากการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีท่ีมีความสามารถและมี
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี  รวมท้ังมีความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการงานสวนบุคคล 
และการจัดบริหารงานในหนวยงานและองคกร  
จะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่นสงผลให
ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง  ทันเวลา  และ
เ ก่ียวของกับการตัดสินใจ  ท่ีผู ใช งบการเ งิน
สามารถนาไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นนัก
บัญชีจึงความมีการพัฒนาความรูในดานตาง ๆ 
นอกเหนือจากดานบัญชี เพ่ือใหมีความสามารถท่ี
หลากหลายและตรงต อความต องการของ
ผูประกอบการท่ีจะใชในการพัฒนากิจการให
สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศ 
 ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ใ ห ป ร ะ ส บ
ความสําเร็จผูประกอบการและนักบัญชีจะตอง
ศึกษาการดําเนินงานของธุรกิจ  ตองอาศัยความรู  
ความเขาใจหลายดานและจําเปนท่ีจะตองศึกษา
สภาพแวดลอมทางธุรกิจเนื่องจากความสําเร็จของ
ธุรกิจสวนหนึ่งข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมโดยเฉพาะ
กา รดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ใ นป จ จุ บั น ต อ ง เ ผชิ ญ กับ
สภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ตลอดเวลาการปรับตัวของธุรกิจใหสอดคลองกับ
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม  
ผูประกอบการจะตองติดตามและทําความเขาใจ
เพ่ือท่ีจะไดประสบความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจ  ปจจัยภายในองคการท่ีจะนําพาองคการให
ไปสูความสําเร็จไดนั้นมีหลายปจจัย  ในท่ีนี้ผูวิจัย
เลือกท่ีจะศึกษาปจจัยองคการตามแนวคิดของ 
Owens  (2001  อางถึงใน  เสาวนี  ตรีพุทธรัตน, 
2547)  ในปจจุบันมีนโยบายใหการสนับสนุนธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม  แบบครบวงจรไมวาจะ
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เปนเรื่องของการจางงาน  การกระจายรายไดสู
ชุ ม ช น   ก า รป รั บ โ ค ร ง ส ร า ง ก า ร ผลิ ต ใ ห มี
ประสิทธิภาพและการสงเริมใหมีการกระจายตัว
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมไปท่ัวประเทศเพ่ือ
ความเจริญไมกระจุกตัวอยูในเขตอุตสาหกรรม  อีก
ท้ังวางนโยบายในการเปดการคาเสรี กับกลุม
อาเซียนหรือกลุมเอเปกอีกดวย  เพ่ือเปนรากฐานท่ี
แข็งแกรงและเปนกลไลการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ  (กนกวรรณ  คํามาบุตร,  
2554)   
 ดังนั้น  จึงเปนมูลเหตุใหผูวิจัยตองการ
ศึกษาวิจัยวายังมีปจจัยใดท่ีมีผลตอการพัฒนา
ความรูและการทํางานของพนักงานบัญชีธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมดานใดอีกบาง  ท่ีมี
ความสําคัญและสงผลตอความสําเร็จของการ
ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ี
สํา คัญงานวิจัยยั ง ศึกษาความสําเร็จของการ
ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  โดย
เลือกศึกษาในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง  เพราะในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเมืองเปนศูนยกลางทางดานธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมรวมไปถึงการจางงาน  ซ่ึงมี
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ประเภทธุรกิจ
คาขาย  ธุรกิจบริการ  และธุรกิจการผลิตจํานวน
มาก  เพ่ือเปนแนวทางใหธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมดังกลาวไดปรับตัวเพ่ือรักษากิจการให
อยูรอด  และสรางความม่ันคงทางธุรกิจอยางยั่งยืน 
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนา
ความรูและการทํางานของพนักงานท่ีจัดทําบัญชี
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการ
พัฒนาความรูและการทํางานของพนักงานท่ีจัดทํา
บัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  
ระดับการศึกษา  ประสบการณในการทํางานและ
รายไดตอเดือนของผูจัดทําบัญชี   

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1 . 1   ป ร ะ ช า ก ร   ไ ด แ ก   
ผู ป ร ะกอบการ   พนั ก ง านบัญชี   ในสถาน
ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จํานวน  1,667  คน 
  1.2  กลุมตัวอยางไดแก  พนักงาน
บัญชี  ในสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมจํานวน  312  คน  ไดมาจากตาราง
กําหนดขนาดตัวอยางของ  เครจซ่ีและมอรแกน  
(Krejcie & Morgan)  (ธีรวุฒิ  เอกะกุล  2556 : 
143-144) 
 
 2.  ตัวแปร 
  2.1  ตัวแปรตน 
ไดแก  พนักงานงานบัญชีธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม  แยกเปน 
   1.  อายุ 
    1.1  20-26  ป 
    1.2  26-30  ป 
    1.3  31  ปข้ึนไป 
   2.  ระดับการศึกษา 
    2.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 
    2.2  ปริญญาตรี 
   3.  ประสบการณในการทํางาน 
    3.1  1-5  ป 
    3.2  6-10  ป 
    3.3  11  ปข้ึนไป 
   4.  รายไดตอเดือน 
    4.1  8,000 – 10,000  บาท          
    4.2  10,000  บาทข้ึนไป 
     
  2.2  ตัวแปรตาม 
   2.2.1  ดานคุณธรรมจรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชี 
   2.2.2  ดานโอกาสในการเรียนรู
และพัฒนาความสามารถ 
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   2.2.3  ดานภาระงานและความ
รับผิดชอบ 
   2.2.4  ดานความสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงาน 

   2.2.5  ดานความกาวหนาในการ
ทํางาน 

 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาวิจัย
เรื่อง  ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาความรูและการ
ทํางานของพนักงานท่ีจัดทําบัญชีธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี  ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนในการ
ดําเนินการวิจัยตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 
   
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1 . 1   ป ร ะ ช า ก ร   ไ ด แ ก   
ผู ป ร ะกอบการ   พนั ก ง านบัญชี   ในสถาน
ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จํานวน  1,667  คน 
  1 . 2   ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ไ ด แ ก   
ผู ป ร ะกอบการ   พนั ก ง านบัญชี   ในสถาน
ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
เขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  
312  คน  ไดมาจากตารางกําหนดขนาดตัวอยาง
ของ  เครจซ่ีและมอรแกน  (Krejcie & Morgan)  
(ธีรวุฒิ  เอกะกุล  2556 : 143-144)   
 
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถาม  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ตอน  
คือ 
   ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ  
(Checklist)  โดยกาเครื่องหมาย    ลงใน  (  )  
หนาขอความ 
   ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถาม
ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาความรูและการทํางาน
ของพนักงานท่ีจัดทําบัญชีธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง  จ.อุบลราชธานี  มี

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  
ตามแบบของ  Likert  (Best  and  Kahn.  1993 
: 246) 
      ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
 3.  ข้ันตอนการสรางเครื่องมือและหา
คุณภาพเครื่องมือ 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
และการตรวจสอบเครื่องมือผูทําวิจัยดําเนินการ
ตามข้ันตอน  ดังนี้ 
  1.  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  ทฤษฎี  
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  2.  ศึกษาหลักการ  และวิธีสราง
แบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา  (Rating 
Scale)  ตามวิธีของ  Likert  (Likert  Type)  (Best  
and  Kahn.  1993 : 246) 
  3.  สรางแบบสอบถาม  ตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยไดจํานวน  48  ขอ 
  4.  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  
เสนออาจารยท่ีปรึกษาการวิจัย  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสม  และใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแกไข 
  5.   นําแบบสอบถามท่ีไดรับการ
ปรับปรุงแกไขแลว  ไปใหผู เชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม  และความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา  ซ่ึงประกอบดวย  3  ทาน  ดังนี้ 
   5.1  นายชูชัย  ประดับสุข  
ตําแหนงผูอํานวยการกลุมนิเทศ  วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต  1  วุฒิ
การศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี  ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและวัดผล
ประเมินผล 
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   5.2  นางสาวฐานิดา  อุทธา  
ตําแหนงครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการ
อาชี ว ศึ กษ าภาคตะวั นออก เ ฉี ย ง เหนื อ   4  
สํ า นั ก ง านคณะกร รมกา รก า รอาชี ว ศึ กษ า  
กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษาการศึกษา
ม ห า บั ณ ฑิ ต   ส า ข า วิ ช า ก า ร บั ญ ชี   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ผูเชี่ยวชาญดานการ
บัญชี 
   5.3  นางสุพัตรา  วงศวิศาลพร  
ตําแหนง ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการ
อาชี ว ศึ กษ าภ าคตะวั น ออก เ ฉี ย ง เ หนื อ   4  
สํ า นั ก ง านคณะกร รมกา รก า รอาชี ว ศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษา การศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาการบัญชี 
  6.  จากนั้นนําแบบสอบถามมาแกไข
ขอบกพรองตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา  เพ่ือความ
สมบูรณและเหมาะสมยิ่งข้ึน  แลวนําแบบสอบถาม
ท่ี ได แก ไขแล ว   เ สนอให อาจารย ท่ี ปรึ กษา       
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  7 .   นํ าแบบสอบถาม ท่ีผ านการ
ตรวจสอบแกไขแลว  ไปทดสอบใช  (Try-out)  
เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือโดยนําแบบทดสอบ
ไปทดลองใชกับผูประกอบการ  พนักงานบัญชี
การเงินอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  ใน
เขตอําเภอเมือง  จ.อุบลราชธานี  จํานวน  50  คน 
  8.  นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช  มา
ตรวจใหคะแนน  และวิ เคราะหหาคาอํานาจ
จํ าแนกเปนรายขอ   โดยใช ค าสัมประสิทธ
สหสัมพันธอยางงาย  ระหวางคะแนนแตละขอกับ
ค ะ แ น น ร ว ม ร า ย ด า น   ( Item –  totel  
Correlation)   คัด เลื อกแบบสอบถาม ท่ี มีค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย  ไดจํานวน  48  
ขอ  ซ่ึงไดคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง  
0.20 - 1.00  แลวนํามาหาคาความเชื่อมันของ
แบบสอบถาม  โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธ
แอลฟา  (Alpha  -  Coefficient)  ตามวิธีของ  

Cronbach  (Cronbach.  1970  : 161)  ไดความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ  0.87 
  9.  นําแบบสอบถามท่ีผานการหา
คุณภาพแลว  ไปพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริง  
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  1.  ติดตอขอหนังสือจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  เพ่ือขอความรวมมือ
จากกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล  พรอม
นัดหมาย  กําหนดเวลาการเก็บขอมูล 
  2.  เตรียมแบบสอบถามปจจัยท่ีมีผล
ตอการพัฒนาความรูและการทํางานของพนักงานท่ี
จัดทําบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขต
อําเภอเมือง  จ.อุบลราชธานี  จํานวน  312  ชุด  
ใหมีเพียงพอกับกลุมตัวอยาง 
  3.  นําแบบสอบถามปจจัยท่ีมีผลตอ
การพัฒนาความรูและการทํางานของพนักงานท่ี
จัดทําบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขต
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ท่ีจัดเตรียมไว
ไปสอบถามตามวันเวลาท่ีนัดหมายไว กับกลุม
ตัวอยางโดยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 
  4.  อธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจ
วิ ธีการการ ทําแบบสอบถาม  และการตอบ
แบบสอบถาม 
  5.  นําแบบสอบถามท่ีกลุมตัวอยาง
ตอบเรียบรอยแลวตรวจสอบความสมบูรณ  และ
เก็บเพ่ิมเติมกรณีท่ีแบบสอบถามไมสมบูรณ  แลว
นําไปตรวจสอบใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  
และนําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะห  โดยโปรแกรม
สําเร็จรูป 
 
5.  สรุปผลการวิจัย 
 จ า กผลกา รส รุ ป ผลกา ร วิ จั ย เ รื่ อ ง
การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาความรูและ
การทํางานของพนักงานท่ีจัดทําบัญชีธุรกิจขนาด
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กลางและขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี  มีประเด็นท่ีสําคัญดังนี้ 
  5.1  ขอมูลท่ัวไป 
   จากผลการวิจัย  พบวา  พนักงาน
บัญชี  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขต
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  มีพนักงานท่ี
จัดทําบัญชีสวนใหญมีอายุอยูท่ี  26-30  ป  และมี
ระดับการศึกษาอยูท่ีปริญญาตรี  มีประสบการณ
การทํางาน  1–5  ป  และมีรายไดตอเดือนอยูท่ี  
10,000  บาทข้ึนไป 
  5.2  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
พัฒนาความรูและการทํางานของพนักงานท่ีจัดทํา
บัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี    โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากทุกดานเม่ือเรียงจากมากไป
นอย  คือ  ดานภาระงานและความรับผิดชอบ  
ด านความสั ม พันธ กับ เ พ่ือนร วมงาน   ด าน
ความกาวหนาในการทํางาน  ดานโอกาสในการ
เรียนรูและพัฒนาความสามารถ  และดานคุณธรรม
จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชี   
  5.2.1  ดานภาระงานและความ
รับผิดชอบ  พบวา  ดานภาระงานและความ
รับผิดชอบ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากทุกขอ  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ
สามารถทํางานเปนทีมไดและไดรับความเชื่อถือ
และไววางใจในงานท่ีรับผิดชอบ โดยไมตองควบคุม
อยาง  ไดรับความเชื่อถือและไววางใจในงานท่ี
รับผิดชอบ โดยไมตองควบคุมอยางใกลชิด  มุงม่ัน
ทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายจนกวาจะสําเร็จและ
มีการสงเสริมใหพนักงานไดพัฒนาตนเองในงานท่ี
ทําอยางสมํ่าเสมอ  งานท่ีทําเปนงานท่ีตรงกับ
ความรู ท่ีไดศึกษามาและมีการมอบหมายความ
รับผิดชอบนอกเหนือจากภาระหนาท่ีหลักแก
พนักงานอยางเหมาะสมและธุรกิจมีการมอบหมาย
ภ า ร ะ ห น า ท่ี ใ ห แ ก พ นั ก ง า น ต า ม ค ว า ม รู   
ความสามารถ  และความถนัด  ตามลําดับ 

  5.2.2  ด านความสัม พันธ กับ
เพ่ือนรวมงาน  พบวา  ดานภาระงานและความ
รับผิดชอบ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากทุกขอ  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  
เพ่ือนรวมงานสามารถไวใจได  มีสัมพันธภาพท่ีดี
กับเพ่ือนรวมงาน  เพ่ือนรวมงานยินดีใหขอมูลเพ่ือ
ใชประโยชนในการทํางาน  เม่ือมีเรื่องเขาใจผิด
เกิดข้ึน ทานและเพ่ือนรวมงานจะพยายามปรับ
ความเขาใจกันทันที  เพ่ือนรวมงานมีความเปน
กันเอง  บุคลากรในสายงานตองไมมีการแบงพวก
และขาดความสามัคคีตอกัน  เพ่ือนรวมงานมีความ
กระตือรือรนในการใหความชวยเหลือ  และไดรับ
การยอมรับและความไววางใจจากผูรวมงานในการ
ปฏิบัติงาน  ตามลําดับ  
   5.2.3  ดานความกาวหนาในการ
ทํางาน  พบวา  ดานความกาวหนาในการทํางาน  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ  
เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  วางแผนในการ
ทํางานสูความสําเร็จ และเดินตามแผนท่ีวางไวและ
เ งิ น เ ดื อน ท่ี ได รั บ เหมาะสม กับคว ามรู แ ล ะ
ความสามารถ  ทานพอใจกับการพิจารณาเลื่อน
ตําแหนงหรือเลื่อนข้ัน  ทานจะไมถูกโยกยายหรือ
ไลออกโดยไมมีเหตุผล  ตําแหนงงานในปจจุบัน
เหมาะสมกับความรูและความสามารถของทาน  
ทานรูสึกถึงความม่ันคงในหนาท่ีการงานในปจจุบัน  
( X  =  3.98)  ทานมีโอกาสในการไดรับการเลื่อน
ตําแหนงและไดรับความรูและประสบการณเพ่ิมข้ึน
จากการปฏิบัติงานในหนาท่ี  มีโอกาสเติบโตและ
กาวหนาในสายงานในอนาคต  และกําหนด
เป าหมายในการ ทํางานเ พ่ือใหตน เองได ใช
ความสามารถอยางเต็มท่ี  ตามลําดับ 
 5.2.4  ดานโอกาสในการเรียนรูและ
พัฒนาความสามารถ  พบวา  ดานโอกาสในการ
เรียนรูและพัฒนาความสามารถ  โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ  เม่ือเรียงจาก
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มากไปนอย  คือ  ทานตองการเปลี่ยนแปลงตนเอง
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานท่ีทําอยูในปจจุบันไดดี
ยิ่ง ข้ึน  เม่ือพบขอบกพรองของตนเองทานจะ
ปรับปรุง แกไขทันที  มีความกระตือรือรนในการ
หาความรู ดานเทคโนโลยีใหมๆ มาพัฒนาในการ
ทํางานไดอยางเหมาะสม  นําความรูท่ีไดจากการ
อบรมและการสัมมนามาประยุกตใชในการทํางาน  
สามารถกําหนดการไดมาและเขาใจสารสนเทศจาก
คนสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส  นําเอาเทคนิค
และวิธีการใหมๆ มาใชในการทํางาน เพ่ือใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลง  นําความรูจากการศึกษาเอกสาร 
และคูมือการปฏบิัติงานในหนวยงาน มาชวยในการ
พัฒนาวิธีการทํางาน  สามารถใชวิทยาการใหมๆ 
มาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  พยายามศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทํางานของระบบงาน
ตางๆ  การไดรับโอกาสในการฝกอบรมและพัฒนา
ความรูทางการบัญชีอยางตอเนื่อง  ศึกษาแนวทาง
และวิธีการทํางานของผูประสบความสําเร็จเพ่ือนา
มาปรับใช กับตนเอง  และตําแหนงหนา ท่ี ใน
ปจจุ บัน เหมาะสม กับความรู ค วามสามารถ  
ตามลําดับ   
             5.2.5  ดานคุณธรรมจริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชี  พบวา  ดาน
โอกาสในการเรียนรูและพัฒนาความสามารถ  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ  เม่ือ
เรียงจากมากไปนอย  คือ  ความเท่ียงธรรมและ
ความสุจริต  ไมบิดเบือนขอมูลเพ่ือประโยชนของ
บุคคลใดๆ  ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและ
การรักษาความลับ  มีความเปนกลางในการ
นําเสนอขอมูลทางการบัญชี  จัดทํางบการเงินได
อยางถูกตองเชื่อถือไดและคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  มีความโปรงใส  
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตอการทํางานและมี
ความซ่ือสัตย  และมีวินัยในตนเอง  ตามลําดับ 
  5.3  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอ
การพัฒนาความรูและการทํางานของพนักงานท่ี

จัดทําบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขต
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  
อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณในการทํางาน
และรายไดตอเดือนของผูจัดทําบัญชี  โดยสรุป
สาระสําคัญในแตละดานดังตอไปนี้ 
   5.3.1  ผลการเปรียบเทียบปจจัย
ท่ีมีผลตอการพัฒนาความรูและการทํางานของ
พนักงานท่ีจัดทําบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  
จําแนกตามอายุ  โดยรวมและรายดานมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน   
   5.3.2  ผลการเปรียบเทียบปจจัย
ท่ีมีผลตอการพัฒนาความรูและการทํางานของ
พนักงานท่ีจัดทําบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  
จําแนกตามระดับการศึกษา  โดยรวมและรายดาน
มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
   5.3.3  ผลการเปรียบเทียบปจจัย
ท่ีมีผลตอการพัฒนาความรูและการทํางานของ
พนักงานท่ีจัดทําบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  
จําแนกตามประสบการณการทํางาน  โดยรวมและ
รายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
   5.3.4  ผลการเปรียบเทียบปจจัย
ท่ีมีผลตอการพัฒนาความรูและการทํางานของ
พนักงานท่ีจัดทําบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  
จําแนกตามรายไดตอเดือนของผูจัดทําบัญชี   
โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 
6.  การอภิปรายผล 
 จ า กผลกา รส รุ ป ผลกา ร วิ จั ย เ รื่ อ ง
การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาความรูและ
การทํางานของพนักงานท่ีจัดทําบัญชีธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี  มีประเด็นท่ีสําคัญท่ีควรนํามา
อภิปรายดังนี้ 
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  การวิ เคราะหความคิด เห็นของ
พนักงานบัญชี  ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในเขตอําเภอเมือง  จ.อุบลราชธานี  จําแนกตาม  
จําแนกตาม  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ
ในการทํางานและรายไดตอเดือนของผูจัดทําบัญชี  
พบวาทุกดานอยูในระดับมากอาจเนื่องมาจาก
ผลการวิจัยมีแนวคิดสอดคลองกับวรรณภา  อิมะ
ไชย  (2555 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัย  
เรื่องความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของนักบัญชีของผูประกอบการ  SME  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  เพ่ือเสนอแนะแกผูสนใจ  ใน
การนําผลการศึกษา  มาคัดเลือกผูสมัครงานทาง
บัญชีใหเหมาะสมกับความตองการใชงานของ
กิ จ ก า ร   แ ล ะ แ ก นั ก บั ญ ชี ใ น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถและคุณลักษณะใหตรงกับความ
ตองการของผูวาจาง  พบวา  กลุมตัวอยางไดให
ระดับความสําคัญมาก  5  อันดับของความสามารถ
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  คือ  มีคุณธรรมและ
ซ่ือสัตยสุจริต  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับ  4.80  สําเร็จ
การศึกษาการบัญชีระดับปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยท่ี
ระดับ  4.70  มีความรูความเขาใจในการควบคุม
ภายในและตรวจสอบบัญชี  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับ 
4.68  มีความรูความเขาใจมาตรฐานบัญชีและ
นํามาปฏิบัติอยางถูกตองมีคาเฉลี่ยท่ีระดับ  4.63  
มีความรูและสามารถวิเคราะหงบการเงินและ
สถานะการเงินมีคาเฉลี่ยท่ีระดับ 4.48 
   
 ผลการวิจัย  พบวา  ดานคุณธรรม
จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชี  
ดานโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาความสามารถ  
ด านภาระงานและความรับผิ ดชอบ   ด าน
ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ เ พ่ื อ น ร ว ม ง า น แ ล ะ ด า น
ความกาวหนาในการทํางาน  สงผลตอการพัฒนา
ความรูและการทํางานของพนักงานท่ีจัดทําบัญชี
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง   
จังหวัดอุบลราชธานี  โดยดานดานคุณธรรม
จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชี  
ดานโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาความสามารถ  

ด านภาระงานและความรับผิ ดชอบ   ด าน
ความสั ม พันธ กับ เ พ่ือนร ว มงาน   และด าน
ความกาวหนาในการทํางาน  มีความสัมพันธเชิง
บวกกับการพัฒนาความรูและการทํางานของ
พนักงานท่ีจัดทําบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ผล
การศึกษาวิจัยชี้ใหเห็นวาธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมมีนักบัญชีท่ีนอกจากจะมีความรูทางดาน
บัญชีและพรอมท่ีจะพัฒนาแลวยังตองมีความ
ซ่ือสัตยในจรรยาบรรณและวิชาชีพบัญชี  แลวยัง
ตองมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
อยางมีคุณภาพเพ่ือความกาวหนาในการทํางาน  
และสิ่งท่ีขาดไมไดคือการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอ
เพ่ือนรวมงานเพ่ือการติดตอประสานงาน  เพราะ
สิ่งตางๆ  เหลานี้ถือเปนกลไกสําคัญท่ีจะทําใหการ
พัฒนาความรูและการทํางานของพนักงานท่ีจัดทํา
บั ญ ชี ธุ ร กิ จ ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย อ ม มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
7.  ขอเสนอแนะ 
 1.  ดานตางๆของการศึกษาการพัฒนา
ความรูและการทํางานของพนักงานท่ีจัดทําบัญชี
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีขอยอยนอยไป 
 2.  ควรศึกษากลุมตัวอยางอ่ืนๆ  เชน  
ผูประกอบการ  หัวหนาฝายบัญชีและพนักงาน
การเงินอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ   ซ่ึงจะทําใหสามารถ
วิเคราะหการพัฒนาความรูและการทํางานของ
พนักงานท่ีจัดทําบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม  ไดครอบคลุมทุกกลุมตัวอยาง 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
 การจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้  สําเร็จลุลวง
ไปไดก็ดวยความอนุเคราะหจากทานอาจารยท่ี
ปรึกษาโครงการท่ีไดสละเวลาในการใหคําปรึกษา
และแนวทางในการดําเนินโครงการ  อีกท้ังยังคอย
ติดตามสอบถามถึงความคืบหนาในการจัดทํา
โครงการจนสําเร็จลุลวงจาก  ดร. สุธารัตน  ศรีทอง  
และ  ดร.ชูชัย  ประดับสุข  ซ่ึงทานไดใหคําแนะนํา
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และขอคิดเห็นตางๆ  รวมถึงข้ึนตอนการรวบรวม
เนื้อหาและรายละเอียดท่ีเก่ียวของ  เพ่ือนํามา
จั ด ทํ า วิ ท ย า นิ พ น ธ ฉ บั บ นี้   ผู จั ด ทํ า จึ ง
ขอขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูงมา  ณ  โอกาส
นี้  และขอบคุณนางราณี  ศรีสุรนารี  นางสาวฐานิ
ดา  อุทธา  นางสุพัตรา  วงศวิศาลพร  และนาง
บังอร  พันธโสภา  ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู
เก่ียวกับบัญชีในดานท่ีสําคัญตอการทําปริญญา
นิพนธฉบับนี้  ขอบคุณครอบครัวและเพ่ือนๆท่ีคอย
ใหกําลังใจ  คําแนะนําตางๆ  และความชวยเหลือ
ในการทําปริญญานิพนธท่ีดีเสมอมา 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้หากมีประโยชนตอผู
นําไปศึกษาตอ  ผูจัดทําขอมอบความดีนั้นใหกับ
อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  หากมีขอบกพรอง
ประการใดท่ีเกิดข้ึนในปริญญานิพนธฉบับนี้  ทาง
ผูจัดทําขอนอมรับและขออภัยมา  ณ  โอกาสนี้ 
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วิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ  2)  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดทําบัญชี
ของกลุมวิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ  จําแนกตาม  อายุ  ระดับการศึกษา 
ตําแหนงประสบการณ  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูจัดทําบัญชีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอยางชุมนอย 
จังหวัดศรีสะเกษ  จํานวน  44  คน  ไดมาจากตารางกําหนดขนาดตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน  (Krejcie 
& Morgan)  จากนั้นผูวิจัยทําการสุมอยางงาย  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก  แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน  t – test  (Independent  Samples) 
และ  F-test 

ผลการวิจัยพบวา  
1. การศึกษาประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีของกลุมวิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุมนอย

จังหวัดศรีสะเกษ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการศึกษาประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีของกลุม

วิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ  จําแนกตามอายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนง
ประสบการณ โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน    

คําสําคัญ  :  การศึกษาประสิทธิภาพการจัดทําบัญชี , การจัดทําบัญชแีละกลุมวิสาหกิจชุมชน 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was To study the efficiency of bookkeeping of the 
Community Business Group In the area of Yang Chum Noi District Sisaket Province To compare 
the accounting effectiveness of the Community Business Group In the area of Yang Chum Noi 
District Sisaket Province Classified by age, educational level Population experience positions 
include accounts of community enterprise groups in Yang Chum Noi District Si Sa Ket Province, 
50 people. The sample group is an accountant of a community enterprise in Yang Chum Noi 
district. Srisaket Province, 44 people, were obtained from the table of sample size of Krejde & 
Morgan.  After that, the researchers used simple random methods. Tools used in the study 
were questionnaires, statistics used in data analysis such as percentage, mean, standard 
deviation, t - test (Independent Samples) and F-test. 
 The findings of the research are as follows:  
  1. The study of accounting effectiveness of the Community Business Group. In the 
area of Yang Chum Noi District, Sisaket Province The overall picture is in a high level.  
  2. The comparison of opinions of the accounting management study of the 
Community Enterprise Group. In the area of Yang Chum Noi District Sisaket Province Classified 
by age, educational level, the position, experience, total population and each side had no 
different opinions.  
 
 
Keywords : Studying accounting performance, accounting and community enterprise groups. 
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1.  ความเปนมาและความสําคัญ 
 การพัฒนาประเทศท่ีผานมาสรางปญหา
ใหแกเกษตรกรหลายประการ โดยเฉพาะภาระ
หนี้สินจากการลงทุนปจจัยการผลิต แตระบบ
การตลาดไมเอ้ืออํานวย จนนําไปสูการเคลื่อนยาย
ครอบครัว และแรงงานไปสูสังคมเมืองและโรงงาน 
ความเหลื่อมล้ําระหวางเมือง และชนบทขยายตัว
มากข้ึน เนื่องจากการจัดการพ้ืนท่ีแบบแยกสวน
การพัฒนาเมือง และชนบทออกจากกัน ทําใหการ
เติบโตของเมืองไมไดเก้ือหนุนการพัฒนาชนบท
เท า ท่ี ค ว ร  แต อ ย า ง ไ ร ก็ ต า มภ า ครั ฐ ไ ด ใ ห
ความสําคัญการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนกิจกรรมท่ีเกิดจากการ
รวมกลุม และใชกระบวนการสหกรณมาสนับสนุน
การผลิต และ การตลาด เพ่ือยกระดับรายได และ
คุณภาพชีวิตของคนในชนบท มาตั้งแตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี5 (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
, 2544: 33) ท้ังนี้หนวยราชการมีบทบาทนําในการ
สรางกิจกรรม ชุมชนเปนผูปฏิบัติตาม และรับการ
สนับสนุนตามศักยภาพ และทุนทางสังคมท่ีมีอยูใน
พ้ืนท่ี สงผลใหมีการพัฒนารูปแบบการรวมตัว การ
ผลิต การตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการท่ี
หลากหลาย และกระจายในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
 จากนโยบายขจัดความยากจนและปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลภายใตหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของรัฐบาลและพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ไดสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงมาจากการ
รวมตัวของประชาชนในทองถ่ินท่ีมีวิถีชีวิตรวมกัน
และรวมกันดําเนินงานในเชิงธุรกิจท่ีจะกอใหเกิด
รายไดแกสมาชิก อันเปนท่ีมาของความม่ังคงทาง
ฐานะการเงินใหแกสมาชิก และสงผลใหชุมชนหรือ
ทองถ่ินนั้น ๆ มีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได และ
ดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางยั่งยืน (กรมตรวจบัญชี
สหกรณ , 2557) การดําเนินธุ รกิจและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจนั้นจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองมีระบบบัญชี ท่ี เหมาะสม เพ่ือใช เปน

เครื่องมือในการควบคุมดูแลทางการเงินและพัฒนา
ธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ กรมตรวจบัญชีสหกรณจึง
ไดจัดทําโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพ่ือใหการ
สนับสนุนและชวยเหลือทางดานบัญชีแกวิสาหกิจ
ชุมชน ซ่ึงจะประกอบดวยการบริการวางรูปแบบ
บัญชี การสอนแนะนําการจัดทําบัญชีและงบการเงิน 
รวมท้ั งแนะนํ าการใช ข อมูลทางบัญชี ในการ
บริหารธุรกิจ เปนการสงเสริมใหวิสาหกิจชุมชนใหมี
การดําเนินงานท่ีเปนระบบสามารถบริหารธุรกิจให
เกิดการสรางผลตอบแทนแกสมาชิกและอํานวย
ประโยชนแกชุมชนใหมีความม่ันคงเขมแข็งตาม
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล (กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ, 2557)  
 เพ่ือใหมองเห็นความสําคัญของวิสาหกิจ
ชุมชนกับการพัฒนา ผู วิ จั ยจึ งขอยกตัวอย าง
คําอธิบายของ สุเมธ ตันติเวชกุล (2536: 15) ท่ีได
อธิบายไววา ประชาชนนั่นแหละคือผูมีความรู เขา
ทางานมาหลายชั่วอายุคนแลว โดยเขาทํากันอยางดี 
มีความเฉลียวฉลาด และรูวาตรงไหนควรทํากสิกรรม
และท่ีไหนควรเก็บรักษาไว นอกจากนั้น เอกวิทย ณ 
ถลาง (2543: 126) ไดกลาวไว อีกวา ชาวบานมี
ศักยภาพ มีภูมิปญญา และมีใจมุงม่ันท่ีจะแกปญหา
และพัฒนาชีวิตความเปนอยูของเขา ตลอดจนหวงใย
บํารุงรักษาสิ่งแวดลอม ท่ีเขาเห็นความสําคัญได
อยางชื่นชม จากตรงนี้จะเห็นไดชัดวา ชาวบานและ
ชุมชนมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาใน
ทุกๆดาน ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนเปนสวนหนึ่งท่ีจะพัฒนา
ความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ และยังเปนสวน
เสริมแรงตอไปยังการพัฒนาดานอ่ืนๆ นอกจากนั้น  
สุรเชษฐ เวชชพิทักษ  (2553) กลาวไวว า ไม มี
ประเทศใดเขมแข็ง หากทองถ่ินออนแอ คําวา
ออนแอในท่ีนี้หมายถึง ออนแอทางปญญาเปนหลัก 
หากปญญาเขมแข็ง แมเศรษฐกิจจะติดลบ มีหนี้มี
สิน ก็รอดได รอดแลวก็พอเพียงได พอเพียงแลวก็ยัง
ม่ังคงตอไปไดอีก ซ่ึง Khamanarong (2000)  ได
อธิบายวา ประเทศไทยจะพัฒนาไดดวยการพัฒนา
อุตสาหกรรมชนบท โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน ซ่ึง
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มากกวา 80 เปอรเซ็นตของวิสาหกิจในประเทศไทย
นั้น อยูในภาคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม 
 ซ่ึงจากท่ีกลาวมานั้น จะพบวาการศึกษา
เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนแมจะพบประโยชนในดาน  
ตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนในการปรับนําไปใช แต
ปญหาท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจากการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนก็ยังมีอยู อาทิเชน ดานการบริหาร
จัดการ ดานการตลาด ดานการเงิน บัญชี ดานการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ดานการพัฒนาองคความรู 
และอ่ืนๆอีกมากมาย ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญและ
จําเปนตองมีการศึกษาในวิจัย เพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหมีความชัดเจน และนําไป
ปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในชุมชนตอไปผูวิจัย 
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพการจัดทํา
บัญชีท่ีของกลุมวิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุม
นอย  จังหวัดศรีสะเกษ  เพ่ือใหทราบถึงความรูความ
เขาใจรวมท้ังปญหาและอุปสรรค เพ่ือเปนแนวทาง
พัฒนาการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ให
สามารถนํามาใชประโยชนไดมากข้ึน และเพ่ิม
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดทําบัญชี
ของกลุมวิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุมนอย  
จังหวัดศรีสะเกษ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดทํา
บัญชีของกลุมวิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุม
นอย  จังหวัดศรีสะเกษ  จําแนกตาม  อายุ  ระดับ
การศึกษา  ตําแหนง  ประสบการณในการงาน 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร  ไดแก  ผูจัดทําบัญชีของกลุม
วิสาหกิจชุมชน  ในอําเภอยางชุมนอย  จังหวัด       ศรี
สะเกษ  จํานวน  50  คน  

  กลุมตัวอยาง  ไดแก ผูจัดทําบัญชีของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอยางชุมนอย  จังหวัด
ศรีสะเกษ  จํานวน  44  คน  ไดมาจากตาราง
กําหนดขนาดตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน  
(Krejde&Morgan)  จากนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีสุมอยาง
งาย  (Simple  Random Sampling) 
 2.  ตัวแปร 
  2.1  ตัวแปรตน 
   ไดแก  ผูจัดทําบัญชีของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนในอําเภอยางชุมนอย  แยกเปน 
    1.  อายุ 
     1.1  20-30  ป 
     1.2  31 ปข้ึนไป 
    2.  ระดับการศึกษา 
     2.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 
     2.2  ปริญญาตรี 
    3.  ตําแหนง 
     3.1  ประธาน 
     3.2  เลขานุการ 
     3.3  คณะกรรมการ 
    4.  ประสบการณในการทํางาน 
     4.1  มี 
     4.2  ไมมี 
  2.2  ตัวแปรตาม 
   การศึกษาประสิทธิภาพการจัดทํา
บัญชีของกลุมวิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุม
นอย  จังหวัดศรีสะเกษ  ไดแก 
   2.2.1  ดานสภาพการจัดทําบัญชีของ
กลุม 
   2.2.2  ดานการมีรวมในการสวน
วางแผน 
   2.2.3  ดานการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน          
   2.2.4  ดานการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล 
   2.2.5   ดานการพัฒนาระบบบัญชี 
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 งานวิ จั ย ในครั้ งนี้ ผู วิ จั ย ได ศึ กษา เ รื่ อ ง  
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีของกลุม   
วิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุมนอย  จังหวัด   
ศรีสะ เกษ   ผู วิ จั ย ได กํ าหนด ข้ันตอนในการ
ดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1.1  ประชากร 
   ประชากร  ไดแก   ประชากร  
ไดแก  ผูจัดทําบัญชีของกลุมวิสาหกิจชุมชน       ใน
อําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ  จํานวน    
50  คน 
   1.2  กลุมตัวอยาง   
    กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูจัดทําบัญชี
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอยางชุมนอย  
จังหวัดศรีสะเกษ  จํานวน  44  คน  ไดมาจาก
ตารางกําหนดขนาดตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน  
(Krejde  &  Morgan)  จากนั้นผูวิจัยไดทําการสุม
อยางงาย  (Simple  Random Sampling)   
 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถาม  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ตอน  คือ 
   ตอนท่ี   1  ขอมูลท่ัวไปของผู ตอบ
แบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ  
(Checklist)  โดยกาเครื่องหมาย    ลงใน  (  )  
หนาขอความ 
  ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีของกลุมวิสากิจชุมชน  
ในเขตอําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ  มี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  
ตามแบบของ  Likert   
  ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 
 
 

 3.  ข้ันตอนการสรางเครื่องมือและหา
คุณภาพเครื่องมือ 
  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและการตรวจสอบเครื่องมือผูวิจัย
ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
   1.  ศึกษา  เอกสาร  ทฤษฏีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   2.  ศึกษาหลักการและวิธีสราง
แบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา  (Rating  
Scale)  ตามวิธขีอง  Likert  (Likert  Type)   
   3.  สรางแบบสอบถามตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยไดจํานวน  50  ขอ 
   4.  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสราง
ข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาการวิจัย  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสม  และใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแกไข 
   5.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับการ
ปรับปรุงแกไขแลว  ไปใหผู เชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม  และความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา  ซ่ึงประกอบดวย  3  ทาน  ดังนี้ 
    5.1 นายชูชั ย   ประดับสุ ข 
ตําแหนงผูอํานวยการกลุม  วิทยฐานะ  ศึกษานิเทศก
เชี่ยวชาญ สํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร  เขต  1  วุฒิการศึกษาปรัชญาบัณฑิต  สาขา
วิจัยประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  เชี่ยวชาญดานการวิจัยและวัดผล
ประเมินผล 
    5. 2 นางรา ณี   ศรี สุ รนารี  
ตําแหนงครูวิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สถาบันการ
อาชี ว ศึ กษ าภาคตะวั นออก เ ฉี ย ง เหนื อ   4  
สํ า นั ก ง านคณะกร รมกา รก า รอาชี ว ศึ กษ า  
กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษาการศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร  ผูเชี่ยวชาญดานการบัญชี 
    5.3  นางสุพัตรา  วงษวิศาล
พร  ตําแหนง ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการ
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อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  สํานัก 
งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวง  
ศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาการบัญชี 
   6.  จากนั้นนําแบบสอบถามมา
แกไขขอบกพรองตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา  เพ่ือ
ความสมบูรณและเหมาะสมยิ่ ง ข้ึน   แลวนํ า
แบบสอบถามท่ีไดแกไขแลว  เสนอใหอาจารยท่ี
ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง 
   7.  นําแบบสอบถามท่ีผานการ
ตรวจสอบแกไขแลวไปทดสอบใช  (Try-out)  เพ่ือ
หาคุณภาพของเครื่องมือ  โดยนําแบบทดสอบไป
ทดลองใชกับผูจัดทําบัญชีของกลุมวิสาหกิจชุมชน
ในเขตอําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีษะเกษ  จํานวน  
30  คน 
   8.  นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช  
มาตรวจใหคะแนน  และวิเคราะหหาคาอํานาจ
จํ าแนกเปนรายขอ   โดยใช ค าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงาย  ระหวางคะแนนแตละขอกับ
คะแนนรวมรายดาน  (Item  –  totel  Correlation)  
นํ ามาหาค าความเชื่ อ ม่ันของแบบสอบถาม                
โ ด ย ใ ช สู ต รกา รหาค า สั มประสิ ท ธิ์ แ อลฟา                             
(Alpha  -  Coefficient)  ตามวิธีของ  Cronbach  ได
ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ  0.84 
   9.  นําแบบสอบถามท่ีผานการหา
คุณภาพแลว  ไปพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริง  
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
  1.  ติดตอขอหนังสือจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  เพ่ือขอความรวมมือ
จากกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลพรอม                                     
นัดหมาย  กําหนดเวลาการเก็บขอมูล 
  2.  เตรียมแบบสอบถามการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีของกลุมวิสากิจชุมชน  
ในเขตอําเภอยางชุมนอย   จังหวัดศรีสะเกษ  
จํานวน  44  ชุด  ใหมีเพียงพอกับกลุมตัวอยาง 

  3.   นํ าแบบสอบถามการ ศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีของกลุมวิสากิจชุมชน  
ในเขตอําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ  ท่ี
จัดเตรียมไวไปสอบถาม  ตามวัน  เวลา  ท่ีนัดหมายไว
กับกลุมตัวอยางโดยเดินทางไปเก็บขอมูลดวย
ตนเอง 
  4.  อธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจ
วิธีการทําแบบสอบถามและการตอบแบบสอบถาม 
  5.  นําแบบสอบถามท่ีกลุมตัวอยาง
ตอบเรียบรอยแลวมาตรวจสอบความสมบูรณ  
และเก็บเพ่ิมเติมกรณีท่ีแบบสอบถามไมสมบูรณ  
แลวนําไปตรวจสอบใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด
ไว  และนําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหโดยโปรแกรม
สําเร็จรูป 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิ เคราะหขอมูลในการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีท่ีของกลุมวิสากิจ
ชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุมนอย  จังหวัด        ศรี
สะเกษ   
 สรุปผลการวิจัย  ไดดังนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบ
แบบสอบถาม 
  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีตําแหนง
เปนคณะกรรมการ  มีอายุสวนใหญมีอายุอยู
ระหวาง  31 ปข้ึนไป  มีระดับการศึกษาสวนใหญ
อยูในระดับปริญญาตรี  สวนใหญมีประสบการณ
ในการทํางาน 
 2.  การศึกษาประสิทธิภาพการจัดทํา
บัญชีท่ีของกลุมวิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุม
นอย  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากทุกดานเม่ือเรียงจากมากไป
นอย  คือ  ดานการจัดทําบัญชีของกลุม  ดานการ
พัฒนาระบบบัญชี   ดานการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล  ดานการมีสวนรวมในการวางแผน  ดาน
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
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  โดยสรุปสาระสํ า คัญในแตละด าน
ดังตอไปนี้ 
  2.1  ดานการจัดทําบัญชีของกลุม  
พบวา  ดานการจัดทําบัญชีของกลุมโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ  โดย
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ผูนํากลุมมีสวนในการ
ตัดสินใจในจัดทําบัญชี  รองลงมาคือ  คือ  ผูนํา
ของกลุมเรียนรูการจัดทําบัญชีใหถูกตอง  และมี
ความพรอมในการจัดทําบัญชี ผูนําของกลุมมี
ความรูการจัดทําบัญชี  และสวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ  มีความรูเรื่องการจัดทําบัญชี  ตามลําดับ     
  2 .2   ด านการ มีส วนร วมในการ
วางแผน  พบวา  ดานการมีสวนรวมในการวางแผน
โดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนราย
ขอพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ  โดย
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  สมาชิกกลุมไมไดเขารวม
การจัดทําแผนการทํากิจกรรม จึงทําใหสมาชิกมอง
ไมเห็นความสําคัญของกิจกรรม  รองลงมาคือ  
สมาชิกไมมีความรูและไมเขาใจการดําเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนทําใหขาดการมีสวนรวมในดานการ
วางแผน  สมาชิกไมไดเสนอความคิดเห็นในการ
ประชุม  สมาชิกไมไดเขารวมประชุม เนื่องจาก
เวลาไมตรงกัน  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํ าสุดคือ  
คณะกรรมการกลุมไมเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวน
รวมเปนเหตุใหไมเขารวมกิจกรรม  ตามลําดับ 
  2.3  ดานการมีส วนร วมในการ
ดําเนินงาน  พบวา  ดานการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากทุกขอ  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  
สมาชิกกลุมมีงานประจําหรืออาชีพหลักจึงไมมี
เวลามาทํากิจกรรม  รองลงมาคือ  สมาชิกมีเวลา
ปฏิบัติงานไมตรงกัน  สมาชิกขาดความรูดานการ
พัฒนาการแปรรูปและบรรจุผลิตภัณฑ  สมาชิกไม
มี โ อ ก า ส ศึ กษ าดู ง า น / อบ รม / แ ลก เป ลี่ ย น
ประสบการณกับวิสาหกิจชุมชนกลุมอ่ืน ๆ  สวนขอ

ท่ี มีคา เฉลี่ ย ตํ่ าสุด คือ  ผลิตภัณฑสินคา ไม ได
มาตรฐาน  ตามลําดับ 
  2 .4   ด านการ มีส วนร วมในการ
ประเมินผล  พบวา  ดานการมีสวนรวมในการ
ประเมินผลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากทุกขอ  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมปฏิบัติหนาท่ีอยางจริงจัง
รองลงมาคือ  สมาชิกกลุมไมทราบเกณฑการ
ประเมินผล  และสมาชิกไมมีความรูดานการ
ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนทําใหขาดการมีสวนรวม
ดานการประเมินผล  คณะกรรมการขาดการ
ติดตามและรับรูความกาวหนาของธุรกิจ  สวนขอท่ี
มีค า เ ฉลี่ ยต่ํ าสุ ด คือ   คณะกรรมการไม เห็ น
ความสําคัญของการประเมินผล  ตามลําดับ 
  2.5  ดานการพัฒนาระบบบัญชี   
พบวา  ดานการพัฒนาระบบบัญชีโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ  การพัฒนาระบบบัญชีทําให
ทราบฐานะทางการเงินของกลุม  รองลงมาคือ  
ทานคิดวาระบบการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน
สามารถชวยใหการจัดทําบัญชีของทานถูกตอง
นาเชื่อถือมากข้ึน  ทานนําความรูเก่ียวกับระบบ
บัญชีใชในชีวิตประจําวัน  และการพัฒนาระบบ
บัญชีมีความเหมาะสม  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ  การพัฒนาระบบบัญชีทําเกิดความยั่งยืน
ตามลําดับ 
 3.  ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของการศึกษาประสิทธิภาพการจัดทํา
บัญชีท่ีของกลุมวิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุม
นอย  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยสรุปสาระสําคัญในแต
ละดานดังตอไปนี้ 
  3.1  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของการศึกษาประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีท่ีของ
กลุมวิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุมนอย  จังหวัด
ศรีสะเกษ  จําแนกตามอายุ  โดยรวมและรายดานมี
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน   
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  3.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของการศึกษาประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีท่ีของ
กลุมวิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุมนอย  จังหวัด
ศรีสะเกษ  จําแนกตามระดับการศึกษา  โดยรวม
และรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
  3.3  ผลผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของการศึกษาประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีท่ี
ของกลุมวิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุมนอย
จังหวัดศรีสะเกษ  จําแนกตามตําแหนง  โดยรวม
และรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน   
  3.4  ผลผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของการศึกษาประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีท่ี
ของกลุมวิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุมนอย
จังหวัดศรีสะเกษ  จําแนกตามประสบการณในการ
ทํางาน  โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็น                  
ไมแตกตางกัน   
 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปการศึกษาประสิทธิภาพการ
จัดทําบัญชีท่ีของกลุมวิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอ
ยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ  มีประเด็นท่ีสําคัญท่ี
จะนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
  1.  การศึกษาประสิทธิภาพการจัดทํา
บัญชีท่ีของกลุมวิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุม
นอย  จังหวัดศรีสะเกษ    เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดานเม่ือ
เรียงจากมากไปนอย  คือ  ดานการจัดทําบัญชีของ
กลุม   ดานการมีสวนรวมในการวางแผน  ดานการมี
สวนรวมในการดําเนินงาน  ดานการมีสวนรวมใน
การประเมินผล  ดานการพัฒนาระบบบัญชี  ซ่ึงอาจ
เปนเพราะวา   
   1.1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวา  ตัวแทนผูจัดทําบัญชีของกลุม
วิสาหกิจชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุมนอย  จังหวัด
ศรีสะเกษ  สวนใหญมีอายุ  31 – 40 ป  เนื่องจาก
เปนวัยท่ีทํางานอยูในพ้ืนท่ีสวนใหญ  มักประกอบ
อาชีพในภูมิลําเนา  ตัวแทนกลุมสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกร  รองลงมาเปนอาชีพรับจ าง  

เนื่องจากสภาพแวดลอมภูมิอากาศและอาชีพดั้งเดิม
ของคนในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต
อดีตและสืบยอดกันมาหลายรุนจนถึงปจจุบัน 
   1.2  ขอมูลดานการจัดทําบัญชี
ของกลุม  ในการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนปจจัย
ตางๆ ท่ีสงผลให ผูจัดทําบัญชีของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุมนอย  จังหวัด    
ศรีสะเกษ  มีทักษะทางบัญชีสวนใหญ  คือ  ผูนํา
กลุมมีสวนในการตัดสินใจในจัดทําบัญชี  นําของ
กลุมเรียนรูการจัดทําบัญชีใหถูกตอง  มีความพรอม
ในการจัดทําบัญชี  ผูนําของกลุมมีความรูการจัดทํา
บัญชี  การทําบัญชีชวยใหการจัดทําบัญชีใหถูกตอง
นาเชื่อถือมากข้ึน  สามารถนําวิธีการจัดทําบัญชีมา
ใชไดในชีวิตประจําวัน  การทําบัญชีชวยลดตนทุนได  
กลุมมีรูปแบบบัญชีท่ีดี  มีความเขาใจในวิธีการ
จัดทําบัญชี  และมีความรู เรื่องการจัดทําบัญชี         
รู ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเปนขอบังคับของกลุม  
เขาใจในวัตถุประสงคการจัดตั้งกลุมเปนอยางดี      
มีความพรอมดานการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน  
ระบบการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน สามารถ
ชวยใหการจัดทําบัญชีของทานถูกตองนาเชื่อถือมาก
ข้ึน  และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดทํา
บัญชีอยางถูกตองครบถวน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ขวัญชนก หานนิมิตกุลชัย (2556) ท่ีศึกษาแนว
ปฏิบัติและปญหาในการจัดทําบัญชีของผูทําบัญชี
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร ซ่ึงพบวา ผูทํา
บัญชีวิสาหกิจชุมชนขาดทักษะความรูพ้ืนฐานดาน
การบัญชีสงผลใหการรายงานทางการเงินผิดพลาด 
ดังนั้นควรมีการจัดตั้งศูนยอบรมใหความรูแกผูจัดทํา
บัญช ี 
   1.3  ขอมูลดานการมีสวนรวมในการ
วางแผน  ในการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนปจจัย
ตางๆ  ท่ีสงผลใหผูจัดทําบัญชีของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนชุมชน  ในเขตอําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรี
สะเกษ  มีทักษะทางบัญชีสวนใหญ  คือ  ดานการมี
สวนรวมในการวางแผน  โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็น
อยูในระดับมากทุกขอ  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  
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คือ  สมาชิกกลุมไมไดเขารวมการจัดทําแผนการทํา
กิจกรรม จึงทําใหสมาชิกมองไมเห็นความสําคัญของ
กิจกรรม  สมาชิกไมมีความรูและไม เขาใจการ
ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนทําใหขาดการมีสวนรวม
ในดานการวางแผน  สมาชิกไมไดเสนอความคิดเห็น
ในการประชุม  สมาชิกไม ได เข าร วมประชุม 
เนื่องจากเวลาไมตรงกัน  การประชุมของกลุมเพ่ือ
การวางแผนไมบอยครั้ง  กลุมขาดความรูดานการ
วางแผน  กิจกรรมของกลุมไมสอดคลองกับความ
ตองการของสมาชิก  กลุมขาดการประชาสัมพันธจึง
มีสมาชิกบางคนไมเขาใจเปนเหตุใหไมเขารวม
กิจกรรม  กลุมมีการวางแผนการตลาดไมตอเนื่อง  
คณะกรรมการกลุมไมเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวน
รวมเปนเหตุใหไมเขารวมกิจกรรม         
 1.4  ขอมูลดานการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของผูตอบแบบสอบถามจากการศึกษา  
พบวา  สมาชิกกลุมมีงานประจําหรืออาชีพหลักจึง
ไมมีเวลามาทํากิจกรรม  สมาชิกมีเวลาปฏิบัติงานไม
ตรงกัน  สมาชิกขาดความรูดานการพัฒนาการแปร
รูปและบรรจุผลิตภัณฑ  สมาชิกไมมีโอกาสศึกษาดู
งาน/อบรม/แลกเปลี่ยนประสบการณกับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมอ่ืน ๆ  สมาชิกขาดการมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรมในชวงการเพาะปลูกและชวงการเก็บ
เก่ียวผลผลิตในภาคการเกษตร  สมาชิกขาดทักษะ
และประสบการณ  คณะกรรมการไมสามารถหา
แหลงเงินทุนได  คณะกรรมการขาดความรูดานการ
การบริหารองคกร  กลุมขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนกิจกรรมจากหนวยงานภาครัฐ  การ
ประชุมของกลุมชี้แจงการดําเนินงานไมบอยครั้ง  
คณะกรรมการไมสามารถหาชองทางการตลาดเพ่ือ
จําหนายสินคา  กลุมขาดตลาดเพ่ือรองรับผลิตภัณฑ  
กลุมขาดวัตถุดิบเปนบางชวงเวลา ตองการหาความรู
เรื่องอ่ืน ๆเสริมกิจกรรมของกลุมฯ  ราคาผลผลิต
ตกต่ํา  ผลิตภัณฑท่ีแปรรูปมีเฉพาะชวง  กลุมขาด
วัสดุ อุปกรณ ท่ีจํ าเปน  ผลิตภัณฑสินค าไม ได
มาตรฐาน    
  1.5  ขอมูลดานการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมปฏิบัติหนาท่ี

อยางจริงจั ง  สมาชิกกลุมไมทราบเกณฑการ
ประเมินผล  สมาชิกไมมีความรูดานการดําเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนทําใหขาดการมีสวนรวมดานการ
ประเมินผล  คณะกรรมการขาดการติดตามและรับรู
ความกาวหนาของธุรกิจ คณะกรรมการไมทราบ
เกณฑการประเมินผล  คณะกรรมการไม เห็น
ความสําคัญของการประเมินผล 
 1.6  ขอมูลดานการพัฒนาระบบบัญชีใน

การจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชน  ไดแก  การพัฒนา

ระบบบัญชีทําใหทราบฐานะทางการเงินของกลุม  

ระบบการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน สามารถ

ชวยใหการจัดทําบัญชีของทานถูกตองนาเชื่อถือ

มากข้ึน  นําความรู เ ก่ียว กับระบบบัญชี ใช ใน

ชีวิตประจําวัน  การพัฒนาระบบบัญชีมีความ

เหมาะสม  การพัฒนาระบบบัญชีทําใหทราบผล

การดําเนินงานท่ีแทจริง  การพัฒนาระบบบัญชีทํา

เกิดความยั่งยืน  

 2.  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
จัดทําบัญชีท่ีของกลุมวิสากิจชุมชน  ในเขตอําเภอ
ยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ  จําแนกตาม  อายุ  
ระดับการศึกษา  ตําแนง  ประสบการณในการ
ทํางาน  สรุปไดดังนี้  โดยรวมและรายดานมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน  ซ่ึงอาจเปนเพราะวาผูจัดทํา
บัญชีสวนใหญมีประสบการณในการจําทําบัญชีมา
กอน  และไดรับการอบรมมาแลวบาง 
 
7.  ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาสามารถ
สรุปไดดังนี้   
 1.  ภาครัฐควรจัดใหมีเจาหนาท่ีเขามา
กระตุนใหแตละวิสาหกิจชุมชนเห็นความสําคัญของ
การจัดทําบัญชี และเกิดความรูสึกตองการจะทําบัญชี 
โดยใหแตละกลุมจัดหาผูจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนท่ี
มีความรูความสามารถดานบัญชี เพ่ือจัดทํารายงาน
ทางการเงินท่ีถูกตอง 
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 2.  ภาครัฐและวิสาหกิจชุมชนตนแบบท่ีมี
ความชํานาญดานการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนควร
เขามามีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนอาทิ การติดตอประสานงาน 
การจัดสงเอกสารท่ีตองใชบันทึกบัญชีเพ่ือปองกันการ
บันทึกบัญชีผิดพลาดและเกิดความลาชา 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1.  งานวิจัยดังกลาวเก็บขอมูล เฉพาะกลุม
วิสาหกิจชุมชนในเขตอํายางชุมนอย  จังหวัดศรีสะ
เกษ  เทานั้น  ผูวิจัยท่ีสนใจอาจศึกษาประสิทธิภาพ
การจัดทําบัญชีท่ีของกลุมวิสากิจชุมชนในจังหวัดอ่ืน 
ๆ  ซ่ึงอาจจะไดผลลัพธท่ีคลายคลึงกันหรือแตกตาง
กันไดเพ่ือจะไดนาผลลัพธท่ีไดยืนยันความแมนตรง
ของตัวแบบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  รวมถึงอาจจะกอใหเกิด
แนวคิดเชิงเปรียบเทียบกันได 
 2.  ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมดวยการวิจัย
เชิงคุณภาพควบคูไปกับการวิจัยเชิงปริมาณโดยจัด
ประชุมแบบมีสวนรวม (Focus group) หรือการ
สัมภาษณเชิงลึกจากผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือศึกษา
ปญหา ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนขอมูล ความรูตาง ๆ 
และวิธีการแกไขปญญา 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
        การจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้  สําเร็จ
ลุลวงไปไดก็ดวยความอนุเคราะหจากทานอาจารย
ท่ีปรึกษาโครงการท่ีไดสละเวลาในการใหคําปรึกษา
และแนวทางในการดําเนินโครงการ  อีกท้ังยังคอย
ติดตามสอบถามถึงความคืบหนาในการจัดทํา
โครงการจนสําเร็จลุลวงจาก  ดร. สุธารัตน  ศรีทอง  
และ  ดร.ชูชัย  ประดับสุข  ซ่ึงทานไดใหคําแนะนํา
และขอคิดเห็นตางๆ  รวมถึงข้ึนตอนการรวบรวม
เนื้อหาและรายละเอียดท่ีเก่ียวของ  เพ่ือนํามา
จั ด ทํ า วิ ท ย า นิ พ น ธ ฉ บั บ นี้   ผู จั ด ทํ า จึ ง
ขอขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูงมา  ณ  โอกาส
นี้  และขอบคุณนางราณี  ศรีสุรนารี  นางสาวฐานิ
ดา  อุทธา  นางสุพัตรา  วงศวิศาลพร  และนาง
บังอร  พันธโสภา  ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู
เก่ียวกับบัญชีในดานท่ีสําคัญตอการทําปริญญา

นิพนธฉบับนี้  ขอบคุณครอบครัวและเพ่ือนๆท่ีคอย
ใหกําลังใจ  คําแนะนําตางๆ  และความชวยเหลือ
ในการทําปริญญานิพนธท่ีดีเสมอมา 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้หากมีประโยชนตอผู
นําไปศึกษาตอ  ผูจัดทําขอมอบความดีนั้นใหกับ
อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  หากมีขอบกพรอง
ประการใดท่ีเกิดข้ึนในปริญญานิพนธฉบับนี้  ทาง
ผูจัดทําขอนอมรับและขออภัยมา  ณ  โอกาสนี้ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย  1)  เพ่ือประสิทธิภาพการควบคุมภายในของกองทุนหมูบาน  
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และตําบลคันไร  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  2)  เพ่ือเปรียบเทียบ 
การควบคุมภายในของกองทุนหมูบาน  ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และตําบลคันไร  อําเภอสิรินธร  จังหวัด
อุบลราชธานี  จําแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายไดเฉลี่ยตอ  กลุมตัวอยาง  ไดแก  
ผู จัดทําบัญชีและผู ควบคุม  บานเรียงแถวใต  ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และตําบลคันไร  
อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  56  คน  ไดมาจากตารางเครจซ่ีและมอร  จากนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีสุม
อยางงาย  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถามประมาณคา  5  ระดับ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
ไดแก  รอยละ   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน  t – test    (Independent  Samples t - test)  และ  
F-test 
    สรปุผลการวิจัยพบวา 
  1)  ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของกองทุนหมูบาน  ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และ
ตําบลคันไร  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   
  2)  ผลเปรียบเทียบการควบคุมภายในของกองทุนหมูบาน  ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และ
ตําบลคันไร  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได
เฉลี่ยตอ  โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน   
 

คําสําคัญ  :  หมูบาน, กองทุนหมูบาน, ระบบบัญชี, การควบคุมภายใน    
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Abstract 

The purpose of this thesis is education about efficiency internal audit of Village Fund Nikhom 
Lam Dom Noi, and Khan Rai Sub-District, Sirinthon District, Ubon Ratchathani Province.  To 
study about problems and obstacles in the internal audit of Village Fund Nikhom Lam Dom 
Noi, and Khan Rai Sub-District, Sirinthon District, Ubon Ratchathani Province. This is divided in 
accordance with gender, age, education level, occupation and averaged income a month. The 
sampling group were the accountant and auditor of Ban Rieng Thiew Tai, Nikhom Lam Dom 
Noi and Khan Rai Sub- District, Sirinthon District, Ubon Ratchathani Province for 56 
accountants/auditors. There calculated by Kreijcie & Morgan table after that has used simple 
random sampling. The tools of this 5 levels thesis is questionnaires. The statistics use to record 
data are percentage, average, standard deviation, t-test (Independent Samples) and f-test. 
 

The research result is found that 

1.  Study about the opinion of the accountants and auditors and other related in 
internal audit of Village Fund Nikhom Lam Dom Noi, and Khan Rai Sub-District, Sirinthon 
District, Ubon Ratchathani Province, in overall was in a medium level.  When ascending was 
found that the environment and auditing, monitoring and evaluation, information and 
communication, evaluation the risk and management and proceeding respectively. 

2. The comparing results about the opinion of the accountants and auditors and other 
related in internal audit of Village Fund Nikhom Lam Dom Noi, and Khan Rai Sub-District, 
Sirinthon District, Ubon Ratchathani Province, there is divided by gender, education level, main 
occupation and averaged income a month. In overall and by side has found that the opinion 
was not differed. 

 

Keyword : Village, Village Fund, Accounting system, Internal Audit 
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 การควบคุมภายในกองทุนหมูบาน  มี
การบันทึกรายการรับเงิน  รายงานจายเงินตางๆ  
ของกองทุนหมูบาน  กองทุนละ  1  ลานบาท  ใหมี
ขีดความสามารถในการจัดทําระบบบริหารการ
จัดการเงินกองทุนหมุนเวียนในหมูบาน  การจัดทํา
บัญชีเอกสารตางๆ  ในการรับเงินจายเงินจะตองมี
การควบคุมภายในอยางดีเพ่ือเก็บเอกสารรวบรวม
นํามาบันทึกบัญชี  เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน
กองทุนไดอยางถูกตองและนาเชื่อถือ  ดังนั้นเม่ือ
รากฐานของประเทศมีอาชีพท่ีม่ันคง  มีรายได
เพ่ิมข้ึนก็จะทําใหการพัฒนาประเทศไปไดอยาง
คลองตัว มีความยั่ งยืนตลอดไป  ซ่ึงจะทําให
ประเทศชาติมีความเขมแข็งยั่งยืนตลอดไปดวย  
ไมใชการพัฒนาประเทศจะไปมุงเนนแตในสวนของ
ภาคอุตสาหกรรม  การผลิต  การสงออก  หรือผูท่ี
มีรายไดมาก  เม่ือการพัฒนาประเทศไดมุงเนนไปท่ี
บุคคลในหมูบานหรือชุมชนตางๆ ของประเทศก็จะ
ทําใหไมเกิดปญหาเรื่องอาชญากรรม  ยาเสพติดฉก
ชิงวิ่งราว  งัดแงะ  ลักขโมย  และภัยอ่ืนๆ ท่ีเกิด
ข้ึนอยูทุกวันในทุกท่ี  ท้ังบนถนน  ตรอง  ซอก  
ซอย ในท่ีชุมชนตางๆ  เปนตน 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
  1.  เพ่ือเปรียบเทียบการควบคุมภายในของกองทุน
หมูบาน  ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และ
ตําบลคันไร  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี 
  2.  เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคการควบคุมภายใน
ของกองทุนหมูบาน  ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดม
นอย  และตําบลคันไร   อําเภอสิรินธร  จังหวัด
อุบลราชธานี  จําแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
อาชีพหลัก  และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  ไดแก  ผูจัดทําบัญชีและผู
ควบคุม  ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  
และตําบลค ัน ไ ร   อํา เภอส ิร ิน ธ ร   จ ังห ว ัด
อุบลราชธานี  จํานวน  62  คน 
 กลุ มตัวอยาง  ไดแก  ผู จ ัดทําบัญชี
และผู ควบคุม  บานเร ียงแถวใต  ตําบลนิคม

สร า งตน เองลํา โดมน อย   และตําบลค ัน ไร   
อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  56  
คน  ไดมาจากตารางเครจซ่ีและมอรแกน  (Krejcie 
and Morgan)  (ธีรวุฒิ  เอกะกุล 2556 : 143-144) 
2.  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
  ตัวแปรตน 
 2.1  เพศ 
  1.  เพศ  
  2.  หญิง 
 2.2  อาย ุ
  1.  20-35  ป 
  2.  36-45  ป 
  3.  46  ปข้ึนไป 
 2.3  ระดับการศึกษา 
  1.  ต่ําปริญญาตรี 
  2.  ปริญญาตรี 
 2.4  อาชีพหลัก 
  1.  เกษตรกร 
  2.  ขาราชการ 
  3.  ธุรกิจสวนตัว 
 2.5  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
    1.  15,000-20,000  บาท   
  2.  21,000-30,000  บาท 
  3.  31,000  บาทข้ึนไป 
  ตัวแปรตาม 
   การเปรียบเทียบการควบคุมภายใน
ของกองทุนหมูบาน  ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดม
นอย  และตําบลคันไร   อําเภอสิรินธร  จังหวัด
อุบลราชธานี  จําแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
อาชีพหลัก  และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  3.  วิธีสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 
  4.  วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.  การวิเคราะหขอมูล   
  6.  สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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   1.1  ประชากร  ไดแก  ประชาชน
ท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ี  ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดม
นอย  และตําบลคันไร  อําเภอสิรินธร  จังหวัด
อุบลราชธานี  จํานวน  62  คน 
   1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ประชาชน
ท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ี  บานเรียงแถวใต  ตําบลนิคม
สรางตนเองลําโดมนอย  และตําบลคันไร     อําเภอ
สิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  56คน  
ไดมาจากตารางเครซ่ีและมอรแกน  (Krejcie and 
Morgan)  (ธีรวุฒิ   เอกะกุล 2556 : 143-144 
จากนั้ นผู วิ จั ย ได ดํ า เนินการสุ มตั วอย า งง าย  
(Simple  Random  Samping) 
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถาม  ซ่ึงออกเปน  3  ตอน  คือ 
  ตอนท่ี  1 ขอมูล ท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ  
(Checklist)  โดยกาเครื่องหมาย  √  ลงใน  ( )  
หนาขอความ 
  ต อ น ท่ี  2 เ ป น แ บ บ ส อ บ ถ า ม
ประสิทธิภาพการจัดทําระบบบัญชีและการควบคุม
ภายในของกองทุนหมูบาน  กรณีศึกษา : บานเรียง
แถวใต  ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  อําเภอ
สิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  มีลักษณะเปนแบบ
มาตรสวนประมาณคา  5  ระดับ  ตามแบบของ  
Likert (Best and Kahn.  1993 : 246)  
  ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
3.  วิธีสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 การสร าง เครื่ อ ง มือ ท่ี ใช ในการ เ ก็บ
รวบรวมขอมูล  และการตรวจสอบเครื่องมือผูวิจัย
ดําเนินตามข้ันตอนดังนี้ 
  3.1  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  ทฤษฎี  
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  3.2  ศึกษาหลักการ  และวิธีสราง
แบบสอบถามตามมาตรสวนประมาณคา  (Rating  
Scale)  ตามวิธีของ  Likert  (Likert  Type) (Best  
and  Kahn.  1993 : 246) 

  3.3  สรางแบบสอบถามตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยไดจํานวน  73  ขอ 
  3.4  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  
เสนออาจารยท่ีปรึกษาการวิจัย  เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสม  และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 
  3.5  นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุง
แกไขแลว  ไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ
ความเหมาะสม  และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา   
ซ่ึงประกอบดวย  3  ทาน  ดังนี้ 
  1)  นายชูชัย  ประดับสุข  ตําแหนง
ผูอํานวยการกลุม  วิทยฐานะ  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร    
เขต  1  วุฒิการศึกษาปรัชญาบัณฑิต  สาขาวิจัย
ประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและวัดผลประเมินผล 
  2)  นา งสุ พั ต ร า   ว ง ศ วิ ศ า ลพ ร  
ตําแหนงครู วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
วุฒิ การ ศึกษามหาบัณฑิต   สาขาการบัญชี    
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผูเชี่ยวชาญดานการ
บัญชี 
  3) นางราณี  ศรีสุรนารี  ตําแหนงครู 
วิทยฐานะ  ครูชํ านาญการพิเศษ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี สถาบันการอาชีวศึกษา
ภ า ค ต ะวั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  4  สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
วุฒิ การ ศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบัญชี    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ผูเชี่ยวชาญดานการ
บัญชี 
  3.6 จากนั้นนําแบบสอบถามมาแกไข
ขอบกพรองตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา  เพ่ือความสมบูรณ
และความเหมาะสมยิ่งข้ึน  แลวนําแบบสอบถามท่ีไดแกไข
แลว  เสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  3.7 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ
แกไขแลว  ไปทดลองใช  (Try - Out)  เพ่ือหาคุณภาพของ
เครื่องมือโดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชผูจัดทําบัญชี
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และผูควบคุม  ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และ
ตําบลคันไร  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  
56  คน 
  3.8  นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช  
มาตรวจใหคะแนน  และวิ เคราะหคาอํานาจ
จํ าแนกเปนรายขอ   โดยใช ค าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายระหวางคะแนนแตละขอกับ
คะแนนรวมรายดาน  (Item – Total Correlation)  
คัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธอยางงาย
ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ไดจํานวน  0  ขอ  ได
ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.83 
  3.9  นําแบบสอบถามท่ีผานการหา
คุณภาพแลว  ไปพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริง  
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.1  ติดตอขอหนังสือจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  เพ่ือขอความรวมมือ
จากกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล  พรอม
นัดหมายกําหนดเวลาการเก็บขอมูล 
  4. 2  เ ต รี ยมแบบสอบถามกา ร
เปรียบเทียบการควบคุมภายในของกองทุนหมูบาน    
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และตําบลคัน
ไร  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน       
ชุด  ใหมีเพียงพอกับกลุมตัวอยาง 
  4. 3  นํ า แ บ บ ส อ บ ถ า ม ก า ร
เปรียบเทียบการควบคุมภายในของกองทุนหมูบาน    
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และตําบลคัน
ไร   อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี   ท่ี
จัดเตรียมไวไปสอบถามตามวันเวลาท่ีนัดหมายไว
กับกลุมตัวอยางโดยเดินทางไปเก็บขอมูลดวย
ตัวเอง 
  4.4  อธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจ
การทําแบบสอบถาม  และการตอบแบบสอบถาม 
  4.5  นําแบบสอบถามท่ีกลุมตัวอยาง
ตอบเรียบรอยแลวมาตรวจความสมบูรณ  และเก็บ
เพ่ิมเติมกรณีท่ีแบบสอบถามไมสมบูรณ  แลวนําไป

ตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดให  และนํา
คะแนนท่ีไดไปวิเคราะห  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 5.  การวิเคราะหขอมูล 
   ผูวิจัยนําแบบนสอบถามท่ีไดรับคืนมา
ท้ังหมดมาดําเนินการจัดทําขอมูลดังนี้ 
  5.1  ตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามทุกฉบับ  ไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณ
กลับคืน  จํานวน  56  คน  รวมท้ังสิน  คิดเปนรอย
ละ  100  ของแบบสอบถามท้ังหมด 
  5.2  นํ าแบบสอบถาม ท่ี มีความ
สมบูรณมาตรวจใหคะแนนเปนรายขอตามเกณฑท่ี
กําหนด 
  5.3  กําหนดรหสั  เพ่ือการวิเคราะหขอมูล
ดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  และวิเคราะห
ระดับของการเปรียบเทียบการควบคุมภายในของกองทุน
หมูบาน  โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
เม่ือไดคาเฉลี่ยแลวนํามาเทียบกับเกณฑประเมินเพ่ือแปบ
ความหมายของคะแนนเฉลี่ย   
 5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในการควบคุม
ภายในของกองทุนหมูบาน  ตําบลนิคมสรางตนเอง
ลําโดมนอย  และตําบลคันไร  อําเภอสิรินธร  
จังหวัดอุบลราชธานีสรุปผลการวิจัย  ไดดังนี้ 
 1.  การศึกษาการควบคุมภายในของ
กองทุนหมูบาน  ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  
และตํ าบล คัน ไ ร   อํ า เภอสิ ริ น ธ ร   จั งห วั ด
อุบลราชธานี  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความคิดเห็นอยู
ในระดับปานกลางทุกดานเม่ือเรียงจากมากไปนอย  
คือ  ดานสภาพแวดลอมและการควบคุม  ดานการ
ติดตามและประเมินผล  ดานการประเมินความ
เสี่ยง  ดานการจัดการบริหารและดําเนินงาน  โดย
สรุปสาระสําคัญในแตละดานดังตอไปนี้ 
 1. 1  ด า นบุ ค ล าก ร   พบว า   ด า น
สภาพแวดลอมและการควบคุม  โดยภาพรวมอยู
ในระดับมากทุกขอ  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  
ก า ร จั ด ทํ า ข อ กํ า ห น ด ด า น จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณอยางชัดเจน  รองลงมาคือ  การ
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ฝกอบรมใหคณะกรรมการรับทราบและเขาใจ
เก่ียวกับความซ่ือสัตยและจริยธรรมอยางเปนระบบ  
และคณะกรรมการเปนตัวอยางท่ีดีโดยท้ังคําพูด
และการกระทําอยางสมํ่าเสมอ  และการลดวิธีการ
หรือการลดแรงจูงใจท่ีเปนการเปดโอกาสใหเกิด
การกระทําผิด  และการจัดโครงสรางองคกรให
เปนไปตามลักษณะท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงาน  
และมีการจัดแบงหนาท่ีระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ  
ในแตละตําแหนงของคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน  และมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการ
คัดเลือก  สรรหาคณะกรรมการใหไดบุคคลท่ีมี
คุณภาพเหมาะสมกับงาน  และมีการจดทํา  Job  
Description หรือคําพรรณนางานของคณะกรรมการและ
มีการกําหนดระดับความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงานในแตละตําแหนง  และคณะกรรมการมี
เวลาอยางเพียงพอในการปฏิบัติงานตามความ
รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ  และประธาน
คณะกรรมการมี ทัศนคติ  และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี  และคณะกรรมการมีการ
ปรึกษาหรือแลก เปลี่ ยนความคิด เห็นอย า ง
สมํ่าเสมอ  เชน  มีการจัดประชุมประจําเดือน  
และการจั ดแบ งหน า ท่ี ให ร ะบุ หน า ท่ี ค ว าม
รับผิดชอบ  ในแตละตําแหนงของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน  และโครงสรางองคกรใหเปนไป
ตามลักษณะท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงาน  และมี
การพัฒนาเก่ียวกับทักษะ  ความรู  ความสามารถ
ท่ีจําเปนของคณะกรรมการ  และคณะกรรมการมี
ความรู  ประสบการณท่ีไดรับการฝกอบรมเพ่ิมใน
การปฏิบัติงานตามหนาท่ี  และมีจํานวนบุคลากร
ในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ  พรอมมีทักษะ
และประสบการณในการปฏิบัติงาน  และมีการ
มอบหมายอํานาจหนาท่ี  ความรับผิดชอบ  โดย
ระบุเปนลายลักษณอักษรและสื่อสารใหสมาชิก
กองทุนหมูบานทราบ  และโครงสรางองคกรมี
จํานวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมเพียงพอ  และมี
การกําหนดแผนงานการพัฒนาและเปาหมายการ
ฝกอบรมประจําป  ไวเปนลายลักษณะอักษร  และ
คณะกรรมการมีการทัศนคติท่ีเหมาะสม  ในการ

บริหารความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนอยางระมัดระวัง    และ
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  ผูปฏิบัติงานมีความรู
เก่ียวกับการทําบัญชีเปนอยางดี  ตามลําดับ     
 1.2  ดานการจัดการบริหารงานและ
ดําเนินงาน  พบวา  ดานการจัดการบริหารและ
ดําเนินงาน  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  มีการพิจารณาความ
เสี่ยงท่ีเก่ียวกับการแกไข  กฎ  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติ  
รองลงมาคือ  มีการพิจารณาถึงความเสี่ยง ท่ี
เก่ียวของกบสภาวะการแขงขัน  วิธีการ  และ
รูปแบบในการแขงขันของคูแขง  และและมีการ
จัดทําการประเมินความเสี่ยงสําหรับระบบงาน
ตางๆ ท่ีสําคัญอยางชัดเจน  และและมีการจัดทํา
การประเมินความเสี่ยงสําหรับระบบงานตางๆ ท่ี
สําคัญอยางชัดเจน  และมีการพิจารณาถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจ  สั งคม  
กฎหมาย  และเทคโนโลยีใหมๆ  และในแตละ
แผนงานในขอ  1  มีการระบุปจจัยเสี่ยงประเภท
ตางๆ โดยแยกเปนปจจัยภายนอกและปจจัย
ภายใน  และผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการ
ประเมินความเสี่ยง  สําหรับงานตางๆ  และในแต
ละแผนงานในขอ  1  มีการจัดทําตารางวิเคราะห
ความเสี่ยง (Risk Assessment Maters – RAM)  
และมีการกําหนดวิธีการควบคุมท่ีเหมาะสมในการ
พัฒนาและนําระบบคอมพิวเตอรใหมมาใชงาน  
และผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการประเมิน
ความเสี่ยง  สําหรับงานตางๆ  และมีการจัดทําการ
ประเมินความเสี่ยงสําหรับระบบงานตางๆ ท่ีสําคัญ
อยางชัดเจน  และในแตละแผนงานในขอ  1  มี
การจัดลําดับความเสี่ยงโดยดูขอมูลจาก (Risk 
Assessment Maters –  RAM)    ส ว น ข อ ท่ี มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  ในแตละแผนงานในขอ  1  มี
การวิเคราะหความเสี่ยงของแตละปจจัยเสี่ยง โดย
ระบุ  (1)  โอกาสและความถ่ีท่ีปจจัยเสี่ยงจะเกิดข้ึน  
(2) ผลกระทบของความเสี่ยง  ตามลําดับ 
  1.3  ดานการประเมินความเสี่ยง  
พบวา  ดานการประเมินความเสี่ยง  โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
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พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ  
โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  การแบงแยกหนาท่ี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเอกสารท่ีบันทึก
รายการ    รองลงมาคือ  คูมือการทํางานเปน
ปจจุบันและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจ
เ กิด ข้ึน   และมีการ กําหนดวิธีการควบคุม ท่ี
เหมาะสมในการพัฒนาและนําระบบคอมพิวเตอร
ใหมมาใชงาน  และและมีการจัดทําคู มือการ
ปฏิบัติงานไว ใหสมบูรณเพียงพอเปนปจจุบัน  
สําหรับการปฏิบัติงานท่ีสําคัญและเปนกิจกรรม
หลักในการดําเนินงาน  และมีการกําหนดนโยบาย  
แผนงาน  และมีการกําหนดผูมีอํานาจอนุมัติในแต
ละรายการและวงเงิน  อนุมัติไวอยางชัดเจน  และ
งบประมาณเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ  และ
มีการกําหนดหมายเลขเอกสารโดยเรียงลําดับ
เอกสารลวงหนา  สําหรับเอกสารสําคัญ  และ
เอกสารทางการเงิน  และมีการจัดใหทําสัญญาเงิน
กูยืม  ในการอนุมัติเงินกูทุกครั้ง  และมีการสอบ
ทานคาใชจาย  ตรวจสอบเอกสารกอนการเบิกจาย  
การอนุมัติรายการ  และการแบงแยกหนาท่ีการรับ 
– จายเงิน  เก็บรักษาเงินสด  การลงบัญชีเงินสด
ออกจากกัน  และในการอนุมัติคาใชจาย  การ
อนุมัติการกูเงิน  มีการแบงแยกหนาท่ีระหวาง
ผูอนุมัติ  และมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดาน
การเงินไวอยางละเอียดในแตละข้ันตอนของ
กิจกรรม  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดสวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  การแบงแยกหนาท่ีรับ – จายเงิน  
กับการบันทึกบัญชี  ตามลําดับ 
 1.4  ดานขอมูลสนเทศและการสื่อสาร  
พบวา  ดานขอมูลสนเทศและการสื่อสาร  โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
และดับมาก  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  มีการ
แจงใหกับสมาชิกทราบถึงการดําเนินงานของ
กองทุนหมูบาน  รายงานทางการเงินท่ีสําคัญ  การ
ติดตามหนี้ท่ีคางชําระอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียงของ  รองลงมา
คือ  มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุกคน
ทราบและ เขา ใจบทบาทและหนา ท่ีของตน

เก่ียวกับการควบคุม ภายใน    และมีการจัดทํา
รายงานผลการดําเนนิงาน  ตามนโยบาย  แผนงาน  
และโครงการ  ซ่ึงขอมูลตรงตามกําหนดเวลา  เปน
ประจําและแกไขอยางรวดเร็ว  และมีสารสนเทศท่ี
เ ก่ียวของและเพียงพอเพ่ือชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูใชงานสารสนเทศ  (Relevance)  
และมีการจัดวางระบบสารสนเทศทีครอบคลุม
กิจกรรม  ดําเนินงานขององคกร  และการควบคุม
ท่ีเพียงพอ  และมีการสื่อสารสารสนเทศท้ังภายใน
และภายนอกอยางเปนระบบ เพ่ือใหพนักงานทุก
ระดับไดรับรูถึงขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึน  และมีการ
จัดชองทางการติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกกับ
คณะกรรมการ  เ พ่ือใหสามารถแจงขอสงสัย  
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินของกองทุน
หมูบาน  และมีระบบในการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลในระบบ  สารสนเทศ เพ่ือปองกันไมให
ขอมูลรั่วไหลไปสูบุคคลอ่ืนท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของ  
และมีการกําหนดหลักเกณฑการบันทึกรายการ
อยางชัดเจน  และมีการกําหนดรูปแบบเอกสาร  
สมุดบันทึก  รายงานอยาง  ชัดเจนและเหมาะสม  
และมีระบบสารสนเทศท่ีอาจจัดทําดวย  Manual  
หรือ  Computer  และมีการรวบรวมขอ มูล
เก่ียวกับการดําเนินงาน  และการ  ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบยีบ  ขอบังคับไวอยางถูกตอง  ครบถวน  ตลอดจนมี
การจัดเก็บเอกสารประกอบการ  บันทึกไวครบถวนและเปน
หมวดหมู  และมีการสรรหาขอมูล  การพัฒนา  กฎ  ระเบียบ  
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพ่ือจัดทํารายงานตอ
คณะกรรมการ  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  มีแผนการเตรียมแผนฟนฟูระบบ  
(Disaster  Recovery  Plan)  และแผนฉุกเฉิน  (Contingency  
Plan)  สําหรับระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือปองกันขอมูล
สูญหาย  ตามลําดับ 
 1.5  ดานการติดตามและประเมินผล  พบวา  
ดานการติดตามและประเมินผล  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามี
ความคิดเห็นอยูในปานกลางและระดับมาก โดยขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  จุดบกพรองท่ีตรวจพบไดมี
การวิ เคราะหหาแนวทางแกไข  และได มีการ
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ปรับปรุงแกไขในทางปฏิบัติในเวลาตอมารวมท้ังได
มีการติดตามและรายงานผล  รองลงมาคือ  มีการ
จัดทํารายงานเปรียบเทียบผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับ
แผนงานท่ีตั้งไว  และรายงานใหผูกํากับดูแลทราบ
เปนลาย ลักษณอักษรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  
และมีการประชุมความคืบหนาของการดําเนินงาน
เปนประจําทุกเดือนของคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน  และมีการกําหนดใหมีการลงนามรับรอง
รายงานความถูกตองของรายงานการเงินและ
รับผิดชอบหากมีความผิดพลาดเกิดข้ึน  และกรณี
ผลการดําเนินงานไม เปนไปตามแผน  มีการ
ดําเนินการแกไขอยางทันกาล  มีการกําหนดให
ผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแล ในกรณีท่ีมี
การทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต  ไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบ  และการกระทําอ่ืนท่ี
อาจมีผลกระทบตอ องคกรอยางมีนัยสําคัญ  การ
กําหนดใหมีการตรวจสอบภายใน  โดยบุคลากรท่ีมี
ความรู ความสามารถ  เพ่ือติดตามตรวจสอบ  และ
ประเมินผล  การปฏิบัติงานวาเปนไปตามระบบ
การควบคุมภายในท่ีกําหนด  ขอบังคับ  ระเบียบใน
ปจจุบัน  และคณะกรรมการตรวจสอบมีความรู  ทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติ  และมีการกําหนดใหมีการ
ประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate Evaluation) ท้ังชนิด
การประเมินการควบคุมภายในดวย ตนเอง (Control  Self  
Assessment)  และการประเมินการควบคุมอยาง
เปนอิสระ  (Independent  Assessment)  ตาม
ความเหมาะสมอยางตอเนื่องและอยางสมํ่าเสมอ  
และมีการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดตลอดจนมีการ
รายงานผลการ ประเมินตอผู กํากับดูแล  และ
คณะกรรมการตรวจสอบ  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
ต่ํ าสุ ด คือ   มีการ เ ก็บรั กษาหลั กฐานในการ
ดําเนินงานไวอยางปลอดภัย  ตามลําดับ 
 2.  ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของ  การควบคุมภายในของกองทุน
หมูบาน  ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และ
ตําบลคันไร  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  
โดยสรุปสาระสําคัญในแตละดานดังตอไปนี้ 

  2. 1  ผลการ เปรี ยบ เ ที ยบความ
คิดเห็นของการควบคุมภายในของกองทุนหมูบาน  
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และตําบลคัน
ไร  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนก
ตามเพศ  โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็น  ไม
แตกตางกัน   
  2.2   ผลการ เปรี ยบ เ ทียบความ
คิดเห็นของการควบคุมภายในของกองทุนหมูบาน  
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และตําบลคัน
ไร  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนก
ตาม  อายุ  โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน   
  2.3   ผลการ เปรี ยบ เ ทียบความ
คิดเห็นของการควบคุมภายในของกองทุนหมูบาน  
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และตําบลคัน
ไร  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนก
ตาม  ระดับการศึกษา  โดยรวมและรายดานมี
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน    
  2. 4  ผลการ เปรี ยบ เ ที ยบความ
คิดเห็นของการควบคุมภายในของกองทุนหมูบาน  
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และตําบลคันไร  
อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อาชีพ
หลัก  โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน   
  2. 5  ผลการ เปรี ยบ เ ที ยบความ
คิดเห็นของการควบคุมภายในของกองทุนหมูบาน  
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และตําบลคัน
ไร  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนก
ตาม  รายไดเฉลี่ยตอเดือน  โดยรวมและรายดานมี
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจัยการควบคุมภายใน
ของกองทุนหมูบาน  ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดม
นอย  และตําบลคันไร  อําเภอสิรินธร  จังหวัด
อุบลราชธานี   มีประเด็น ท่ีสํา คัญท่ีจะนํามา
อภิปรายผลดังนี้ 
 1.   การควบคุมภายในของกองทุน
หมูบาน  ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และ
ตําบลคันไร  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  
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โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุก
ดานเม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  อาชีพหลัก   และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน  ซ่ึงอาจเปนเพราะวา   
  1.1  การควบคุมภายในของกองทุน
หมูบาน  ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และ
ตําบลคันไร  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  
ผูจัดทําบัญชีสวนใหญไมมีความรู ความเขาใจ
ทางดานบัญชีโดยตรง การจัดทําบัญชีนั้นจะอาศัย
คูมือการจัดทําบัญชี และเขารับการฝกอบรมจาก
สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
ศึกษาจากเครือขายกองทุนหมูบาน แตสวนใหญจะ
มีประสบการณในการจัดทําบัญชีมานานตั้งแตป 
พ.ศ. 2544 สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัชรินทร 
จุลกะเสวี (2553) ไดกลาวไววา ผูมีหนาท่ีในการ
จัดทําบัญชีสวนใหญ ไม มี พ้ืนฐานและความรู
ท า ง ด า น บั ญ ชี แ ล ะ ก า ร เ งิ น โ ด ย ต ร ง  แ ต มี
ประสบการณในการจัดทําบัญชีโดยการศึกษาจาก
คูมือ และการเขารับการอบรม นอกจากนี้ในสวน
ของการบันทึกบัญชี สมุดบัญชีท่ีใช ทะเบียนตาง ๆ 
เอกสารท่ีใชประกอบในการบันทึกบัญชี และ
รายงานทางการเงินสวนใหญจะจัดทําตามคูมือการ
จัด ทํ าบัญชี ของกอง ทุนห มู บ าน   ผู มี หน า ท่ี
ตรวจสอบภายในสวนใหญมีความรู และประการณ
ทางดานการจัดทําบัญชี การตรวจสอบจะเปนการ
ตรวจสอบอย า งง าย ไม เป นระบบ เป นการ
ตรวจสอบความถูกตองของตัวเลขวาตรงตาม
เอกสารหรือไมสอดคลองกับงานวิจัยของชัชรินทร 
จุลกะเสวี (2553) ไดกลาวไววา ในสวนของบทบาท
หนาท่ีของผูมีหนาท่ีตรวจสอบภายในของกองทุน
หมูบานนั้น ยังไมมีการจัดระบบของการตรวจสอบ
ภายในเก่ียวกับการบริหารจัดการ การเงิน การ
บัญชี  และพัสดุอย า งชั ด เจน อีก ท้ั งไม ได ให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมในการตรวจสอบของ
สมาชิ ก  ซ่ึ ง ในการตรวจสอบของผู มี หน า ท่ี
ตรวจสอบภายในของกองทุนนั้นจะเปนเพียงการ
ตรวจสอบอยางงาย โดยตรวจทานยอดรวมของ

จํานวนเงินในรายงานทางการเงินเทานั้น  และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิจิตรรัตน  บุญทอง  
(2559  :  บทคัดยอ)  การศึกษาการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบระบบบัญชีของ
กอง ทุนหมูบ าน  อํา เภอปราณบุ รี   จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ  และเพ่ือศึกษาถึงความควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในกองทุนหมูบานใน  
อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  กลุม
ตั ว อย า ง ท่ี ใ ช ใ น กา ร ศึกษา   ป ระกอบด ว ย
คณะกรรมการกองทุนหมูบานท่ีมีหนาท่ีในการ
จัดทําบัญชี  จํานวน  10  ทาน  ผูมีหนาท่ีในการ
ตรวจสอบภายใน  จํานวน  2  ทาน  และเจาหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน  
จํานวน  2  ทาน  และสอดคลองกับงานวิจัย  
กัญญาภัค  มาตรา  (2556 : บทคัดยอ)  การศึกษา
ฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษา  เพ่ือศึกษาการ
บริหารจัดการกองทุนหมูบานในเขตอําเภอหวยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ  และเพ่ือเปรียบเทียบการบริหาร
จัดการกองทุนหมูบานในเขตอําเภอหวยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ  จําแนกตามคุณลักษณะสวน
บุคคล  กลุมตัวอยาง  ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้   
ไดแก  ผูกูเงินกองทุนหมูบาน  ในเขตอําเภอหวย
เม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ จานวนท้ังสิ้น  383  คน  
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  คือ  แบบสอบถาม
เก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนหมูบานในเขต
อําเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ  เปนแบบมาตรา
ส ว น ป ร ะ มา ณ ค า   ซ่ึ ง มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม่ั น ข อ ง
แบบสอบถามเทากับ  0.96  สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล  
ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคา  Independent  t-test  และการวิเคราะห
ความแปรปรวน  ทางเดียว  F-test  (One-way ANOV) 
7.  ขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาขอเสนอแนะของผูตอบ
แบบสอบถามผูจัดทําบัญชีและผูควบคุม  ตําบล
นิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และตําบลคันไร  
อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  ผูศึกษาได
แบงขอเสนอแนะออกเปน  2  สวน  ดังนี้ 
  1.  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
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  ผลการควบคุมภายในของกองทุน
หมูบาน  ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  และ
ตําบลคันไร  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  
มีขอเสนอแนะดังนี้ 
       1.  ดานสภาพแวดลอมและการควบคุม   
 1.1  ควรจัดแบงหนาท่ีระบุหนาท่ีความ
รับผิดชอบ  ในแตละตําแหนงของคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน 
 1.2  มีการกําหนดแผนงานการพัฒนาและ
เปาหมายการฝกอบรมประจําป  ไวเปนลายลักษณะ
อักษร 
      2.  ดานการจัดการบรหิารและดําเนินงาน 
 2.1  มีการกําหนดวิธีการควบคุมท่ีเหมาะสม
ในการพัฒนาและนําระบบคอมพิวเตอรใหมมาใชงาน   
 2.2  มีการจัดทําการประเมินความเสี่ยง
สําหรับระบบงานตางๆ  ท่ีสําคัญอยางชัดเจน 
      3.  ดานการประเมินความเสี่ยง 
 3.1  มีการกําหนดนโยบาย  แผนงาน  และ
งบประมาณเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
 3.2  ควรมีการแบงแยกหนาท่ีรับ – จายเงิน  
กับการบันทึกบัญชี 
      4.  ดานขอมูลสนเทศและการสื่อสาร 
 4.1  สรรหาขอมูล  การพัฒนา  กฎ  ระเบียบ  
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพ่ือจัดทํารายงานตอ
คณะกรรมการ  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 4.2  ควรมีการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินงาน  และการ  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  ขอบังคับ
ไวอยางถูกตอง  ครบถวน  ตลอดจนมีการจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการ  บันทึกไวครบถวนและเปนหมวดหมู  
          5.  ดานการติดตามและประเมินผล 
 5.1  มีการประชุมความคืบหนาของการ
ดําเนินงานเปนประจําทุกเดือนของคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน  
 5.2  กําหนดใหมีการตรวจสอบภายใน  โดย
บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ  เพ่ือติดตามตรวจสอบ  
และประเมินผล  การปฏิบัติงานวาเปนไปตามระบบการ
ควบคุมภายในท่ีกําหนด  ขอบังคับ  ระเบียบในปจจุบัน 
      2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษากระบวนการบริหารจัดการ
กอง ทุนห มู บ านของคณะกรรมการกอง ทุน
หมูบาน  
 2.  ควรใหมีการศึกษาการจัดทําบัญชี
ของกองทุนหมูบานเปรียบเทียบในแตละปเพ่ือ
เปรียบเทียบวาผลการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
มากนอยเพียงใด  
 3.  ควรใหมีการศึกษาจัดทําบัญชีกองทุน
หมูบานในอําเภออ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบดวยวามี
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บทคัดยอ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย  1)  เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพ่ึงประสงคของ
สถานประกอบการผูแทนจําหนายรถยนต  และรถยนตมือสองในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  และ  
2)  เพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพ่ึงประสงคของสถานประกอบการผูแทนจําหนายรถยนตและ
รถยนตมือสองในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ
ทํางาน  ตําแหนงงานปจจุบัน  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูจัดการสาขา  เจาของกิจการ  หัวหนาฝายบุคคล  และ
หัวหนาฝายบัญชี  ของสถานประกอบการผูแทนจําหนายรถยนต  และรถยนตมือสองในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  50  คน  ไดมาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ   คาเฉลี่ย       สวน
เบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน  t – test  (Independent  Samples)  และ  F-test 
  ผลการวิจัยพบวา   
   1.  การศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพ่ึงประสงคของสถานประกอบการผูแทนจําหนายรถยนต  
และรถยนตมือสองในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรอยูในระดับมากท่ีสุด   
   2.  ผลการเปรียบเทียบความตองการของคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคสําหรับสถาน
ประกอบการผูแทนจําหนายรถยนต  และรถยนตมือสองในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนก
ตามตําแหนงงานปจจุบัน  โดยรวมและรายดานของความตองการมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน    
 
คําสําคัญ  :  นักบัญชีท่ีพึงประสงคสําหรับสถานประกอบการ 
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Abstract 

 

 The  purpose  of  this  research  was  In  order  to  1)   study  the  qualifications  of  

an accountant  who  desires  the  establishment  of  a  car  dealer  And  used  cars  in  Mueang 

District  Ubon  Ratchathani  And  to  2)  compare  the  qualifications  of  an  accountant  who 

desires  the  establishment  of  a  car  and  used  car  dealer  in  Mueang  District,  Ubon 
Ratchathani  Province  Classified  by  age,  educational  level,  Work  experience,  Current 
position  Sample  groups  were  branch  managers.   Business  owner  Head  of  Human  
Resources  and  Chief  Accountant  Of  the  car  dealership  establishment  And  used  cars  
in  Mueang  District,  Ubon  Ratchathani  Province,  50  people  were  obtained  from  Purposive  
Sampling.  The  tools  used  in  this  study  were  the  questionnaires  used  for data  analysis  
including  percentage,  mean,  standard  deviation,  t – test  (Independent Samples).  And  F-
test 
    The  results  of  the  research  are  as  follows  :   
  1.   A  study  of  the  qualifications  of  an accountant  who  desires  the  
establishment  of  a  car  dealer.   And  used  cars  in  Mueang  District,  Ubon  Ratchathani  
With  the  highest  level  of  image  Most  of  the  needs  in  the  highest  level.   
  2.   The  results  of  the  comparison  of  the  requirements  of  the  desirable  
accountants  for  the  car  dealer  establishment.  And  used  cars  in  Mueang  District,  Ubon  
Ratchathani  Classified  by  current  position,  total  and  each  aspect  of  the  need  No  
different. 
 
Keywords  :  Desirable  accountant  for  the  workplace. 
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1.  บทนํา 
 ปจจุบันสภาพแวดลอมทางธุรกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ธุรกิจกาวไปสูระบบ
การคาเสรี  ซ่ึงหมายถึงการท่ีธุรกิจตางๆ  ท่ัวโลก
จะกลายเปนธุรกิจไรพรมแดนไมมีกําแพงภาษีเปน
เครื่องมือ กีดขวางทางการคา  การแขงขันทาง
ธุรกิจตองอาศัยความสามารถจากการใชสติปญญา
ความรูของคนในองคกรกับทรัพยากรอ่ืนๆ  ท่ีมีอยู  
และเม่ือระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากข้ึนโดยมี
การติดตอทางการคาระหวางประเทศมากข้ึน  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะมีความซับซอน  และ
พัฒนากาวหนาข้ึนตามลําดับ  
 ผูบริหารตองเผชิญกับการแขงขันในทุกๆ  
รูปแบบ  และตองทําการตัดสินใจแกไขปญหา
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย
คํานึงถึงความอยูรอดและโอกาสในการเติบโตของ
กิจการ  ผู บริหารจํ า เปนตอง มีการ ตัดสิน ใจ  
(Decision  Making)  เลือกทางปฏิบัติ ท่ี ดี ท่ีสุด  
เ พ่ือใหแผนงานหรือปญหาท่ีเกิด ข้ึนในแตละ
กระบวนการสามารถแกไขตอไปได  และทันเวลา  
การตัดสินใจท่ีดีตองอาศัยขอมูลท่ีถูกตอง  และ
สมเหตุสมผล  การบัญชีจึงเขามามีบทบาทสําคัญ
และเปนสวนงานท่ีสนับสนุนตอการดําเนินธุรกิจ
ประเภทตางๆ เปนอยางมาก  ไมวาจะเปนองคกร
ของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  โดยนักบัญชี
จะเปนแกนหลักในการเชื่อมตอภารกิจของสวน
งานตางๆ  ภายในองคกรใหดําเนินไปไดดวยดี  
และสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  
 การบังคับใชพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  
พ.ศ.2547  กอใหเกิดการขยายวิชาชีพบัญชีออกไป
หลายดาน  ซ่ึงไดแก  การทําบัญชี  การสอบบัญชี  
การบัญชีบริหาร  การวางระบบบัญชี  การบัญชี
ภาษีอากร  การศึกษา  และเทคโนโลยีการบัญชี  
และการบริการเก่ียวกับการบัญชีดานอ่ืนตามท่ี
กําหนดโดยกฎกระทรวง  การทําบัญชีจัดเปนงาน
สวนหนึ่งขององคกรท่ีมีความสําคัญ  และเปนสวน
งานท่ีสนับสนุนใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 
ในการจัดทําบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี

หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้น  สิ่งหนึ่ง
ท่ีเปนคุณลักษณะอันสงผลตอการปฏิบัติงานของ
นั ก บั ญ ชี คื อ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ผู ทํ า บั ญ ชี ต า ม
พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.2543  ท่ีกําหนด
หลักเกณฑ ความรู ความสามารถ  และจริยธรรม
ของผูทําบัญชี  นักบัญชีจะทําการรวบรวมขอมูล  
วิเคราะห  และนําขอมูลเหลานั้นมาเสนอในรูปของ
รายงานทางการเงิน  ซ่ึงจัดทํา  และนําเสนอเปน
ประจําทุกปโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผู ใชรายงานทางการเ งิน ท้ังผู ใช
ภายนอก  และผูใชภายในกิจการ  
 นอกจากนี้คณะกรรมการการศึกษาของ
สหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ  (International 
Federation  of  Accountants  :   IFAC)   ไ ด
กําหนดมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับ  ผูประกอบวิชาชีพบัญชี   (International  
Education  Standards  for  Professional  
Accountants  :  2  IES)  ทําใหสถาบันการศึกษา
ตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีดังกลาวเพ่ือ
เตรียมความพรอมใหนักบัญชีของไทยมีศักยภาพ
พรอมในการรับมือตอการแขงขัน  และเพ่ิมโอกาส
ในการก าวออกไปสู ก าร เปด เสรี   และการ
เคลื่อนยายฝมือแรงงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอัน
ใกล  ซ่ึงในปจจุบันสถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนใน
หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีหลายแหง
ตางพยายามผลิตบัณฑิตใหมีศักยภาพสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน  (กาญจนา  
มงคลนิพัทธ  และนิตยา  มณีนาค.  2559  :  1) 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณสมบัติ
ของนักบัญชีท่ีพึงประสงคสําหรับสถานประกอบ
ผูแทนจําหนายรถยนต  และรถยนตมือสอง  เพ่ือ
เปนขอมูลเบื้องตน  และเปนแนวทางสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีในการเพ่ิมคุณคาทางวิชาชีพ
บัญชี  และคุณคาทางวิชาการดานอ่ืน  ๆ  ท่ีตรงตอ
ความตองการของผูประกอบการในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี   
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 2.1  เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพ่ึง
ประสงคสําหรับสถานประกอบการผูแทนจําหนาย
รถยนต  และรถยนตมือสองในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 
 2.2  เ พ่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติของนัก
บัญชีท่ีพ่ึงประสงคสําหรับสถานประกอบการผูแทน
จําหนายรถยนต  และรถยนตมือสองในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  
ระดับการศึกษา  ประสบการณทํางาน  ตําแหนง
งานปจจุบัน   
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากร  และกลุมตัวอยาง 
   ประชากร  ไดแก   ผู จัดการสาขา  
เจาของกิจการ  หัวหนาฝายบุคคล  และหัวหนาฝาย
บัญชีสําหรับสถานประกอบการผูแทนจําหนาย
รถยนต  และรถยนต มือสองในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี  อุบลราชธานี  จํานวน  50  คน 
   กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูจัดการสาขา  
เจาของกิจการ  หัวหนาฝายบุคคล  และหัวหนาฝาย
บัญชีสําหรับสถานประกอบการผูแทนจําหนาย
รถยนต  และรถยนต มือสองในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี  อุบลราชธานี  จํานวน  50  คน  
จากนั้ นผู วิ จั ยจึ งใช   วิ ธี การสุ มแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling)   
 2.  ตัวแปร 
  ตัวแปรตน 
   1)  อาย ุ
    (1)  25 – 45  ป 
    (2)  มากกวา  45  ป 
   2)  ระดับการศึกษา 
    (1)  ต่ํากวาปริญญาตรี 
    (2)  ปริญญาตรี 
    (3)  สูงกวาปริญญาตรี 
   3)  ประสบการณทํางาน 
    (1)  นอยกวา  1  ป 
    (2)  1 – 5  ป 
    (3)  5 – 10  ป 

    (4)  มากกวา  10  ปข้ึนไป 
  4)  ตําแหนงงานปจจุบัน 
    (1)  ผูจัดการสาขา 
    (2)  เจาของกิจการ 
    (3)  หัวหนาฝายบุคคล 
    (4)  หัวหนาฝายบัญชี 
  ตัวแปรตาม 
   คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค
สําหรับสถานประกอบการผูแทนจําหนายรถยนต  
และรถยนตมือสองในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
อุ บ ล ร า ช ธ า นี   ป ร ะ ก อ บ ด ว ย   5  ด า น  
ไดแก    
   1)  ดานกฎหมาย 
   2)  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3)  ดานทักษะวิชาชีพบัญชี 
   4)  ดานคานิยม  จรรยาบรรณ  และ
ทัศนคติทางวิชาชีพ 
   5)  ดานความรู เ ก่ียวกกับองคกร  
และธุรกิจ 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 งานวิ จั ย ในครั้ งนี้ ผู วิ จั ย ได ศึ กษา เ รื่ อ ง  
การศึกษาประสิทธิภาพการใชโปรแกรมบัญชี  
GFMIS กับโปรแกรมบัญชี  E-LAAS  ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี  ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนในการ
ดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้ 
 1.  ประชากร  และกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากร 
   ประชากร  ไดแก   ผูจัดการสาขา  
เจาของกิจการ  หัวหนาฝายบุคคล  และหัวหนาฝาย
บัญชีสําหรับสถานประกอบการผูแทนจําหนาย
รถยนต  และรถยนตมือสองในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี  อุบลราชธานี  จํานวน  50  คน 
  1.2  กลุมตัวอยาง   
   กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูจัดการสาขา  
เจาของกิจการ  หัวหนาฝายบุคคล  และหัวหนาฝาย
บัญชีสําหรับสถานประกอบการผูแทนจําหนาย
รถยนต  และรถยนตมือสองในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี  อุบลราชธานี  จํานวน  50  คน  
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จากนั้ นผู วิ จั ยจึ งใช   วิ ธี การสุ มแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling) 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถาม  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ตอน  คือ 
   ตอนท่ี   1  ขอมูลท่ัวไปของผู ตอบ
แบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ  
(Checklist)  โดยกาเครื่องหมาย    ลงใน  (  )  
หนาขอความ 
  ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามคุณสมบัติของ
นักบัญชีท่ีพึงประสงคสําหรับสถานประกอบการผูแทน
จําหนายรถยนต  และรถยนตมือสองในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา  5  ระดับ  ตามแบบของ  Likert   
  ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 3.  ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ  และหา
คุณภาพเครื่องมือ 
  การสร าง เครื่ อ ง มือ ท่ี ใช ในการ เ ก็บ
รวบรวมขอมูล  และการตรวจสอบเครื่องมือผูวิจัย
ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
   1.  ศึกษา  เอกสาร  ทฤษฏี  และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   2.  ศึกษาหลักการ  และวิธีสราง
แบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา  (Rating  
Scale)  ตามวิธขีอง  Likert  (Likert  Type)   
   3.  สรางแบบสอบถามตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยไดจํานวน  50  ขอ 
   4.  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
เสนออาจารยท่ีปรึกษาการวิจัย  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสม  และใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแกไข 
   5.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับการ
ปรับปรุงแกไขแลว  ไปใหผู เชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม  และความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา  ซ่ึงประกอบดวย  3  ทาน  ดังนี้ 
    1)   น า ย ชู ชั ย   ป ร ะ ดั บ สุ ข  
ตําแหนงผู อํานวยการกลุมนิ เทศ  วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร  เขต  1  วุฒิการศึกษา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยแบะประเมินผล
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย  และวัดประเมินผล 
   2)  นางราณี  ศรีสุรนารี  ตําแหนงครู
วิทยฐานะ  ครูชํ านาญการพิเศษ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวั นออก เ ฉี ย ง เหนื อ   4  สํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
วุฒิการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบัญชี  มหาลัย
ธรรมศาสตร  ผูเชี่ยวชาญดานการบัญชี 
   3)   นางสุ พัตรา   ว งษ วิ ศ าลพร  
ตําแหนงครู  คศ.3  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการ
พิเศษ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  
กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาการบัญชี  มหาลัยธรรมศาสตร  ผูเชี่ยวชาญ
ดานการบัญชี   
   6.  จากนั้นนําแบบสอบถามมาแกไข
ขอบกพรองตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา  เพ่ือความ
สมบูรณและเหมาะสมยิ่งข้ึน  แลวนําแบบสอบถาม
ท่ีไดแกไขแลว  เสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณา
อีกครั้ง 
   7.   นํ าแบบสอบถาม ท่ีผ านการ
ตรวจสอบแกไขแลว  ไปทดลองใช  (Try – Out)  
เ พ่ื อ ห า คุ ณ ภ า พ ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ   โ ด ย ทํ า
แบบสอบถามไปทดลองใชกับ  ผู ทําบัญชี  ผู มี
หนาท่ีจัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชี  และ
อาจารยผูสอนบัญชี  ในหนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  ในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  50  คน 
   8.  นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช  มา
ตรวจใหคะแนน  และวิ เคราะหหาคาอํานาจ
จําแนกเปนรายขอ  โดยใชคาสัมประสิทธสัมพันธ
อยางงาย  ระหวางคะแนนแตละขอกับคะแนนรวม
รายดาน (Hem – total correction)  คัดเลือก
แบบสอบถามท่ีมีคาสัมประสิทธสัมพันธอยางงายท่ี
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มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ไดจํานวน  50  
ขอ  ซ่ึงไดอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง  0.60 – 
0 . 8 8   แ ล ว นํ า ม าห าค า ค ว า ม เ ชื่ อ ม่ั น ขอ ง
แบบสอบถาม  โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธ
แอลฟา  (Alpha –  Coefficient)  ตามวิ ธีของ  
Cronbach (Cronbach. 1970 : 161)  ไดความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ  .84 
   9.  นําแบบสอบถามท่ีผานการหา
คุณภาพแลว  ไปพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริง  
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
  1.   ติดต อขอหนั งสื อจากวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  เพ่ือขอความรวมมือ
จากกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลพรอม                                     
นัดหมาย  กําหนดเวลาการเก็บขอมูล 
  2.  เตรียมแบบสอบถามคุณสมบัติของ
นักบัญชีท่ีพึงประสงคสําหรับสถานประกอบการ
ผูแทนจําหนายรถยนต  และรถยนตมือสองในเขต
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  50  ชุด  
ใหมีเพียงพอกับกลุมตัวอยาง 
  3.  นําแบบสอบถามคุณสมบัติของนัก
บัญชีท่ีพึงประสงคสําหรับสถานประกอบการผูแทน
จําหนายรถยนต  และรถยนตมือสองในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ท่ีจัดเตรียมไวไป
สอบถาม  ตามวัน  เวลา  ท่ีนัดหมายไวกับกลุม
ตัวอยางโดยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 
  4.  อธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจวิธีการ
ทําแบบสอบถาม  และการตอบแบบสอบถาม 
  5.  นําแบบสอบถามท่ีกลุมตัวอยางตอบ
เรียบรอยแลวมาตรวจสอบความสมบูรณ  และเก็บ
เพ่ิมเติมกรณีท่ีแบบสอบถามไมสมบูรณ  แลวนําไป
ตรวจสอบใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  และ
นําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 
5. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องคุณสมบัติของนัก
บัญชีท่ีพึงประสงคสําหรับสถานประกอบการผูแทน
จําหนายรถยนต  และรถยนตมือสองในเขตอําเภอ

เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพ่ึงประสงคสําหรับ
สถานประกอบการผูแทนจําหนายรถยนต  และ
รถยนตมือสอง  และเพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ของนักบัญชีท่ีพ่ึงประสงคในดานกฎหมาย  ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานทักษะวิชาชีพบัญชี  
ดานคานิยม  จรรยาบรรณ  และทัศนคติทาง
วิชาชีพ  และดานความรูเก่ียวกับองคกร  และ
ธุร กิจ  จํ าแนกตาม  อายุ   ระดับการศึกษา  
ประสบการณทํางาน  ตําแหนงงานปจจุบัน  โดย
ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากผูจัดการสาขา  
เจาของกิจการ  หัวหนาฝายบุคคล  และหัวหนา
ฝายบัญชีของสถานประกอบการผูแทนจําหนาย
รถยนตและรถยนต มือสองในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  50  คน  สามารถ
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
ส วน ท่ี   1   ข อ มู ล พ้ืนฐ าน ท่ั ว ไปของสถาน
ประกอบการ  
 สถานประกอบการผู แทนจําหนาย
รถยนตและรถยนต มือสองในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี  สวนใหญมีผูจัดการสาขา  
เจาของกิจการ  หัวหนาฝายบุคคล  และหัวหนา
ฝายบัญชี  ท่ีมีอายุ  25  -  45  ป  จํานวน  45  
คน  คิดเปน  รอยละ  90  รองลงมา  ผูจัดการ
สาขา  เจาของกิจการ  หัวหนาฝายบุคคล  และ
หัวหนาฝายบัญชี  ท่ีมีอายุมากกวา  45  ปข้ึนไป  
จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  10  มีผูจัดการ
สาขา  เจาของกิจการ  หัวหนาฝายบุคคล  และ
หัวหนาฝายบัญชีท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
จํานวน  30  คน  คิดเปนรอยละ  รองลงมา  ระดับ
ต่ํากวาปริญญาตรี  จํานวน  17  คน  คิดเปนรอย
ละ  34  และการศึกษาสุงกวาปริญญาตรี  จํานวน
นอยท่ีสุด  คือ  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  6  
มีผูจัดการสาขา  เจาของกิจการ  หัวหนาฝาย
บุคคล  และหัวหนาฝายบัญชีท่ีมีประสบการณ
ทํางาน  1  -  5  ป  จํานวน  25  คน  คิดเปนรอย
ละ  50  รองลงมา  ประสบการณทํางาน  5  -  10  
ป  จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  22  และมี
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ผูจัดการสาขา  เจาของกิจการ  หัวหนาฝายบุคคล  
และหัวหนาฝายบัญชี ท่ีมีประสบการณทํางาน
จํานวนเทากัน  คือ  ประสบการณทํางานต่ํากวา  1  
ป  และประสบการณทํางานมากกวา  10  ปข้ึนไป  
มีจํานวนเทากันท่ี  7  คน  คิดเปนรอยละ  14  
และสถานประกอบการผูแทนจําหนายรถยนตและ
รถยนต มือสองใน เขต อํา เภอเ มือง  จั งหวัด
อุบลราชธานี  มีบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานปจจุบัน
สวนใหญมีตําแหนงหัวหนาฝายบุคคล  จํานวน  19  
คน  คิดเปนรอยละ  38  รองลงมา  คือ  ผูจัดการ
สาขา  จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  26  และ
มีบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานเดียวกันและจํานวน
เทากัน  คือ  เจาของกิจการ  และหัวหนาฝายบัญชี  
จํานวนตําแหนงงานละ  9  คน  คิดเปนรอยละ  
18 
สวนท่ี  2  ระดับความตองการเก่ียวกับคุณสมบัติ
ของนักบัญชีท่ีพึงประสงค  
 ผูจัดการสาขา  เจาของกิจการ  หัวหนา
ฝายบุคคล  และหัวหนาฝายบัญชีของสถาน
ประกอบการผูแทนจําหนายรถยนต  และรถยนต
มือสองในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึง
ประสงค  ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดทุก
ประเด็น  เม่ือพิจารณารายขอ  พบวา  ดานคุณคา  
จรรยาบรรณและทัศนคติมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  
ดานทักษะวิชาชีพทางการบัญชี  และดานความรู
องคกรมากท่ีสุด  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ตามลําดับ  และดานท่ีมีระดับความ
ตองการนอยท่ีสุด  คือ  ดานกฎหมาย   
 ความต อ งกา รของผู จั ด ก า รส าข า  
เจาของกิจการ  หัวหนาฝายบุคคล  และหัวหนา
ฝายบัญชี  ในดานดานกฎหมาย  ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ดานทักษะวิชาชีพทางการบัญชี  ดาน
คุณคา  จรรยาบรรณและทัศนคติ  ดานความรู
องคกร  และธุรกิจ  มีดังนี้ 
  1.  ดานกฎหมาย  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอ  พบวา ตองการ
ให มีความรู เ ก่ียวกับมาตรฐานบัญชีมากท่ีสุด  

รองลงมา  คือ  มีความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
การบัญชี  และมีความรูเก่ียวกับมาตรฐานระหวาง
ประเทศดานสมรรถนะ  สําหรับผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี  และความตองการท่ีนอยท่ีสุด คือ  ตองการ
ใหมีความรูเก่ียวกับกฎหมายภาษีอากร   
  2.  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณารายขอ  
พบวา  ตองการให มีความสามารถในการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ัวไปมากท่ีสุด  ตองการใหมี
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การมีทักษะในการใชงานทางบัญชีดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และความตองการท่ีนอย
ท่ีสุด  คือ  ความรูในการสื่อสารดวยระบบเครือขาย  
Sociel  network  ความสามารถในการทํางาน
ดวยระบบเครือข าย   Sociel  Network  การ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  และ
การถายทอดความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 3.  ดานทักษะวิชาชีพทางการบัญชี  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณารายขอ  
พบว า   ต อ งการ ให มี ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  และกฎหมายท่ี
เก่ียวของดวยความมีสติ  ระมัดระวังและรอบคอบ
ม า ก ท่ี สุ ด   ร อ ง ล ง ม า   คื อ  ต อ ง ก า ร ใ ห มี
ความสามารถดานภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ  
และความตองการท่ีนอยท่ีสุด  คือ  ความสามารถ
ในดานบัญชีการเงิน  
 4 .   ด า น คุ ณ ค า   ทั ศ น ค ติ   แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ท่ีสุด  เม่ือพิจารณารายขอ  พบวา  ตองการใหมี
การรักษาความลับตอองคกร  ขอมูลท่ีไดไมควรเผย
แกบุคคล ท่ีสาม  นอกจากการใหขอ มูลตาม
กฎหมายกําหนดมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  มีความ
เสียสละเพ่ือสวนรวมมากกวาสวนตน  และมีความ
ตองการท่ีนอยท่ีสุด  คือ  ไมบิดเบือนขอมูลเพ่ือ
ประโยชนของบุคคลใด  
 5.  ดานความรูเก่ียวกับองคกร  และ
ธุรกิจ  โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  เม่ือ
พิจารณารายขอ  พบวา  มีความรูดานพฤติกรรม
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องคกรมากท่ีสุด  รองลงมา  ตองการใหมีความรู
ดานการตลาด  และมีความตองการท่ีนอยท่ีสุด  
คือ  มีความรูดานบรรษัทภิบาล   
6.  อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของสถาน
ประกอบการ  
 สรุปผลการวิจัยคุณสมบัติของนักบัญชีท่ี
พึงประสงคสํ าหรับสถานประกอบการผู แทน
จําหนายรถยนต  และรถยนตมือสองในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  พบวา  ผูจัดการสาขา  
เจาของกิจการ  หัวหนาฝายบุคคล  และหัวหนาฝาย
บัญชี  สวนใหญดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบุคคล  
อายุระหวาง  25  -  45  ป  การศึกษาระดับปริญญา
ตรี  และมีประสบการณทํางานอยู ท่ี  1  -  5  ป  
เปนสวนใหญ 
 2.  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของ
นักบัญชีท่ีพึงประสงค  
 จากการวิเคราะหขอมูลจากความตองการ
สําหรับสถานประกอบการผูแทนจําหนายรถยนต  
และรถยนตมือสองในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  ระดับการศึกษา  
ประสบการณทํางาน  และตําแหนงงานปจจุบัน  
พบวา  สวนใหญมีความตองการในดานอยูในระดับ
มากท่ีสุด  และพบวาดานกฎหมาย  มีความตองการ
อยูในระดับมาก  ซ่ึงความตองการของคุณสมบัติของ
นักบัญชีท่ีพึงประสงค  ท่ีสถานประกอบการผูแทน
จําหนายรถยนต  และรถยนตมือสองในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ตองการมากท่ีสุด  คือ  
ดานคุณคา  ทัศนคติ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ซ่ึง
อยู ในระดับมากท่ีสุด  โดยเฉพาะในประเด็นท่ี
ตองการใหมีการรักษาความลับตอองคกร ขอมูลท่ีได
ไมควรเผยแกบุคคลท่ีสาม  นอกจากการใหขอมูล
ตามกฎหมายกําหนด  รองลงมา  คือ  ตองการ
คุณสมบัติของนักบัญชี ท่ีพึงประสงคดานทักษะ
วิชาชีพทางการบัญชี  และดานความรูองคกร  ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามลําดับ  และความ
ตองการของคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค  ท่ี
สถานประกอบการผูแทนจําหนายรถยนต  และ

รถยนต มื อสองในเขตอํา เภอเ มื อง  จั งหวั ด
อุบลราชธานี  ตองการนอยท่ีสุด  คือ  ดานกฎหมาย  
ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ
ประนอม  ตั้งปรีชาพานิชย  (2555)  ไดศึกษาเรื่อง
คุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานบัญชีท่ีพึง
ประสงคตามทัศนะของสถานประกอบการ  พบวา  
คุณสมบัติของพนักงานบัญชีท่ีพึงประสงคตามทัศนะ
ของสถานประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด  คือ  คุณลักษณะ
ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
รองลงมา คือ  ดานมนุษยสัมพันธ  ดานการสื่อสาร  
ด านบุ คลิ กภาพ  ด านวิ สั ย ทั ศน   และด าน
ความสามารถทางสังคม ตามลําดับ  และจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา  สมมติฐานขอท่ี  1  สถาน
ประกอบการท่ีประเภทกิจการแตกตางกันมีความ
ตองการพนักงานบัญชีท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  
สมมติฐานขอท่ี  2  สถานประกอบการท่ีลักษณะ
การประกอบอุตสาหกรรมแตกตางกันมีความ
ตองการพนักงานบัญชีท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
สมมติฐานขอท่ี  3  สถานประกอบการท่ีระยะเวลา
เริ่มดําเนินกิจการแตกตางกันมีความตองการ
พนักงานบัญชี ท่ี มี คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไม
แตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  
สมมติฐานขอท่ี  4  สถานประกอบการท่ีมีจํานวน
พนักงานในสถานประกอบการแตกตางกันมีความ
ตองการพนักงานบัญชีท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 ผลการวิจัยพบวา   
   1.  การศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ี
พ่ึงประสงคของสถานประกอบการผูแทนจําหนาย
รถยนต  และรถยนตมือสองในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรอยูในระดับมากท่ีสุด   
   2 .   ผลการ เป ร ียบ เท ียบคว าม
ตองการของคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค
สําหรับสถานประกอบการผูแทนจําหนายรถยนต  
และรถยนตมือสองในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี  จําแนกตามตําแหนงงานปจจุบัน  
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โดยรวมและรายดานของความตองการมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน  โดยดานกฎหมาย  ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานทักษะวิชาชีพบัญชี  
ดานคานิยม  จรรยาบรรณ  และทัศนคติทาง
วิชาชีพ  และดานความรูเก่ียวกกับองคกร  และ
ธุรกิจ  มีความสัมพันธเชิงบวกกับตอการศึกษา  
และเปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชี ท่ี พึง
ประสงคสําหรับสถานประกอบการผูแทนจําหนาย
รถยนต  และรถยนตมือสองในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี  มีระดับความเชื่อม่ัน  84  
เปอรเซ็นต  ผลการศึกษาวิจัยชี้ใหเห็นวาคุณสมบัติ
ข อ ง นั ก บั ญ ชี ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค สํ า ห รั บ ส ถ า น
ประกอบการผูแทนจําหนายรถยนต  และรถยนต
มือสองตองมีความรู  และความเขาใจในดานคุณคา  
ทัศนคติ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานทักษะ
วิชาชีพทางการบัญชี  และดานความรูองคกร  ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และดานกฎหมายเปน
พ้ืนฐาน  และมีทักษะในการทําบัญชีจึงจะสงผลให
เปนนักบัญชีสําหรับสถานประกอบการผูแทน
จํ า ห น า ย ร ถ ย น ต   แ ล ะ ร ถ ย น ต มื อ ส อ ง มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
7.  ขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาขอเสนอแนะของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ผูแทนจําหนายรถยนต  และรถยนตมือสองในเขต
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ดังนี้ 
 1.  องคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ  เชน  สภา
วิชาชีพบัญชี  ควรเขามามีบทบาทสําคัญ ในการ
กําหนดมาตรฐาน  และแนวทางการใหการอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะในดานตางๆ  เชน  ดานคุณคา  
ทัศนคติ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยเฉพาะ
ความรูดานตองการใหมีการรักษาความลับตอ
องคกร  ขอมูลท่ีไดไมควรเผยแกบุคคลท่ีสาม  ซ่ึง
ผูจัดการสาขา  เจาของกิจการ  หัวหนาฝายบุคคล  
และหัวหนาฝายบัญชี  ใหความสําคัญ  4.72  
 2.  สถาบันการศึกษาควรสงเสริม  ดาน
กฎหมาย  แกนักศึกษาต้ังแตแรกเขา  เพ่ือให
นักศึกษาไดรับความรูเก่ียวกับกฎหมายภาษีอากร  

ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติการบัญชี  และ
ความรูเ ก่ียวกับมาตรฐานระหวางประเทศดาน
สมรรถนะ  สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี  และท่ี
สําคัญท่ีสุดคือ  ไดรับความรูเก่ียวกับมาตรฐาน
บัญชี  
 3.   สถาบันการศึกษาควรปรับปรุ ง
หลักสูตรใหสอดคลอง กับความตองการของ
ตลาดแรงงาน  โดยหลักสูตรควรเนนใหมีรายวิชาท่ี
เน นคว ามรู ท า งด าน คุณค า   ทั ศนคติ  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ท่ีตระหนักถึงการรักษา
ความลับขององคกร  โดยไมนําขอมูลดังกลาวไป
เผยแพรแกบุคคลท่ีสาม  นอกจากการใหขอมูล
ตามท่ีกฎหมายกําหนด  อีกท้ังควรเนนเรื่องความ
เสียสละเพ่ือสวนรวมมากกวาสวนตน  และการ
เคารพสิทธิของผู อ่ืน   รวมท้ังด านกฎหมาย  
โดยเฉพาะความรูเก่ียวกับกฎหมายภาษีอากร   
8.  กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
ผูศึกษาจึงกราบขอพระคุณ  ดร.ชูชัย  ประดับสุข  
ดร.สุธารัตน  ศรีทอง  นางราณี   ศรีสุรนารี  และ
นางสุพัตรา  วงษวิศาลพร  และท่ีไดใหคําแนะนํา
ใหความรู  แนวทางการแกไขปญหาต้ังแตเริ่มตน
ทําการวิจัยจนกระท้ังเสร็จสมบูรณ  รวมถึงนาง
บังอร  พันธ โสภา  อาจารย ท่ีปรึกษาท่ีได ให
คําปรึกษาและวิชาความรุตางๆ  ทําใหการวิจัยใน
ครั้งนี้ถูกตองสมบูรณมากข้ึน  ผูวิจัยจึงใครขอกราบ
ขอพระคุณทุกทานไวเปนอยางสูง  ณ  โอกาสนี ้
 สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
บิดา  มารดา  ญาติพ่ีนอง  เพ่ือนๆ  และเจาหนาท่ี
หองสมุดท่ีใหการสนับสนุนใหกําลังใจ  และให
ความชวยเหลือดวยดีตลอดมาผูวิจัยหวังเปนอยาง
ยิ่งวาวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนไมมากก็นอย  และ
หากมีขอผิดพลาดประการใดปรากฏในรายงาน
ฉบับนี้  ผูวิจัยขออภัย  และนอมรับไว  ณ  โอกาส
นี้ 
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ปจจัยที่สัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม  และเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  ระดับการศึกษา  รายไดตอเดือน  ขนาดของสถานประกอบการ  
และประสบการณการทํางาน  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  312  คน  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  มี
ลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ  (check list)  ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  5  
ระดับ  ตามแบบของลิเคอรท  (Likert)  จํานวน  33  ขอ  
 ผลการวิจัยพบวา  (1)  ปจจัยท่ีสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ใน
เขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   (2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผูจัดการธุรกิจขนาดกลางและขยาดยอมตอปจจัยท่ีสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามอายุ ประสบการณการทํางาน ขนาดของสถาน
ประกอบการ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน โดยรวมผูจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน 
 
 
คําสําคัญ  :  ปจจัยท่ีสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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Abstract  
 

 The  objective  of  this  research  were  to  study  Factors  the  opinions  related  to  
the  success  of  small  and  medium  business  In  the  Mueang  district  Ubon  Ratchathani  
And  to  compare  factors  related  to  the  success  of  small  and  medium  business   In  
Mueang  District,  Ubon  Ratchathani  Province,  classified  by  age,  education  level   Monthly  
income  The  size  of  the  establishment  And  work  experience.  Sample  groups  are  small  
and  medium  business  managers.  In  the  Mueang  district  Ubon  Ratchathani  Province,  
312  people  were  obtained  from  the  table  of  sample  sizes  of  Krejcie  &  Morgan.  With  
a  simple  random  method  
 The results of the research found that (1) Factors related to the success of small and 
medium business In Mueang District Ubon Ratchathani The overall picture is in a high level. 
(2) The comparison of opinions of small and medium business managers with small scale on 
the factors related to the success of small and medium business In Mueang District Ubon 
Ratchathani Classified by age, work experience The size of the establishment Education level 
And monthly income Overall, small and medium business managers have no different 
opinions. 
  
 
Keyword  :  Factors related to the success of small and medium business 
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1.  บทนํา 
 จากวิกฤตเศรษฐกิจอยางหนักในชวงป  
2540  เศรษฐกิจประเทศไทยไดขยายตัวใน
ระดับสูงมาอยางตอเนื่องในชวงทศวรรษท่ีผานมา  
เนื่องจากโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ได มีการ เปลี่ ยนแปลงไปอยา งมาก  ซ่ึ งการ
เปลี่ยนแปลงโครงการสรางจากสาขาการเกษตร
ไปสู ส าข า อุ ตสาหกร รมและบริ ก า ร   ก า ร
เปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลใหกิจการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม  (SMEs)  เกิดข้ึนมาก  จน
ปจจุบันนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs)  
ไดกลายเปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของระบบ
เศรษฐกิจประเทศไทย  และมีบทบาทท่ีสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศ  อีกท้ังยังชวยกระตุนระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศใหเติบโต  กิจการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs)  สวน
ใหญเปนภาคเศรษฐกิจท่ีแทจริง  การดําเนินงาน
ของผูประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม   (SMEs)  ราย ใหม ต อ งฝ าฟ น อุปสรรค
นานับประการ  มีผูประกอบการจํานวนไมนอย
ตองพบอุปสรรค  จนบางสวนไมสามารถแกไขได  
หรือไมสามารถขอกู เ งินสนับสนุนจากสถาบัน
การเงินได   และในท่ีสุดตองลมเลิกกิจการไป  
เพราะไมสามารถแบกรับภาระตางๆท่ีเกิดข้ึนจาก
ผลกระทบของการเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจนี้
ได  บริษัทชั้นนําหลายแหงก็ถูกนักลงทุนตางชาติ
เขามาซ้ือกิจการราคาถูก  ธุรกิจสวนใหญท่ีสามารถ
ประคองตัวอยูไดจนถึงปจจุบัน  คือ  ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม  (SMEs)  (สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2556) 
 เศรษฐกิจประเทศไทยในปจจุบันไดเริ่ม
ฟนตัว  แตก็ยังมีกิจการอีกสวนหนึ่งท่ียังตองใช
เวลาอีกระยะหนึ่งในการท่ีจะทําใหระบบเศรษฐกิจ
กลับเปนปกติได  สภาพดังกลาวทําใหอัตราการ
จางงานในปจจุบัน  ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน
อยู ในระดับต่ํา   นักเรียน  นักศึกษาท่ีสํา เร็จ
การศึกษา  สวนมากหางานทําไดยาก  เนื่องจาก
งานยังมีจํากัดอยูมาก  เม่ือเทียบกับจํานวนคนท่ี

สําเร็จการศึกษาออกมา  ทําใหคนจํานวนไมนอย
ไม มีงานทํา  และคิดท่ีจะหันเหเขาสูการเปน
ผูประกอบการในธุรกิจ  (SMEs)  ประกอบกับ
ขณะนี้  รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมและผลักดันให
คนเขามาเปนผูประกอบการมากข้ึน  ทําใหเปน
โอกาสท่ีดีของผูสนใจ  และมีความคิดท่ีจะประกอบ
ธุรกิจเปนของตนเองไดเขาสูการเปนผูประกอบการ
ในธุรกิจ  (SMEs)  ไดงายข้ึน  (ณัฐวุฒิ วิ เศษ.  
2555 : 2) 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ถือ
เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจท่ัวทุกมุม
โลก  ซ่ึงในประเทศไทย  SMEs  ถือเปนเสนเลือด
ใหญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให
เติบโตอยางมาก  การดําเนินงานของ  SMEs  มี
การบริหารจัดการท่ีไม ซับซอน  เ ม่ือเทียบกับ
กิจการขนาดใหญสงผลใหกิจการ  SMEs  มีความ
คลองตัวในการบริหารจัดการธุรกิจและสามารถ
ปรับตัวเขากับสถานการณท่ัวไปไดอยางรวดเร็ว  
และดวยบทบาทของ  SMEs  ท่ีมีความสําคัญตอ
ระบบเศรษฐกิจในหลายๆดาน  อาทิ  กอใหเกิด
ประโยชนในการจางงาน  การสรางงาน  เปนจุด
กําเนิดของผูประกอบการรายใหม  สรางรายได  
เปนตน  อยางไรก็ตามยังคงพบปญหาในระบบ  
SMEs  ของไทยในแงของการขาดการพัฒนาในเชิง
การแขงขัน  ท้ังดานผลประกอบการ  การตลาด  
ระบบการจัดการ  แหลงเงินทุน  การพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการ  รวมถึงการพัฒนาทักษะ
บุคลากร  โดยเฉพาะในชวงท่ีมีวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจหรือในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในปจจุบัน  ก็ยิ่ ง มีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของ  SMEs  เปนอยางมาก  ซ่ึงหาก
ผูประกอบการปรับตัวไม เทาทันกับยุคสมัยท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  ก็อาจไมสามารถแขงขันได   
“สํานักประสานงานชุดโครงการการพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs)”  
เปนชุดโครงการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเม่ือป  พ.ศ.2557 
ภายใตการดูแลของ  “สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ  (วช.)”  และ  “สํานักงานกองทุน
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สนับสนุนการวิจัย  (สกว.)”  เพ่ือคอยสนับสนุน
และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ  
SME ด ว ย ง าน วิ จั ย   ร ว ม ไ ป ถึ ง ก า ร พัฒ น า
ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการของ  SMEs  
ให ได มาตรฐานควบคู กับ คุณภาพและความ
ปลอดภัย  พัฒนาแนวคิดนวัตกรรม  เพ่ือสรางสิ่ง
แปลกใหมใหกับตัวสินคาและตอบสนองความ
ตองการและความหลากหลายของผูบริโภค  เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการและสราง
รายไดใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนทองถ่ินใหดีมาก
ยิ่งข้ึน  (สํานักงานประสานงานชุดโครงการการ
พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 
SMEs.  2557) 
 ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึง
ปจจัยท่ีสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี  ซ่ึงเปนปจจัยท่ีนาสนใจเปนอยาง
มากสํ าห รั บก าร จะประกอบธุ ร กิ จส ว นตั ว  
การศึกษาในเรื่องนี้จะเปนแนวทางใหประสบ
ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัว  ผูวิจัยจึง
ใ ค ร ท่ี จ ะ ศึ กษ าป จ จั ย ท่ี มี ค ว ามสั ม พัน ธ กั บ
ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือผลท่ี
ไดจากการศึกษาจะไดนําไปพัฒนาแกไขในการ
ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 
2  วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 2.1  เ พ่ือ ศึกษาปจจั ย ท่ีสั ม พันธ กับ
ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีสัมพันธกับ
ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนก
ตาม  อายุ  ระดับการศึกษา  รายไดตอเดือน  
ขนาดของสถานประกอบการ  และประสบการณ
การทํางาน 
 

3.  ขอบเขตการวิจัย 
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร  ไดแก  ผูจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม  ในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน 1,667  คน  ในป
การศึกษา  พ.ศ. 2562 
  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม  ในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  312  คน  ไดมาจาก
ตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ  เครจซ่ีและมอร
แกน  (Krejcie&Morgan)  (ธีรวุฒิ  เอกะกุล  2556 
:  144 )   ด วยวิ ธี การสุ มอย า งง าย   (Simple 
Random Samping)  
 3.2  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
       3.2.1 ตัวแปรอิสระ 
   1) อายุ 
   2)  ประสบการณการทํางาน 
   3)  ขนาดของสถานประกอบการ 
   4)  ระดับการศึกษา 
   5)  รายไดตอเดือน 
      3.2.2 ตัวแปรตาม 
   1)  ดานโครงสรางองคการ 
   2)  ดานสถานประกอบการ 
   3)  ด้านโครงสรางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4)  ดานวัฒนธรรมองคการ 
   5)  ดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 4.2  ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ส ร า ง
แบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา  ตาม
แบบของลิเคอรท  (Likert)  (Best  and  kahn.  
1993 : 246)   
 4.3  สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด
การวิจัยจํานวน  33  ขอ 
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 4.4  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเสนอ
อาจารยท่ีปรึกษาการวิจัย  เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสมและใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแกไข 
 4.5  นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุง
แกไขแลว  ไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา   
 4.6   จากนั้นนําแบบสอบถามมาแก ไข
ขอบกพรองตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา  เพ่ือความ
สมบูรณและความเหมาะสมยิ่ ง ข้ึน   แลวนํ า
แบบสอบถามท่ีไดแกไขแลว  เสนอใหอาจารยท่ี
ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง 
 4.7 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ
แกไข  แลวไปทดลองใช  (Try - out)  เพ่ือหา
คุณภาพของเครื่องมือ  โดยการนําแบบสอบถามไป
ทดลองใชกับประชาชนท่ัวไป  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  
ในเขตอําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
จํานวน  50  คน 
  4.8  นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช  มา
ตรวจใหคะแนนและวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก
เปนรายขอ  โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหพันธอยางงาย
ระหวางคะแนนแตละขอกับคะแนนรวมรายดาน  
(Item – total correlation)   
  4.9  นําแบบสอบถามท่ีผานการหา
คุณภาพแลวไปพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริง  
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
5.  สรุปผลการวิจัย 

 
 พบวา  ปจจัยท่ีสัมพันธกับความสําเร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  พิจารณาเปนรายดาน 

พบวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน   
โ ด ย ด า น ท่ี มี ค า เ ฉ ลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด า น ส ถ า น
ประกอบการ  รองลงมาคือ  ดานโครงสรางระบบ
เทคโนโลยี ส ารสน เทศ   รองลงมา เป นด าน
วัฒนธรรมองคการ  รองลงมาอีกเปนดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ  ดานโครงสรางองคการ   
. ปจจัยท่ีสมัพันธกับความสําเร็จของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม  ในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี  โดยสรุปสาระสําคัญในแตละ
ดาน  พบวา  ปจจัยท่ีสัมพันธกับความสําเร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตามอายุ  
โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน    
จําแนกตามประสบการณการทํางาน  โดยรวมและ
รายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  จําแนกตาม
ขนาดของสถานประกอบการ  โดยรวมและราย 
ดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  จําแนกตาม
ระดับการศึกษา  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสํา 
คัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  (F=5.183,P=0.006)  
จึงทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูดวย
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)  และรายดานพบวา
ทุกดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  และจําแนก
ตามรายไดตอเดือน  โดยรวมและรายดานมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน    
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปพบวา  ปจจัยท่ีสัมพันธ กับ
ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  อภิปราย
ผลดังนี้  
  6.2  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวามีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากทุกดาน   เม่ือเรียงจากมากไปนอย  
คือ  ดานสถานประกอบการ  ดานโครงสรางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานวัฒนธรรมองคการ  
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และดาน
โครงสรางองคการ  ซ่ึงอาจเปนเพราะวาปจจัยท่ี
สัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย อม   ใ น เ ขต อํ า เ ภ อ เ มื อ ง   จั ง ห วั ด
อุบลราชธานีนั้น  มีปจจัยดานสถานประกอบการ
ถือวาเปนปจจัยดานท่ีสัมพันธกับความสําเร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีสําคัญท่ีสุด  ถือ
ปจจัยท่ีดึงดูดใหลูกคาเกิดความสนใจท่ีจะเขามาใช
บริการ  เปนปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจเม่ือลูกคา
จายซ้ือสินคาหรือรับบริการในรานใดรานหนึ่ง  
เนื่องจากมีความพอใจรานคานั้น ๆ       
  6.2  ปจจัยท่ีสัมพันธกับความสําเร็จ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตามอายุ  
ประสบการณการ ทํางาน  ขนาดของสถาน
ประกอบการ  ระดับการศึกษา  และรายไดตอ
เดือน  โดยรวมปจจัยท่ีสัมพันธกับความสําเร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตามอายุ  
ประสบการณการ ทํางาน  ขนาดของสถาน
ประกอบการ  รายไดตอเดือนมีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน  จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  
(F=5.183,P=0.006)  และรายดานมีความคิดเห็น
ไมแตกตางกัน   
7. ขอเสนอแนะ 
  7.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการ 
วิจยัไปใช 
   7.1.1 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัย
ดานโครงสรางองคการ ดานสถานประกอบการ 
ดานโครงสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดาน
วัฒนธรรมองคการ และดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  มีความสัมพันธกับความสําเร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานีท้ังสิ้น ดังนั้น ผูประกอบการ
ธุ ร กิ จ ข น าด ก ล า ง แ ละ ข น า ด ย อม  ค ว ร ใ ห
ความสําคัญกับปจจัยเหลานี้  โดยเฉพาะปจจัยดาน
สถานปรกอบการ  ท่ีมีคาความสัมพันธสูงท่ีสุดใน
ปจจัยท้ัง  5   ดาน  ดังนั้น  ธุรกิจควรมีการจัด
ตกแตงภายในสถานประกอบการเปนสัดสวน  

สะอาด  เรียบรอย  เพ่ือดึงดูดใหลูกคาเกิดความ
สนใจท่ีจะเขามาใชบริการ    
 7.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   7.2.1 เนื่องจากการศึกษาครัง้นี้มีการ
จํากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุมผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  ดังนั้น  ในการศึกษาครั้ง
ตอไปควรขยาย ไปในเขตอ่ืน  จังหวัดอ่ืน  เพ่ือนํา
ผลการศึกษาท่ีไดมาเปรียบเทียบกัน  
   7.2.2 ควรมีการวิจัยตอไปเก่ียวกับตัว
แปรอ่ืนๆ เชน ปจจัยดานการจัดการการเรียนรู 
และป จจั ยด านภาวะผู นํ า   ว า มี อิทธิพลต อ
ความสําเร็จหรือไม  
8. กิตติกรรมประกาศ 
        การจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้  สําเร็จ
ลุลวงไปไดก็ดวยความอนุเคราะหจากทานอาจารย
ท่ีปรึกษาโครงการท่ีไดสละเวลาในการใหคําปรึกษา
และแนวทางในการดําเนินโครงการ  อีกท้ังยังคอย
ติดตามสอบถามถึงความคืบหนาในการจัดทํา
โครงการจนสําเร็จลุลวงจาก  ดร. สุธารัตน  ศรีทอง  
และ  ดร.ชูชัย  ประดับสุข  ซ่ึงทานไดใหคําแนะนํา
และขอคิดเห็นตางๆ  รวมถึงข้ึนตอนการรวบรวม
เนื้อหาและรายละเอียดท่ีเก่ียวของ  เพ่ือนํามาจัด 
ทําวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูจัดทําจึงขอขอบพระคุณ
อาจารยเปนอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี้  และขอบคุณ
นางราณี  ศรีสุรนารี  นางสาวฐานิดา  อุทธา  นาง
สุพัตรา  วงศวิศาลพร  นางสาวพัชนี  ตันติเศรษฐ  
และนางบังอร  พันธโสภา  ผูประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู เ ก่ียวกับบัญชีในดานท่ีสําคัญตอการทํา
ปริญญานิพนธฉบับนี้  ขอบคุณครอบครัวและ
เพ่ือนๆท่ีคอยใหกําลังใจ  คําแนะนําตางๆ  และ
ความชวยเหลือในการทําปริญญานิพนธท่ีดีเสมอ
มา 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้หากมีประโยชนตอผู
นําไปศึกษาตอ  ผูจัดทําขอมอบความดีนั้นใหกับ
อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  หากมีขอบกพรอง
ประการใดท่ีเกิดข้ึนในปริญญานิพนธฉบับนี้  ทาง
ผูจัดทําขอนอมรับและขออภัยมา  ณ  โอกาสนี้ 
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กลางและขนาดย่อมระหว่างต าบลแจระแม และต าบลขามใหญ่ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  
2)  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างต าบลแจระแม
และต าบลขามใหญ่ในเขตอ าเภอเมือง  จ าแนกตามอายุ  ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา  ประสบการณ์
ท างาน ประเภทต าแหน่ง  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  พนักงานบัญชี  หัวหน้างานบัญชีในต าบลแจระแม  และ
ต าบลขามใหญ่ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน  127  คน  ได้มาจากตารางก าหนดขนาด
ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie & Morgan)  จากนั้นผู้วิจัยท าการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  
Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่  แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการบันทึก
ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ   ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน  t – test  (Independent  Samples)  
และ  F-test 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  การศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างต าบล

แจระแม และต าบลขามใหญ่ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
2.  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่าง

ต าบล  แจระแมและขามใหญ่ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนกตามอายุ  ระดับการศึกษา   
สาขาวิชาที่ศึกษา  ประสบการณ์ท างาน  และประเภทต าแหน่ง  โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็น      
ไม่แตกต่างกัน   

ค าส าคัญ :  การศึกษาประสิทธิภาพ, การจัดท าบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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Abstract 
 This research aims to  study  the  efficiency  comparation of medium and small 
business accounting between Chaeramae sub-district and Kham Yai sub-district  , Muang 
Ubon Ratchathani  district, Ubon Ratchathani  to comparation the  preparation  of 
medium and small business accounting between Chaeramae sub-district and Kham Yai 
sub-district  , Muang Ubon Ratchathani  district, Ubon Ratchathani province that classified 
by age, level of education , and field of graduation, work experience and the position of 
occupation. The populations were the accounting supervisor in Chaeramae sub-district 
and Kham Yai sub-district  amount 127 people. The data was obtained from the table of 
sample sizes of Krejde and Morgan (Krejde & Morgan) then simple random sampling. The 
tool that used in the this study was the questionnaire about the comparation of medium 
and small business accounting between Chaeramae sub-district and Kham Yai sub-district 
with the statistics used for recording data were percentage, mean, standard deviation, t - 
test (Independent Samples) and F-test.   
        The findings showed that  
  (1) Performance  Study  comparation of  medium and small business 
accounting between Chaeramae sub-district and Kham Yai sub-district  overall image was 
high level. When ranked in descending, the accounting accuracy aspect, the 
documentation and accounting methods, knowledge and ability of accountants, the 
cooperation and coordination and the last one about the compliance with accounting 
policies for account improvement. (2) Results The comparison of the opinions the 
medium and small business accounting between Chaeramae sub-district and Kham Yai 
sub-district  that classified by age, level of education , and field of graduation, work 
experience and the position of occupation were not different. 
 
Keywords :  study  the  efficiency, accounting for medium and small business 
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1.  บทน า 
 ธุรกิจ  SMEs  เป็นธุรกิจที่มีทั้งขนาด
กลางและขนาดย่อม ซึ่งธุรกิจทั้งสองลักษณะนี้ 
ช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
เนื่ องจากธุ รกิจขนาดย่อมช่วยให้ เกิดการ 
กระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจไปสู่กลุ่ม
คนต่างๆ ท าให้เกิดการจ้างงานและประชาชน มี
รายได้ ซึ่งเป็นตัวช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมดีขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาด
ใหญ่เพราะความเจริญก้าวหน้าของ ธุรกิจขนาด
ย่อมท าให้ธุรกิจมั่นคงมียอดการผลิตที่สูงขึ้น 
และมีการน าเทคโนโลยี ที่สูงขึ้นมาใช้ในการผลิต
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นฐานไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่และยัง
เป็นแหล่งผลิตสินค้าใหม่ๆ เป็นการรวมกลุ่มของ
บุคคลร่วมกันคิดและผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
ออกมาสู่ตลาดโดยที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยง
ต่อการลงทุนซึ่งส าหรับประเทศไทยได้มีกฎหมาย 
ธุรกิจ SME ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ
แล้ว ซึ่งเรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  พ.ศ. 2543  โดย
ตามกฎหมายฉบับนี้นั้น ได้ ให้อ านาจรัฐมลตรีว่า
การกระทรวงอุตสาหกรรม ในการก าหนดว่าใคร
บ้างที่จะได้ ขึ้นชื่อว่า เข้าข่ายเป็น ธุรกิจ  SME  
ซึ่งจะประกาศออกมาเป็นกฎกระทรวง ก่อนหน้า
นี้จะใช้เกณฑ์ในการวัดว่า ธุรกิจไหนเป็น ธุรกิจ 
SME   
 ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการ
ทราบถึงการศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างต าบลแจ
ระแมและต าบลขามใหญ่ ในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
การวิจัยจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ เกี่ ยวข้อง 
เพ่ือที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดท าบัญชีต่อไป  

ข้อค้นพบจากการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างยิ่งในด้านการจัดท าบัญชีของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลส าเร็จขององค์กร 
 
2  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดท า
บัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่าง
ต าบลแจระแมและต าบลขามใหญ่ในเขตอ าเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
จัดท าบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ระหว่างต าบลแจระแมและต าบลขามใหญ่ในเขต
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม
อายุ   ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่ ศึ กษา  
ประสบการณท์ างาน ประเภทต าแหน่ง   
 
3.  ขอบเขตการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1  ประชากร  ได้แก่  พนักงานบัญชี  
หัวหน้างานบัญชีในต าบลแจระแมและขามใหญ่  
จ านวน  198  คน 
 2.1  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ พนักงาน
บัญชี  หัวหน้างานบัญชีในต าบลแจระแมและ
ต าบลขามใหญ ่จ านวน  127  คน  ได้จากตาราง
ก าหนดตัวอย่างของ  เครจซี่และมอร์แกน
(Kerjcie  &  Mogan)  (ธีรวุฒิ  เอกะกุล  2556 
: 1431-144)  ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย 
 2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
   
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
1.  อาย ุ
2.  ระดับการศึกษา 
3.  สาขาวิชาที่ศึกษา 
4.  ประสบการณ์ท างาน 
5.  ประเภทต าแหน่ง 

ตัวแปรตาม 
1.  ดา้นความรูค้วามสามารถของ
ผู้จัดท าบญัชี 
2.  ดา้นเอกสารและวิธีการทางบญัชี 
3.  ดา้นความรว่มมือแลประสานงาน 
4.  ดา้นความถูกตอ้งตามหลักบญัชี 
5.  ดา้นการปฏิบตัิตามนโยบาย
บัญชีในการปรบัปรุงบัญชี 
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4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้ งนี้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างต าบลแจ
ระแมและต าบลขามใหญ่ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี  ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัยตามล าดับดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1  ประชากร  ได้แก่  พนักงานบัญชี  
หัวหน้างานบัญชีในต าบลแจระแมและต าบลขาม
ใหญ่  จ านวน  198  คน 
 2.1  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ พนักงาน
บัญชี  หัวหน้างานบัญชีในต าบลแจระแมและ
ต าบลขามใหญ ่จ านวน  127  คน  ได้จากตาราง
ก าหนดตัวอย่างของ  เครจซี่และมอร์แกน
(Kerjcie  &  Mogan)  (ธีรวุฒิ  เอกะกุล  2556 
: 1431-144)  จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  ตอน  
คือ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ  
(Checklist)  โดยกาเครื่องหมาย    ลงใน  (  )  
หน้าข้อความ 
 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมระหว่างต าบลแจระแมและต าบล
ขามใหญ่ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  
ตามแบบของ  Likert   
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและหา
คุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบเครื่องมือผู้วิจัย
ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

  1.  ศึกษาหลักการ  ต ารา  ทฤษฎี  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.  ศึกษาหลักการ  และวิธีสร้าง
แบบสอบถามตามมาตรส่ วนประมานค่ า  
(Rating Scale)  ตามวิธีของ  Likert  (Like  
Type)  (Best  and  Kahn.  1993  :  246) 
  3.  สร้างแบบสอบถาม  ตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยได้จ านวน36  ข้อ 
  4.  น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น  เสนออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย  เ พ่ือ
ตรวจสอบความถู กต้ อ ง เหมาะสม  และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
  5.  น าแบบสอบถามที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม  และความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา  ซึ่งประกอบด้วย  3  ท่าน  ดังนี้ 
   5.1  นายชูชัย  ประดับสุข  ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่ม  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์  เขต  1  วุฒิการศึกษาปรัชญาบัณฑิต  สาขา
วิ จั ยประเมินผลศึกษา   มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
อุบลราชธานี  ผู้ เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและวัดผล
ประเมินผล  
   5.2  นางราณี  ศรีสุรนารี  ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี   สถาบั นการอาชี วศึ กษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  4  ส านักงานคณะกรรมการ 
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขา  การบัญชี   มหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี 
   5.3  นางบังอร  พันธ์โสภา
ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ   
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
4  ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศกึษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษามหาบัณฑิต  สาขา  
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การบัญชี  มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บัญชี 
  6.  จากนั้นน าแบบสอบถามมาแก้ไข
ข้อบกพร่องตามที่ผู้ เชี่ยวชาญแนะน า  เพ่ือความ
สมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึ้น  แล้วน าแบบสอบถามที่ได้
แก้ไขแล้ว  เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง 
  7.  น าแบบสอบถามที่ ผ่ านมาการ
ตรวจสอบแก้ไขแล้ว  ไปทดสอบใช้(Try-out)  เพ่ือหา
คุณภาพของเครื่องมือโดยน าแบบทดสอบไปทดลองใช้
กับผู้ประกอบการและพนักงานงานด้านบัญชี  อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน  127คน 
  8.  น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้  มา
ตรวจให้คะแนน  และวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็น
รายข้อโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย   
ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับคะแนนรวมรายด้าน  (Item - 
total  Correlation)   คัดเลือกแบบสอบถามที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายที่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ  .05  ได้จ านวน  36  ข้อ  ซึ่งได้ค่าอ านาจจ าแนก
รายข้ออยู่ระหว่างแล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(Alpha - Coefficient)  ตามวิธีของ  Cronbach  
(Cronbach.  1970 : 161)   ได้ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.95 
  9.  น าแบบสอบถามที่ผ่านการหา
คุณภาพแล้ว  ไปพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริง  เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  
4.  วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.   ติดต่อขอหนังสือจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  เพ่ือ
ขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลพร้อม นัดหมายก าหนดเวลาการเก็บ
ข้อมลู 

 2. เตรียมแบบสอบถามการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมระหว่างต าบลแจระแมและต าบล
ข า ม ใ ห ญ่ ใ น เ ข ต อ า เ ภ อ เ มื อ ง   จั ง ห วั ด
อุบลราชธานีจ านวน  127  ชุด  ให้มีเพียงพอกับ
กลุ่มตัวอย่าง 
 3.  น าแบบสอบถามการการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมระหว่างต าบลแจระแมและต าบล
ข า ม ใ ห ญ่ ใ น เ ข ต อ า เ ภ อ เ มื อ ง   จั ง ห วั ด
อุบลราชธานีที่จัดเตรียมไว้ไปสอบถามตามวัน
เวลาที่นัดหมายไว้กับกลุ่มตัวอย่างโดยเดินทางไป
เก็บด้วยตัวเอง 
 4.   อธิบายให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ
วิธีการการท าแบบสอบถาม  และการตอบ
แบบสอบถาม 
 5. น าแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่าง
ตอบเรียบร้อยแล้วมาตรวจความสมบูรณ์  และ
เก็บเพ่ิมเติมกรณีที่แบบสอบถามไม่สมบูรณ์  
แล้วน าไปตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
และน าคะแนนที่ ไ ด้ ไปวิ เ คราะห์   โ ดย ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
5.  สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการสรุปผลการวิจัยเรื่องการ
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างต าบลแจ
ระแมและต าบลขามใหญ่ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี  มีประเด็นที่ส าคัญดังนี้ 
  1. การศึกษาประสิทธิภาพการ
จัดท าบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ระหว่างต าบลแจระแมและต าบลขามใหญ่ในเขต
อ า เภอเมือง   จั งหวัด อุบลราชธานี    โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อเรียงจากมากไป
น้อย  คือ  ด้านด้านความถูกต้องตามหลักบัญชี  
รองลงมาคือ  ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี  
และด้านความรู้ความสามารถของผู้จัดท าบัญชี   
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ต่อมาเป็นด้านความร่วมมือและประสานงาน  
และด้านการปฏิบัติตามนโยบายบัญชีในการ
ปรับปรุงบัญชี    
   1.1  ด้านความถูกต้องตามหลัก
บัญชี  พบว่า  ด้านความถูกต้องตามหลักบัญชี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความปลอดภัยในการ
เข้าใช้งานการจัดท าบัญชี  รองลงมาเป็นการ
บันทึกรายการ  รวดเร็ว  ครบถ้วนและแม่นย า  
ความสะดวกและง่ายในการปฏิบัติงาน  ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การเปรียบเทียบข้อมูล
ย้อนหลัง    
    1.2  ด้านเอกสารและวิธีการ
ทางบัญชี  พบว่า  ด้านเอกสารและวิธีการทาง
บัญชีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการจ าแนก
รายการว่ า เป็นสินทรัพย์ ส่ วนตั วออกจาก
สินทรัพย์ของกิจการ  รองลงมาประเภทของ
วัตถุดิบ สินค้าคงเหลือ วัสดุส านักงานมีมากใน
การจัดขององค์กร  การผ่านรายการจากสมุด
รายวันขั้นต้นไป สมุดบัญชีแยกประเภท  การ
บันทึกรายการบัญชี ลงสมุดรายวันซื้อ รายวัน
ขาย รายวันจ่ายและรายวันทั่ ว ไป  ความ
ปลอดภัยของสถานที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร
ทางการเงินและบัญชี  ความล่าช้าในการรับ
เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ความถูกต้อง
และขั้นตอนการอนุมัติการเบิกจ่ายวัตถุดิบ  
สินค้าคงเหลือและวัสดุส านักงาน  เอกสารที่ใช้
ในการประกอบการบันทึกบัญชีมีปริมาณมาก  
คว ามน่ า เ ชื่ อ ถื อของ เอกสารที่ ไ ด้ รั บ จ าก
หน่วยงานอื่น  เช่นรับใบเสร็จได้รับจากบริษัทที่มี
การประกอบการอยู่จริง  ครบถ้วน  ความ
ถูกต้องของเอกสารทางการเงินที่ ได้รับจาก
หน่วยงานอ่ืน  เช่น เอกสารที่น ามาตั้งเบิกเงิน
งบประมาณ  การจ าแนกค่าใช้จ่ายการผลิต 

(ต้นทุนการผลิต) ออกจากค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร  การตรวจสอบยอดคงเหลือของ
วัตถุดิบสินค้าคงเหลือ วัสดุส านักงาน  ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  ชื่อบัญชีมีมากจนเกินไป   
   1.3  ด้านความรู้ความสามารถ
ขอ ง ผู้ จั ด ท า บั ญ ชี   พบ ว่ า   ด้ า น ค ว า ม รู้
ความสามารถของผู้จัดท าบัญชีโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือท่านเข้าใจในวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งกลุ่มเป็นอย่างดี รองลงมาคือท่านได้รับการ
อบรมความรู้ใหม่ๆเก่ียวกับการจัดท าบัญชีจาก 
วิทยากรผู้ เชี่ยวชาญ  และท่านรู้ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นข้อบังคับของกลุ่ม   และท่าน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดท าบัญชี
ได้  และส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  ท่านมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน       
   1.4 ด้านความร่วมมือและ
ประสานงาน  พบว่า  อุบลราชธานี  ด้านความ
ร่วมมือและประสานงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความ
คิด เห็นอยู่ ในระดับมากทุกข้อ  โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้สอบบัญชีได้เข้ามามีบทบาท
ในการให้ค าแนะน าให้ท่านจัดท าบัญชีให้ถูกต้อง  
รองลงมาเป็นประธานกลุ่มได้ให้ความร่วมมือใน
การให้ข้อมูลทางบัญชีเป็นอย่างดี  การประสาน
ความร่วมมือกลับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ่ืนในการ
จัดท าบัญชี  ความร่วมมือในการส่งเอกสารที่
เกี่ยวกับการจัดท าบัญชี  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ  ความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มในการ
จัดท าบัญชี   
   1.5 ด้านการปฏิบัติตาม
นโยบายบัญชีในการปรับปรุงบัญชี  พบว่า  ด้าน
การปฏิบัติตามนโยบายบัญชีในการปรับปรุง
บัญชีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
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เป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความถูกต้องของยอด
คงเหลือแต่ละบัญชีถูกต้องตามหมวดบัญชีทั้ง 5 
หมวด สิ นทรัพย์  หนี้ สิ น  ทุน  ร ายได้ และ
ค่าใช้จ่ าย รองลงมาเป็นการรับรู้ลูกหนี้ค่ า
รักษาพยาบาลถูกต้องตามเกณฑ์และหมวดหมู่
ของลูกหนี้     การปรับเปลี่ยนนโยบายบัญชีมี
ผลกระทบกับการ บันทึกบัญชี  การรับรู้ลูกหนี้
ค่ า รั กษาพยาบาลถู กต้ อ งตาม เกณฑ์และ
หมวดหมู่ของลูกหนี้  ความเข้าใจนโยบายการ
บันทึกบัญชีของกระทรวง  การคิดค่าเสื่อม
ถูกต้องเป็นประจ าทุกเดือนและยอดค่าเสื่อม
สะสมไม่มากกว่ามูลค่าสินทรัพย์  การจัดท า
ทะเบียนคุมบัญชีเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ
สอบถามความถูกต้องของบัญชีเกณฑ์คงค้าง  
การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
และทุกเดือน  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การ
รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กระทรวงก าหนด 
 2.  ผลการวิเคราะห์การศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมระหว่างต าบลแจระแมและต าบล
ขามใหญ่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
จ าแนกตาม  อายุ  ระดับการศึกษา สาขาวชิาที่ศึกษา  
ประสบการณ์ท างาน ประเภทต าแหน่ง  โดยรวมรายด้าน
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   

6.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการสรุปผลการวิจั ย เรื่ อง
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างต าบลแจ
ระแมและต าบลขามใหญ่ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี  มีประเด็นที่ส าคัญที่ควรน ามา
อภิปรายดังนี้ 

 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมระหว่างต าบลแจระแมและต าบลขาม
ใหญ่ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนก
ตาม  อายุ   ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่ ศึกษา  
ประสบการณ์ท างาน ประเภทต าแหน่ง  พบว่าทุกด้าน
อยู่ในระดับมากอาจเนื่องมาจากผลการวิจัยมี
แนวคิดสอดคล้องกับ   อภิญญา วิ เศษสิงห์  
(บทคัดย่อ :2556 : 2)  การจัดท าบัญชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร  พบว่า มีแนวคิดจากความ
ต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดท าบัญชีให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีมีความเป็นสากล
มากขึ้น และท าให้กิจการด ารงอยู่ต่อไปใน
อนาคต 
 ผลการวิจัย  พบว่า   ด้านความถูกต้อง
ตามหลักบัญชี   ด้านเอกสารและวิธีการทาง
บัญชี  ด้านความรู้ความสามารถของผู้จัดท า
บัญชี  ด้านความร่วมมือและประสานงาน  และ
ด้านการปฏิบัติตามนโยบายบัญชีในการปรับปรุง
บัญชี  ส่งผลต่อการเปรียบเทียบการจัดท าบัญชี
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างต าบลแจ
ระแมและต าบลขามใหญ่ในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี   โดยด้านความถูกต้องตาม
หลักบัญชี   ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี  
ด้านความรู้ความสามารถของผู้จัดท าบัญชี  ด้าน
ความร่วมมือและประสานงาน  และด้านการ
ปฏิบัติตามนโยบายบัญชีในการปรับปรุงบัญชี    
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับต่อการเปรียบเทียบ
การจัดท าบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ระหว่างต าบลแจระแมและต าบลขามใหญ่ในเขต
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ที่ระดับความ
เชื่อมั่น  95  เปอร์เซ็นต์  ผลการศึกษาวิจัย
ชี้ให้เห็นว่าการจัดท าบัญชีธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  ผู้จัดท าบัญชีขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องความรูด้านการบัญชีเป็นพ้ืนฐาน  และมี
ความเข้าใจในขั้นตอนการท าบัญชีจะส่งผลให้
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การจัดท าบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่การการศึกษาประสิทธิภาพการ
จัดท าบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ระหว่างต าบลแจระแมและต าบลขามใหญ่ในเขต
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ผู้ศึกษาได้แบ่ง
ข้อเสนอแนะออกเป็น  2  ส่วน  ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1.1  การจัดท าบัญชีธุรกิจของท่าน 
มีความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ธุรกิจของท่านมีความสามารถที่จะ
จดัท าบัญชีให้เป็นไปตามระบบบัญชี  ธุรกิจ มีความ
เหมาะสมที่จะจัดท าบัญชีให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี บุคคลากรของท่านสามารถ
ที่จะเรียนรู้การจัดท าบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และสมบรูณ์ 
  1.2  การจัดท าบัญชีช่วยให้กิจการ
สามารถลดต้นค่าใช้จ่ายลงได้ถัดมาได้แก่การ
จัดท าบัญชีสามารถลดความผิดพลาดในการ
บริหารธุรกิจ ผู้บริหารมีส่วนในการตัดสนใจใน
เรื่องการจัดท าบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม มาตรฐานการบัญชีสามารถช่วยให้
การจัดท าบัญชีถูกต้อง น่ า เชื่ อถือ การน า
มาตรฐานการบัญชี มาจัดท าบัญชีจะท าให้การ
บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน การจัดท าบัญชี
ของธุรกิจ ช่วยในการ เจริญเติบโตของธุรกิจให้
มากขึ้น ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อแผนกบัญชี  
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1  ศึกษาประสิทธิภาพการจัดท า
บัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
ต่าง ๆ   
  2.2  ศึกษาการจัดท าบัญชีของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างละเอียด  
  

8.  กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยนี้สามารถส าเร็จลุลวงไปด้วยดี  ผู้
ศึกษาจึงกราบของพระคุณ  คณะกรรมการและ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาให้
ค าแนะน าให้ความรู้  แนวทางการแก้ไขปัญหา
ตั้งแต่เริ่มต้นท าการวิจัยจนกระทั้งเสร็จสมบูรณ์  
รวมถึงคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้วิชาต่างๆ  
ท าให้การวิจัยในครั้งนี้ถูกต้องสมบูรณ์  
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของงานวิจัย  1)  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – 
รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  2)  เพ่ือเปรียบเทียบการจัดทําบัญชี
รายรับ – รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  ระดับ
การศึกษา  ประสบการณในการทํางาน  รายไดของครอบครัว/เดือน  สมาชิกในครอบครัว  กลุมตัวอยาง  คือ  
ผูจัดทําบัญชี  กองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  113  คน  ไดมาจากตาราง
เครจซ่ีและมอรแกน   (Krejcie and Morgan)  (ธีรวุฒิ  เอกะกุล 2556 : 143 - 144)  จากนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีสุม
อยางงาย  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถามประมาณคา  5  ระดับ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
ไดแก  รอยละ   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน  t – test  (Independent  Samples t – test)  และ  
F-test 
 ผลการวิจัยพบวา 
  1. การศึกษาประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  การศึกษาความคิดเห็นของผูจําทําจัดทําบัญชีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก   เม่ือเรียงจากมากไป
นอย  คือ  ปจจัยท่ีมีผลตอการควบคุม  กิจกรรมการควบคุม  ปจจัยดานการสนับสนุน  ปจจัยท่ีมีผลตอความ
ตองการพัฒนาความรูทางการบัญชี  และการติดตามประเมินผล 
  2.  ผลการเปรียบเทียบการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณในการทํางาน  สมาชิกในครอบครัว  โดยรวมมี
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน  และรายไดของครอบครัว/เดือน  โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ :  บัญชีรายรับ-รายจายกองทุนหมูบาน 
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Abstract 

The purpose of this thesis is education about efficiency of preparation the income-
expense account of Village Fund, Muang Sam Sib District, Ubon Ratchathani Province.  To 
compare of preparation the income-expense account of Village Fund, Muang Sam Sib District, 
Ubon Ratchathani Province.  This is divided by age, education level, working experience, 
income of the family a month, member of the family, The sample group for 113 persons. 
There calculated by Kreijcie & Morgan table after that has used simple random sampling.  The 
tools of this 5 levels thesis is questionnaires. The statistics use to record data are percentage, 
average, standard deviation, t-test (Independent Samples t – test  ) and f-test.  

The research result is found that 

1.  Study about the opinion of the accountants of income-expense account of Village 
Fund, Muang Sam Sib District, Ubon Ratchathani Province, in overall was in a much level when 
ascending is found that the effective factors to auditing, auditing activity, supporting factors, 
effective factors to requirement for improve the accounting knowledge, following and 
evaluation. 

2.  The analysis results of comparing of preparation the income-expense account of 
Village Fund, Muang Sam Sib District, Ubon Ratchathani Province that divided by age, 
education level, working experience, member of the family in overall, income a month of the 
family in overall was not differed. 

 
Keywords  :  income-expense account of Village Fund 
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1.  บทนํา 
 นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแหลงเงินทุนหมุนเวียนใน
หมูบาน  และชุมชนเมือง  สําหรับการลงทุนเพ่ือ
การพัฒนาอาชีพสรางงาน  สรางรายได  เพ่ือใหมี 
รายไดเพ่ิม  การลดรายจาย  การบรรเทาเหตุ
ฉุกเฉิน  สงเสริมการพัฒนาในหมูบานและชุมชน
เมืองใหมีขีดความสามารถในการจัดการระบบ  
และการบริหารเงินทุนของตนเอง  เสริมสรางการ
เรียนรูการพ่ึงพาตนเองของคนในหมูบานและ
ชุมชนเมืองใหคนในชุมชนมีความเสียสละเห็นแก
ประโยชนสวนรวมเห็นอกเห็นใจกัน  สรางความ
สามัคคี  และสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบาน  
และชุมชนเมืองเพ่ือสรางความเขมแข็งท้ังทาง
เศรษฐกิจและสังคมของหมูบานและชุมชนเมืองซ่ึง
เปนการกระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของ
ประเทศ 
 การ ทําบัญชีและการตรวจสอบให
คณะกรรมการกองทุนหมูบานจัดทําบัญชีของ
โ ค ร ง ก า ร ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ท่ี
คณะกรรมการกําหนด  และจัดทําบัญชีรับ - จาย
อยางนอยเดือนละ  1  ครั้ง  รวมท้ังสรุปผล  การ
ดําเนินงานประจําป  รายงานผลใหสมาชิกทราบ
และรายงานผลใหคณะกรรมการทราบอยางนอยป
ละ  1  ครั้ง  คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองจัด
ใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการบริหาร
จัดการ  การเงินการบัญชี  พัสดุ  โดยคํานึงถึงการ
มีสวนรวมของสมาชิกเปนหลัก  กําไรสุทธิท่ีเกิด
จากการดําเนินงานของโครงการใหนําเขาบัญชี  
ดวยเหตุดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย  
ของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  เพ่ือเปนแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนางานดานการบัญชีและงบการเงินของกองทุน
หมูบาน 
 
 
 

2.  วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดทํา
บัญชีรายรับ – รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  
อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 2.  เ พ่ือเปรียบเทียบการจัดทําบัญชี
รายรับ – รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  อําเภอ    
มวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  
อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณในการทํางาน  
รายไดของครอบครัว/เดือน  สมาชิกในครอบครัว 
 
3.  ขอบเขตการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร  ไดแก  ผูจัดทําบัญชีของ
กองทุนหมูบาน อํา เภอมวงสามสิบ  จั งหวัด
อุบลราชธานี  จํานวน  154  คน 
  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูจัดทําบัญชี
ของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  จํานวน  113  คน  ไดมาจากตาราง
กําหนดขนาดของเครจซ่ีและมอร จากนั้นผูวิจัยจึง
ไดทําการสุมอยางงาย ไดมาจากตารางกําหนด
ขนาดของ เครจ ซ่ี และมอร แกน   (Krejcie & 
Morgan)  (ธีรวุฒิ  เอกะกุล  2556 :143 - 144)  
จากนั้นผูวิจัยจึงไดทําการสุมอยางงาย (Simple 
random sampling) 
         2.  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
  2.1  ตัวแปรตน 
    2.1.1 อาย ุ
     20 – 40  ป 
       41  ปข้ึนไป 
   2.1.2  ระดับการศึกษา 
     ต่ํากวาปริญญาตรี  

     ปริญญาตรหีรือสงูกวาปริญญาตรี 
      2.1.3  ประสบการณในการทํางาน 
     1 – 5 ป 
     6  ป  ข้ึนไป 
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     2.1.4  รายไดของครอบครัว/เดือน 
     ต่ํากวา  10,000 บาท 
     10,001  -  20,000  บาท 
     20,001  บาทข้ึนไป 
     2.1.5  สมาชิกในครอบครัว 
     1 – 3  คน 
     4 – 6  คน 
     7  คนข้ึนไป 
 2.2)  ตัวแปรตาม 
  การศึกษาประสิทธิภาพการจัดทํา
บัญชีรายรับ – รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  
อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเรื่อง  
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – 
รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  
จังหวัดอุบลราชธานี  ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนใน
การดําเนินการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้  
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1.1  ประชากร  ไดแก  ผูจัดทําบัญชี
ของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  จํานวน  154  คน 
   1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูจัดทํา
บัญชีของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  
จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  113  คนไดมาจาก
ตารางกําหนดขนาดของ  เครจซ่ีและมอรแกน  
(Krejcie & Morgan)  (ธีรวุฒิ  เอกะกุล  2556 : 
143 - 144)  จากนั้นผูวิจัยจึงไดทําการสุมอยางงาย 
(Simple random sampling) 
  2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   เครื่ องมือ ท่ี ใช ใน เ ก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถาม  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ตอน   
    ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ  
(Checklist)  โดยกาเครื่องหมาย  √   ลงใน  (  )  หนา
ขอมูล 

    ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถาม
ประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีรายรับ - รายจายของ
กองทุนหมูบาน  กรณีศึกษา : บานยางธาตุ  ตําบล
หนอง เหล า   อํ า เภ อม ว ง ส ามสิ บ   จั งห วั ด
อุบลราชธานี  มีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณ
คา  5  ระดับ  ตามแบบของ  Likert  (Likert  
Thype)  (Best  and  Kahn.  1993 : 246) 
     ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  3.  วิธีการสรางเครื่องมือและหา
คุณภาพเครื่องมือ 
   การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  และการตรวจสอบเครื่องมือผูวิจัย
ดําเนินตามข้ันตอนดังนี้ 
    1.  ศึกษาเอกสาร  ตาํรา  ทฤษฎี  
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
    2.  ศึกษาหลักการ  และวิธีสราง
แบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา  (Rating  
Scale)  ตามวิธีของ  Likert  (Likert  Type)  (Best  and  
Kahn.  1993 : 246) 
    3.  สรางแบบสอบถามตาม
กรอบแนวคิดการวิจัยไดจํานวน  60  ขอ 
    4.  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัย
สรางข้ึน  เสนออาจารยท่ีปรึกษาการวิจัย  เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม  และ             ให
ขอเสนอแนะในการปรับปรงุแกไข 
    5.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับ
การปรับปรุงแกไขแลว  ไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม  และความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา  ซ่ึงประกอบดวย  3  ทานดังนี้ 
     5.1  นายชูชัย  ประดับสุข  
ตํ า แ ห น ง ผู อํ า น ว ย ก า ร ก ลุ ม   วิ ท ย ฐ า น ะ  
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญการพิเศษ  สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร   เขต  1      
วุฒิการศึกษาปรัชญาบัณฑิต  สาขาวิจัยประเมินผล
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและวัดผลประเมินผล 
     5.2 นางราณี  ศรีสุรนารี   
ตําแหนงครู   วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
วุฒิการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ผูเชี่ยวชาญดาน
การบัญชี 
     5.3  นางบังอร  พันโสภา 
ตําแหนงครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการ  วิทยาลัย   
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวั นออก เ ฉี ย ง เหนื อ   4  สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
วุฒิการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บัญชี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผูเชี่ยวชาญดาน
การบัญชี 
    6.  จากนั้นนําแบบสอบถาม
มาแกไขขอบกพรองตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา  เพ่ือ
ความสมบูรณและความเหมาะสมยิ่งข้ึน  แลวนํา
แบบสอบถามท่ีไดแกไขแลว  เสนอใหอาจารยท่ี
ปรึกษาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
    7.  นําแบบสอบถามท่ีผาน
การตรวจสอบแกไขแลว  ไปทดลองใช  (Try - 
Out)  เ พ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ  โดยนํา
แบบสอบถามไปทดลองใชประชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ี  
อําเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน     
50  คน 
    8.  นําแบบสอบถามท่ีทดลอง
ใช  มาตรวจใหคะแนน  และวิเคราะหคาอํานาจ
จําแนกเปนรายขอ  โดยใชคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายระหวางคะแนนแตละขอกับคะแนนรวมราย
ด าน   ( Item –  Total Correlation)   คั ด เลื อก
แบบสอบถามท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธอยางงายท่ีมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ไดจํานวน  60  ขอ  
ไดความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.90 
    9.  นําแบบสอบถามท่ีผาน
การหาคุณภาพแลว  ไปพิมพเปนแบบสอบถาม
ฉบับจริง  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
  4.  วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

   4.1 ติดตอขอหนังสือจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  เพ่ือขอความรวมมือ
จากกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล  พรอมนัด
หมายกําหนดเวลาการเก็บขอมูล 
   4.2 เตรียมแบบสอบถามการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย  ของ
กองทุนหมูบ าน  อําเภอมวงสามสิบ  จั งหวัด
อุบลราชธานี  จํานวน  113 ชุด  ใหมีเพียงพอกับ
กลุมตัวอยาง 
   4.3  นําแบบสอบถามการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย  
ของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  ท่ีจัดเตรียมไวไปสอบถามตามวัน
เวลาท่ีนัดหมายไวกับกลุมตัวอยางโดยเดินทางไป
เก็บขอมูลดวยตัวเอง 
   4.4  อธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจ
วิ ธี การการทําแบบสอบถาม  และการตอบ
แบบสอบถาม 
   4.5  นําแบบสอบถามท่ีกลุมตัวอยาง
ตอบเรียบรอยแลวมาตรวจความสมบูรณ  และเก็บ
เพ่ิมเติมกรณีท่ีแบบสอบถามไมสมบูรณแลวนําไป
ตรวจใหคะแนนตามเกณฑ ท่ีกําหนดให  และนํา
คะแนนท่ีไดไปวิเคราะห  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
  5.  การวิเคราะหขอมูล 
   ผูวิจัยนําแบบนสอบถามท่ีไดรับ
คืนมาท้ังหมดมาดําเนินการจัดทําขอมูลดังนี้ 
    5.1  ตรวจสอบความสมบูรณ
ของแบบสอบถามทุกฉบับ  ไดแบบสอบถามท่ี
สมบูรณกลับคืน  จํานวน  113  คน  รวมท้ังสิ้น       
คิดเปนรอยละ  100  ของแบบสอบถามท้ังหมด 
    5. 2  นํ าแบบสอบถาม ท่ี มี
ความสมบูรณมาตรวจใหคะแนนเปนรายขอตาม
เกณฑท่ีกําหนด 
    5.3  กําหนดรหัส  เพ่ือการ
วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป  และวิเคราะหระดับของการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย  
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ของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  เม่ือไดคาเฉลี่ยแลวนํามาเทียบกับเกณฑ
ประเมินเพ่ือแปบความหมายของคะแนนเฉลี่ย   
    5.4  วิเคราะหเปรียบเทียบ
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – 
รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  
จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตามอายุ  ระดับ
การศึกษา  ประสบการณในการทํางาน  โดยใช  T-
test  (Indepen-dent Samples)  และรายไดของ
ครอบครัว/เดือน  สมาชิกในครอบครัว  โดยใช
แบบทดสอบ  (F-Test) 
 
5.  สรุปผลการวิจัย 
 จ า กผลกา รส รุ ป ผลกา ร วิ จั ย เ รื่ อ ง
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – 
รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  
จังหวัดอุบลราชธานี  มีประเด็นท่ีสําคัญดังนี้ 
  1.  การศึกษาประสิทธิภาพการจัดทํา
บัญชีรายรับ – รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  
อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพ
รวมอยู ในระดับมากเม่ือเรียงจากมากไปนอย        
คือ  ปจจัยท่ีมีผลตอการควบคุม  กิจกรรมการ
ควบคุม  ปจจัยดานการสนับสนุน  ปจจัยท่ีมีผลตอ
ความตองการพัฒนาความรูทางการบัญชีและการ
ติดตามประเมินผล  ตามลําดับ 
     1.1  ปจจัยท่ีมีผลตอการควบคุม  
พบวา  ปจจัยท่ีมีผลตอการควบคุมโดยภาพรวมอยู
ในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก  เม่ือเรียงจากมากไปนอย
คือ 1) ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 2) มีการกําหนด
โครงสรางองคกรเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  
โดยเปนโครงสรางท่ีมีการจัดหนวยงานอยางชัดเจน 
3) ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยและโปรงใส 4) มี
การกําหนดขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และ
แนวทางปฏิบัติ  เปนลายลักษณอักษร 5) มีการ
กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  นโยบาย  และประจําป  
รวมถึงงบประมาณเปนลายลักษณอักษร  6) มี

ขอกําหนดหามปฏิบัติในลักษณท่ีอาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน  7) มีการกําหนด
ลักษณงาน  เฉพาะตําแหนง  ของบุคลากรทุก
ตําแหนงหนาท่ีเปนลายลักษณอักษร 8) มีการ
กําหนดระดับความรู  ความสามารถ  และทักษะท่ี
จําเปนตองใชในแตละตําแหนงเปนลายลักษณ
อักษร  9) มีการจัดทําขอกําหนดจริยธรรม  10) มี
การกําหนดหนาท่ี   และความรับผิดชอบของ
หนวยงานเปนลายลักษณอักษร 11) มีการจัดทําคู
เมืองการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร  12) มีการ
สื่อสารโดยแจงใหเจาหนาท่ีทุกคบไดรับทราบ 13) 
ความรูความสามารถของบุคลากร 14) มีการสื่อสาร
ใหทุกคนท่ีเก่ียวของทราบและถือปฏิบัติ 15) การ
มอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 16) มีการ
กํ าหนดให มี การติ ดตามและประเมินผล 17)  
บุคลากรปฏิบัติตามนโยบาย  ขอกําหนดและ
จริยธรรม  18)   และบุคลากรมีความรู  ความสามารถ   
 1.2  กิ จกรรมการควบ คุม   พบว า  
กิจกรรมการควบคุมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก  เม่ือเรียงจากมากไปนอยคือ 1)  มีการ
กําหนดนโยบายอยางชัดเจน  2) มีมาตรการ
ปองกันและดูแลทรัพยอยางรัดกุม 3)  มีการ
กํ าหนดนโยบายและแผนปฏิ บั ติ ก า ร  แผน
งบประมาณ ขอบังคับ ระเบียบ และแนวทาง
ปฏิบัติ สําหรับระบบการเงิน  4)  มีหลักฐานและ
เอกสารเพียงพอ  5)  มีการกําหนดโครงสรางและ
อํานาจหนาท่ี 6) มีการกําหนดคุณสมบัติของ
ผูปฏิบัติงาน 7) มีผูปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีกําหนด 
8) อนุมัติรายการและการปฏิบัติงาน 9) แบงแยก
หนาท่ีอยางเหมาะสม 10)  มีการกําหนดแผนภาพ
แสดงกระบวนการทํางาน 11) และมีการแบงแยก
หนาท่ีในการควบคุม 
 1.3  ปจจัยดานการสนับสนุน  พบวา  
ดานปจจัยดานการสนับสนุนโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความ
คิดเห็นอยู ในระดับมาก 1) บุคคลากรมีความ
จําเปนตองทําบัญชี  2) รองลงมาเปนปฏิบัติตาม
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คําแนะนําของเจาหนาท่ี 3) การทําบัญชีทําใหมีเงิน
ออมมากข้ึน 4) การไดรับการอบรมทําใหเขาใจ
และนําไปปฏิบัติได 5) การไดรับคําแนะนําอยาง
สมํ่าเสมอ 6) สามารถประยุกตใชกับการจัดทํา
บัญชีอ่ืนๆ ได 7) การไดรับความชวยเหลือทําใน
การทําบัญชี 8) สามารถถายทอดการบันทึกบัญชี
ได 
 1.4  ปจจัย ท่ี มีผลตอความตองการ
พัฒนาความรูทางการบัญชี  พบวา  ปจจัยท่ีมีผล
ตอความตองการพัฒนาความรูทางการบัญชี  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางถึงมาก 
1) การจัดทําบัญชีชวยในการเจริญเติบโตของ
กองทุนหมูบาน 2) มาตรฐานการบัญชี สามารถ
ชวยใหการจัดทําบัญชี ถูกตอง นาเชื่อถือ 3) การ
จัดทําบัญชีสามารถลดความผิดพลาดในการบริหาร
กองทุนหมูบาน 4)การจัดทําบัญชีของกองทุน
หมูบานสามารถลดความผิดพลาดในการบริหาร
กองทุนหมูบาน 5) ใหความสําคัญตอแผนกบัญชี  
6)  การจัดทําบัญชีชวยใหกิจการสามารถลดตนทุน
หรือคาใชจายลงได 7) มีความสามารถท่ีจะจัดทํา
บัญชีใหเปนไปตามระบบบัญชี 8) บุคลากรสามารถ
เรียนรูการจัดทําบัญชีใหถูกตองได 9)  การจัดทํา
บัญชีมีความถูกตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 
10) บุคลากรมีความรูในการจัดทําบัญชีใหเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชี 11) บริหารมีสวนในการ
ตัดสินใจในเรื่องการจัดทําบัญชี             12) 
บุคลากรมีความรูดานการบัญชี 13) มีความพรอม
ดานการจัดทําบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชี   
   1.5 การติดตามประเมินผล  พบวา  
การติดตามประเมินผลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลางและระดับมาก 1) มีการกําหนดใหลง
นามรับรองรายงานความถูกตองของรายงานทางการ
เงินรับผิดชอบหากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน                 2) 
รองลงมาเปนมีการเก็บรักษาผลการดําเนินงานไวเปน
อยางดี 3)  คณะกรรมการการตรวจสอบมีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติ 4) มีการจัดทํารายงาน
เปรียบเทียบผลงานผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับแผนงานท่ี
วางไว 5) กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนมี
การแกไขอยางทันกาล 6) มีการจัดทํารายงาน
เปรียบเทียบผลงานท่ีเกิดข้ึนกับแผนท่ีวางไว          7)  
หากมีขอผิดพลาดตองมีปรับปรุงรวมท้ังใหมีการ
ประเมินผลและรายงานผล  8)  มีการประชุมถึงความ
คืบหนาของการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน        
9)  มีการกําหนดใหมีการประเมินผลเปนรายครั้ง  
10)  และมีการกําหนดใหมีการตรวจสอบภายใน   
  2.  ผลการเปรียบเทียบการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย  
ของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  ระดับการศึกษา  
ประสบการณในการทํางาน  รายไดของครอบครัว/
เดือน  และสมาชิกในครอบครัว  ของผูจัดทําบัญชี
กองทุนหมูบานโดยสรุปสาระสําคัญในแตละดาน
ดังตอไปนี ้
  2.1  พบวาการเปรียบเทียบการจัดทํา
บัญชีรายรับ – รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  อําเภอ
มวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกอายุ  โดยรวม
และรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน   
    2.2  พบวาการเปรียบเทียบการจัดทํา
บัญชีรายรับ – รายจาย ของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวง
สามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตามระดับ
การศึกษา  โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน 
  2.3  พบวาการเปรียบเทียบการจัดทํา
บัญชีรายรับ – รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  อําเภอ
มวงสามสิบ  จั งหวัดอุบลราชธานี   จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางานโดยรวมและรายดานมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน 
  2.4  พบวาการเปรียบเทียบการจัดทํา
บัญชีรายรับ – รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  อําเภอ
มวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตามรายได
ของครอบครัว/เดือนโดยรวมรายดานมีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน   
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  2.5  พบวาการเปรียบเทียบการจัดทํา
บัญชีรายรับ – รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  อําเภอ
มวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตามสมาชิก
ในครอบครัว  โดยรวมรายดานมีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน   
 
6.  การอภิปรายผล 
 จากผลการสรุปผลการวิจัยการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย  
ของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  มีประเด็นท่ีสําคัญท่ีควรนํามา
อภิปรายดังนี้ 
  1.  การศึกษาประสิทธิภาพการจัดทํา
บัญชีรายรับ – รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  
อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพ
รวมอยูในระดับมากเม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  
ปจจัยท่ีมีผลตอการควบคุม  กิจกรรมการควบคุม  
ปจจัยดานการสนับสนุน  ปจจัยท่ีมีผลตอความ
ตองการพัฒนาความรูทางการบัญชีและการ
ติดตามประเมินผล  ซ่ึงอาจเปนเพราะวา 
  1.1  ปจจัย ท่ีมีผลตอการควบคุม  
การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย  ของกองทุน
หมูบาน  ผูจัดทําบัญชีตองมีบุคลากรมีความรู   
ความสามารถ  มีความซ่ือสัตยและจริยธรรม  
ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยและโปรงใส             มี
ขอกําหนดหามปฏิบัติในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน  ผลการวิจัยมี
แนวคิดสอดคลองกับ  ปวีณา  สุดลาภา  (บทคัดยอ 
: 2555)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยดานจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพบัญชีท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของผูทําบัญชีในสถานประกอบการนิคม
อุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบวา
ปจจัยดานจรรยาบรรณแหงวิชาชีพบัญชี ท่ี มี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของผูทํา
บัญชีประกอบดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพดาน
ความรู  ความสามารถ  และมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน  ดานการรักษาความลับ  ดานความ
รับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติ

บุคคล  และดานความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวม
วิชาชีพ 
  1.2  กิจกรรมการควบคุม  การจัดทํา
บัญชีรายรับ – รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  มี
การกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการแผน
งบประมาณ ขอบังคับ ระเบียบ และแนวทาง
ปฏิบัติ สําหรับระบบการเงิน  มาตรการปองกัน
และดูแลทรัพยอยางรัดกุม  ผลการวิจัยมีแนวคิด
สอดคลองกับ  อนงควรรณ  อุประดิษฐ  (บทคัดยอ 
: 2557)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางผลการ
ปฏิบั ติงานกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของ
สํานักงานรับจัดทําบัญชีในจังหวัดลําปาง  พบวา  
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง  
ผลการปฏิบัติ ง านกับจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ  0.05  ความสัมพันธอยูในระดับคอนขาง
สูง  ในสวนของเจาของกิจการ/ผูบริหาร  คา
ความสัมพันธสูงสุดอยูท่ีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ร ะ ห ว า ง ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด า น เ ว ล า กั บ
จรรยาบรรณวิชาชีพดานความรับผิดชอบตอเพ่ือน
รวมวิชาชีพและจรรยาบรรณท่ัวไป มีคาเทากับ  
0.793  และพบวาของนักบัญชีมีคาความสัมพันธ
สูงสุดอยู ท่ีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผล
การปฏิบัติงานดานเวลากับจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน มีคาเทากับ  0.763 
  1. 3  ป จ จั ย ด า นก า ร สนั บ ส นุ น  
สามารถประยุกตใชกับการจัดทําบัญชีอ่ืนๆ ได  
สามารถถายทอดการบันทึกบัญชีได  ผลการวิจัยมี
แนวคิดสอดคลองกับ  ยุวเรศ  พูนลาภสวัสดิ์   
(บทคัดยอ : 2554)  ไดศึกษาเรื่องการพัฒนา
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  เปนสถาบัน
การเงินชุมชน : จังหวัดเชียงใหม  การวิจัยครั้งนี้ มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ
ในการพัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปน
สถาบันการเงินชุมชน เปนการวิจัยภาคสนามแบบ
ไ ม ท ด ล อ ง   ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ใ น ก า ร วิ จั ย คื อ  
คณะกรรมการและสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนใน
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จังหวัดเชียงใหม  ป พ.ศ.2554  จํานวน  646  คน  
ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จใน
การพัฒนากองทุนหมูบานและ  ชุมชนเมืองเปน
สถาบันการเ งินชุมชนมี 3 ปจจัยเรียงลํ าดับ
ความสัมพันธจากมากไปหานอย  ไดแก 1) การ
สนับสนุนของภาครัฐดานการฝกอบรมการให
ขอมูลขาวสาร  การสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ  และ
การติดตามตรวจเยี่ยม 2) การมีสวนรวมของ
สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในการ
บริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง       
3) ความรู  ความสามารถในการบริหารงาน   
 1.4  ปจจัย ท่ี มีผลตอความตองการ
พัฒนาความรูทางการบัญชี   การจัดทําบัญชี
สามารถลดความผิดพลาดในการบริหารกองทุน
หมูบาน  การจัดทําบัญชีมีความถูกตองเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชี  บุคลากรสามารถเรียนรูการ
จัดทําบัญชีใหถูกตองได  ผลการวิจัยมีแนวคิด
สอดคลอง กับ  ศิริ วงค   มะศักดิ์   และคณะ  
(บทคัดยอ : 2557)  ไดศึกษาแนวทางการสงเสริม
การทําบัญชีรายรับ - รายจาย  เพ่ือการพัฒนาการ
ออมของนักเรียนโรงเรียนสังวาลยวิทยา  ผล
การศึกษาพบวานักเรียนโรงเรียนสังวาลยวิทยาไมมี
ความรูเก่ียวกบการบันทึกบัญชีรายรับ – รายจาย  
และไมเขาใจการบันทึกบัญชีอยางถูกตองมีปญหา
ในการปฏิบัติงานจริงเก่ียวกับการบันทึกบัญชี
รายรับ - รายจาย  เนื่องจากคณะวิจัยมีระยะเวลา
จํากัด  ในการใหความรูแกนักเรียน นักเรียน จึงไม
เขาใจการบันทึกบัญชีอยางถูกตอง  และพ้ืนฐาน
ทางการศึกษาของนักเรียนสวนใหญยังตองพัฒนา
ทําใหนักเรียนทึกบวกลบตัวเลขยังไมถูกตอง  จาก
ปญหาท่ีกลาวมาขางตนผูจัดทําบัญชีไดปรับปรุง
และไดมีการปรับเปลี่ยนสมุดบันทึก  บัญชีรายรับ 
– รายจายเพ่ือใหเหมาะสม  และเขาใจงายตอการ
บันทึกบัญชีรายรับ - รายจาย  และคณะวิจัย  ไดมี
การตรวจสมุดบันทึก  บัญชีของนักเรียนทุกอาทิตย
และแนะนําวิธีการบันทึกบัญชีท่ีถูกตอง  
 1.5  การติดตามประเมินผล  มีการ
กําหนดใหลงนามรับรองรายงานความถูกตองของ

รายงานทางการเงินรับผิดชอบหากมีขอผิดพลาด
เกิดข้ึน  การเก็บรักษาผลการดําเนินงานไวเปน
อยางดี  มีการจัดทํารายงานเปรียบเทียบผลงาน
ผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับแผนงานท่ีวางไว  หากมี
ข อผิ ดพลาดต อง มีปรั บปรุ งรวม ท้ั ง ให มี การ
ประเมินผลและรายงานผล  และมีการกําหนดใหมี
การตรวจสอบภายใน ผลการวิจัย มีแนวคิด
สอดคลองกับ  ธิดาพร อินชุม  (บทคัดยอ : 2554)  
ได ศึกษาปญหาดานการ จัดทําบัญชีและการ
ควบคุมภายในของ กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
ในอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา
พบวาปญหาท่ี สงผลตอการจัดทําบัญชีของกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองมีสาเหตุหลักมาจาก
คณะกรรมการ ผูจัดทําบัญชีสวนใหญขาดความรู
พ้ืนฐานดานการจัดทําบัญชีโดยทางปฏิบัติจะเนน
การจัดทําบัญชี ตามความเขาใจและท่ีเคยปฏิบัติ
อยูเปนประจําประกอบกับผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี
สวนใหญไมไดรับ การฝกอบรมทางดานการจัดทํา
บัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอยางเพียงพอ 
ทํ า ให การจั ด ทํ า  บัญชี ไม เป น ไปตามระบบ
มาตรฐานและไมสามารถนําผลการดําเนินงานใน
แตละ ปมาเปรียบเทียบ กันได ในสวนของการ
ควบคุมภายในไมพบวามีปญหาอุปสรรคแตอยางใด   
 2.   การวิ เคราะหความคิดเห็นของ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – 
รายจาย  ของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  
จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  ระดับ
การศึกษา  ประสบการณในการทํางาน  รายได
ของครอบครัว/เดือน  และสมาชิกในครอบครัว  
พบวาทุกดานอยูในระดับมากอาจเนื่องมาจาก  
ผลการวิจัยมีแนวคิดสอดคลองกับ  ยุวเรศ  พูน
ลาภสวัสดิ์  (บทคัดยอ : 2554)  ไดศึกษาเรื่องการ
พัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  เปนสถาบัน
การเงินชุมชน : จังหวัดเชียงใหมการวิจัยครั้งนี้ มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ
ในการพัฒนา  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จในการพัฒนากองทุนหมูบานและ  
ชุมชนเมืองเปนสถาบันการเงินชุมชนมี  3  ปจจัย
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เรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย  ไดแก 
1) การสนับสนุนของภาครัฐดานการฝกอบรมการ
ใหขอมูลขาวสาร  การสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ  
และการติดตามตรวจเยี่ยม  2)  การมีสวนรวมของ
สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในการ
บริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  3)  
ความรู  ความสามารถในการบริหารงาน  อาจ
เนื่องมาจาก  ปจจัยท่ีมีผลตอการควบคุม  ปจจัย
ดานการสนับสนุน  ปจจัยท่ีมีผลตอความตองการ
พัฒนาความรูทางการบัญชี   และการติดตาม
ประเมินผล  อาจเนื่องมาจากปจจัยตางๆ  สงตอ
ประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย  
ของกองทุนหมูบาน  ผลการศึกษาวิจัยชี้ใหเห็นวา
การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย  ของกองทุน
หมูบานผูจัดทําบัญชีตองความรูดานการบัญชีเปน
พ้ืนฐาน   และมีความเขาใจในข้ันตอนการทําบัญชี
จะสงผลใหการจัดทําบัญชีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
7.  ขอเสนอแนะ 
  1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย ก า ร ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย  
ของกองทุนหมูบาน  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัด
อุบลราชธานีโดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือเรียง
จากมากไปนอย  คือ  ปจจัยท่ีมีผลตอการควบคุม  
กิจกรรมการควบคุม  ปจจัยดานการสนับสนุน  
ปจจัยท่ีมีผลตอความตองการพัฒนาความรูทางการ
บัญชีและการติดตามประเมินผล  จากขอคนพบ
ดังกลาว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้   
  1.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการควบคุม  ควร
มีการกําหนดบทลงโทษและความรับผิดชอบหากมี
ผูกระทําควรผิดอยางชัดเจน 
  1.2 กิจกรรมการควบ คุม   คว ร
กําหนดไมใหมีเครือญาติในการปฏิบัติงานเพ่ือเปน
การปองกันกันทุจริตได 
    1.3 ปจจัยดานการสนับสนุน  ควรมี
เงินทุนมาสงเสริมอาชีพของสมาชิกเพ่ือใหสมาชิกมี

อาชีพท่ีม่ันคง  และเพ่ิมเงินทุนโดยคิดดอกเบี้ยต่ํา  
เพ่ือเปนการชวยเหลือสมาชิกกองทุนเงินลาน 
  1.4  ปจจัยท่ีมีผลตอความตองการ
พัฒนาความรูทางการบัญชี ควรจัดอบรมเพ่ือให
ความรูแกคณะการกองทุนเงินลาน  เพ่ือท่ีจะได
ปฏิบัติงานตรงตามขอกําหนดท่ีวางไว 
  1.4  การติดตามประเมินผล  ควรมี
การติดตามผลการดํ า เนินงานและประเ มิน
ประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย   
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้ง
ตอไป 
  2.1  ควรศึกษาปญหาในการจัดทํา
บัญชีรายรับ - รายจายของกองทุนหมูบาน 
  2.2  ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืนๆ  ท่ี
สงผลประสิทธิภาพในการจัดทําบัญชีกองทุน
หมูบาน 
  2.3  ควรเปรียบเทียบการจัดทําบัญชี
ของแตละอําเภอ 
  2.4  ควรศึกษาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกกองทุนเงินลานวามีคุณภาพชีวิตดี ข้ึน
หรือไม 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
ผูศึกษาจึงกราบของพระคุณ  คณะกรรมการและ
อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดใหคําแนะนําใหความรูแนว
ทางการแกไขปญหาตั้งแตเริ่มตนทําการวิจัยจน
กระท้ังเสร็จสมบูรณ  ทําใหการวิจัยในครั้งนี้ถูกตอง
สมบูรณมากข้ึน 
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นักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล   
ของสํานักงานบัญชี  จังหวัดอุบลราชธานี 

Thai  accountants  and  the  readiness  of  using  accounting  standards  to  
support  the  digital economy.  Of  Ubon  Ratchathani  Provincial  office  of  

Accounting  and  to  compare 
 

จิราพร    แพงพรมพรึก1   พัชนี    ตันติเศรษฐ2 

  Yuparat    Thongsuk1     Patchanee   Tontiseth2 

สาขาวิชาการบัญชี  สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  4  E-mail : jiraporn8561@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย  1)  เพ่ือศึกษาความพรอมของนักการบัญชีไทยกับความพรอม
ในการใชมาตรฐานการบัญชีเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลของสํานักงานบัญชี  จังหวัดอุบลราชธานี  และ          
2)  เพ่ือเปรียบเทียบความพรอมของนักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีเพ่ือการรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัลของสํานักงานบัญชี  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยจําแนกตามอายุ  การศึกษา  ประสบการณทํางาน  
การเขาอบรมวิชาชีพอยางตอเนื่อง  และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูทําบัญชี  ของสํานักงานบัญชี  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  80  คน  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก  แบบสอบถามชนิดมาตรฐานสวนประมาณคา  5  ระดับ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน  t – test  (Independent  Samples)  และ  F-test 
 ผลการวิจัยพบวา    
  1.  การศึกษาความคิดเห็นของนักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีเพ่ือการ
รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   
  2.  ผลการเปรียบเทียบความพรอมของนักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชี
เพ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลของสํานักงานบัญชี  จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม  อายุ  การศึกษา  
ประสบการณการทํางาน  การฝกอบรมตอเนื่องทางวิชาชีพ  และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสือ่สาร  และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ  :  ความพรอม  นักการบัญชี  และเศรษฐกิจดิจิทัล   
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Abstract 
 
 The  purpose  of  this  research  was  o  study  the  readiness  of  Thai  accountants  and 
the  readiness  of  using  accounting  standards  to  support  the  digital  economy.   Of  Ubon 
Ratchathani  Provincial  office  of  Accounting  and  to  compare  by  age, education, work 
experience  continuing  professional  training. And  numerical  analysis  skills, communication  and 
use  of  information  technology. The sample  group  was  the  accountants  of  the  accounting 
firm.  In  the  area  of  Ubon  Ratchathani  Province, 8 0   people,  tools  used to  collect 
questionnaire  data  Data  were  analyzed  using  percentage, mean, standard  deviation, t - test 
(Independent  Samples)  and  (F-test). 
 The  results  of  the  research  are  as  follows 

1.  A  study  of  the  opinions  of  Thai accountants  and  thei r readiness  to  use   
accounting  standards  to  support  the  digital economy.  Of  the  accounting  firm  Ubon  
Ratchathani  The  overall  picture  is  in  a  high  level. When  considered  in  each  aspect, it  was  
found  that  opinions  were  at  a  high  level  in  all aspects  when  ascending, namely  morality, 
ethics, information  technology, skills, success  in the  accounting  profession.  And  in  the  
accounting  profession.  

2.  The  comparison  of  opinions classified by age, education, work experience  
Continuing professional  training  and  numerical analysis skills, communication  and  use  of  
information  technology. Total, and  the opinions were  not  different. 
 
 
Keywords  :  Readiness, Accountant, Digital Economy  
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1.  บทนํา 
 ปจจุบันธุร กิจมีความเชื่อมโยงกับ
อินเทอรเน็ต  เศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ  ใน
โลกจึงตองกาวเขาสูยุคแหงเศรษฐกิจดิจิทัล  
รัฐบาลในแตละประเทศจึงจําเปนตองมีนโยบาย
และกฎหมายในการ   กํ า กับและส ง เสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล  (พระราชบัญญัติ  การพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  พ.ศ. 2560,  
2560)  เพ่ือสนับสนุนภาคเอกชนท่ีเปนกําลัง
หลักในการเพ่ิมรายไดประชาชาติ  (GDP)  ใหกับ
ประเทศ  เสริมความแข็งแรงใหเพียงพอในการ
เขาสูยุคแหงดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ  ธุรกิจ
องคกรจึ งต องปรับตัว ใหสอดรับ กับความ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เนื่องจาก
เทคโน โลยี จะ ทํ า ให รู ปแบบการ ทําธุ ร กิจ
เปลี่ยนไป  ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสั ง คม   2559  ก ระทรว ง เทค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  2559  นักบัญชีจาก
เดิมท่ีทําหนาท่ีเพียงแคบันทึกขอมูลและจัดทํา
รายงานทางการเงินเสนอผูบริหาร  แต ใน
ปจจุบันจําเปนตองสรางความสัมพันธกับฝายอ่ืน 
ๆ  ในองคกรเพ่ือนําขอมูลทางการบัญชีของทุก
ฝายมารวมวิเคราะห  และคาดการณอนาคต
ทางด านการเ งินของบริ ษัทโดยจัดทํา เปน
รายงานใหผูบริหารใชในการวางแผนกลยุทธ
ธุรกิจ  เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
และการแขงขันท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน  เม่ืออยูใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิ ทัล  จึงตองพัฒนาทักษะใน
หลาย ๆ  ดาน  เชน  ทักษะดานภาษาอังกฤษ  
เพราะภาษานี้เปนสิ่งจําเปนในการติดตอสื่อสาร
ในการทําธุรกิจ  ทักษะความรูความสามารถดาน
บัญชี  ตองหม่ันเพ่ิมพูนความรูใหเต็มท่ีเพ่ือให
เ กิดความเชี่ยวชาญในงานท่ีตนเองตองทํา  

ทักษะความเขาใจ  ดานการทําธุรกิจ  โดยใช
ทักษะการคิดวิเคราะหเพ่ือใหเกิดความเขาใจอัน
ดีในทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ  การใหความใสใจ
ในเรื่องเศรษฐกิจ ทําใหเขาใจความเคลื่อนไหว
ของเหตุการณไดอยางทันทวงทีอีกดวย    
 จากขอความขางตน  ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจ ท่ีจะศึกษาเ ก่ียว กับความพรอมของ  
นักการบัญชี ไทย กับความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  จังหวัดอุบลราชธานี  
กลาวคือ  คําถามวิจัยนี้  วางหลักไววานักการ
บัญชีไทยท้ังดานอายุ  ตลอดจนระดับการศึกษา  
ประสบการณทํางาน  การเขาอบรมวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง  และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จะมีความพรอมเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีตาม
กรอบมาตรฐานการบัญชีในยุคดิจิทัล  วามีความ
แตกตางหรือเหมือนกับมาตรฐานการบัญชีของ
ไทยอยางไรบาง 
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
        1.  เพ่ือศึกษาความพรอมของนักการ
บัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชี เ พ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิ ทัล  ของ
สํานักงานบัญชี  จังหวัดอุบลราชธานี     
        2.  เพ่ือเปรียบเทียบนักการบัญชีไทยกับ
ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีเพ่ือการ
รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  
จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตามอายุ  การศึกษา  
ประสบการณทํางาน  การเขาอบรมวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง  และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3.  ขอบเขตการวิจัย 
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        1.  ประชากรและกลุมตัวอยางประชากร  
ไดแก  ผูทําบัญชี  ของสํานักวานบัญชี  จังหวัด
อุบลราชธานี  จํานวน  102  คน 
        กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผู ทําบัญชี  ของ
สํานักงานบัญชี  จํานวน  80  คน  ไดมาจาก
ตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามเกณฑ
ของ  เครซ่ีและมอรแกน  (Krejcie  &  Mogan)  
(ธีรวุฒิ  เอกะกุล  2556 : 143-144)  ดวยวิธีสุม
แบบแบงชั้น 
        2.  ตัวแปร 
 2.1  ตัวแปรตน 
  1.  อายุ 
   1.2  20 – 40  ป 
   2.2  41  ปข้ึนไป 
  2.  การศึกษา 
   2.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 
   2.2  ปริญญาตรี 
  3.  ประสบการณทํางาน 
   3.1  ต่ํากวา 5 ป       
   3.2  5 – 10 ป       
   3.3  มากกวา 10 ป 
           4  การฝกอบรมตอเนื่องทางวิชาชีพ 
  4.1 ต่ํากวา 12 ชั่วโมงตอ
ป     
   4.2  12  ชั่วโมงตอปข้ึนไป 
           5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1  มีทักษะการทํางานท่ี
เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
   5.2  สามารถวิเคราะห และ
นําเสนอขอมูลทางสถิติได    

 5.3  สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ  ท้ังปากเปลา  การเขียน  และสื่อ
การนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
 2.2  ตัวแปรตาม 
 นักการบัญชีไทยกับความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญชีเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  จังหวัดอุบลราชธานี  
5  ดาน 
  2.1  ดานวิชาชีพบัญชี 
  2.2  ดานความสําเร็จในวิชาชีพ
บัญชี 
  2.3  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.4  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
  2.5  ดานทักษะตาง ๆ 
 
4.  วิธีการดําเนินงานวิจัย 
        งานวิ จั ย ในครั้ งผู วิ จั ย ได จั ด ทํ า เ รื่ อ ง  
นักการบัญชี ไทย กับความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  จังหวัดอุบลราชธานี  
ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย
ลําดับตามข้ันตอนดังนี้  
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากร  ไดแก  ผูทําบัญชี  
ของสํานักวานบัญชี  จั งหวัดอุบลราชธานี  
จํานวน  102  คน 
  1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผู ทํา
บัญชี  ของสํานักงานบัญชี  จํานวน  80  คน  
ไดมาจากตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
ตามเกณฑของ  เครซ่ีและมอรแกน  (Krejcie  &  
Mogan)  (ธีรวุฒิ  เอกะกุล  2556 : 143-144)  
ดวยวิธีสุมแบบแบงชั้น 
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 2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถาม  ซ่ึงแบงออกเปน  3  
ตอน  คือ 
  ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบสํารวจ
รายการ (Checklist)  โดยกาเครื่องหมาย  /  ลง
ใน  (  ) หนาขอความ 
  ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามความ
พรอมนักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  มีลักษณะเปนมา
ตราสวน  5  ระดับ  ตามตารางของ Likert  
(Best and Kahn. 1993 : 246) 
     ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

 3.  ข้ันตอนการสรางเครื่องมือและหา
คุณภาพเครื่องมือ 

การสรางเครื่อง มือท่ี ใช ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  และการตรวจสอบเครื่องมือ
ผูวิจัยดําเนินตามข้ันตอน  ดังนี้ 

1.  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  ทฤษฎี  
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.   ศึกษาหลักการ  และวิธีสราง
แบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา  
(Rating Scale)  ตามวิธีของ  Likert  (Likert 
Type)  (Best and Khan. 1993 : 246) 

3.  สรางแบบสอบถามตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย  50  ขอ 

4.  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  
เสนออาจารยท่ีปรึกษาวิจัย  เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสม  และใหเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแกไข 

5.  นําแบบสอบถามท่ีรับการปรับปรุง
แกไขแลว  ไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ
ความเหมาะสม  และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  
ซ่ึงประกอบดวย  3  ทาน  ดังนี้ 

 5. 1  น า ย ชู ชั ย   ป ร ะ ดั บ สุ ข  
ตําแหนงผูอํานวยการกลุมนิเทศ  วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกดานผูเชี่ยวชาญ  สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต  1  
วุฒิการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิจัย
และประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและวัด
ประเมินผล 

 5.2  นางสาวสุพัตรา  วงษวิศาล
พร  ตําแหนงครูวิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการ
อาชี ว ศึกษาภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ   4  
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  
กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี   

 5.3  นางราณี  ศรีสุรนารี  ตําแหนง 
ครูวิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  วิทยาลัย
อ าชี ว ศึ กษ า อุ บล ร า ช ธ านี   ส ถ า บั น ก า ร
อาชี ว ศึกษาภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ   4  
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  
กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี   

6.  จากนั้นนําแบบสอบถามมาแกไข
ขอบกพรองตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา  เพ่ือความ
สมบูรณและความเหมาะสมยิ่ง ข้ึน  และนํา
แบบสอบถามท่ีไดแกไขแลว  เสนอใหอาจารยท่ี
ปรึกษาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 7.   นํ า แบบสอบถาม ท่ี ผ านการ
ตรวจสอบแกไขแลว  ไปทดลองใช  (Try – Out)  
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เ พ่ื อ ห า คุณ ภ า พ ขอ ง เ ค รื่ อ ง มื อ   โ ด ย ทํ า
แบบสอบถามไปทดลองใชกับ  ผูทําบัญชี  ผูมี
หนาท่ีจัดทําบัญชี  ธุรกิจการจัดทําบัญชี  และ
อาจารยผูสอนบัญชี  ในหนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  ในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  80  คน 
 8.  นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช  มา
ตรวจใหคะแนน  และวิเคราะหหาคาอํานาจ
จําแนกเปนรายขอ  โดยใชคาสัมประสิทธ
สัมพันธอยางงาย  ระหวางคะแนนแตละขอกับ
ค ะ แ น น ร ว ม ร า ย ด า น  ( Hem –  total 
correction)  แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถาม  โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธ
แอลฟา  (Alpha – Coefficient) ตามวิธีของ  
Cronbach (Cronbach. 1970 : 161)  ไดความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับ  เทากับ  0.89 
 9.  นําแบบสอบถามท่ีผานการหา
คุณภาพแลว  ไปพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริง  
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

4  วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
1.  ติดตอขอหนังสือจากวิทยาลัย

อ าชี ว ศึ กษ า อุ บล ร า ช ธ านี   ส ถ า บั น ก า ร
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  เพ่ือ
ขอความรวมมือจากกลุมตัวอยางในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  พรอมนัดหมายกําหนดเวลาการ
เก็บรวบรวมขอมูล 
 2.  เตรียมแบบสอบถามความพรอม
นักการบัญชี ไทย กับความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  ในจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  80  ชุด 
 3.   นําแบบสอบถามความพรอม
นักการบัญชี ไทย กับความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจ

ดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  จังหวัดอุบลราชธานี  
ท่ีเตรียมไวไปสอบถามตามวันเวลาท่ีนัดหมายไว
กับกลุมตัวอยาง  โดยเดินทางไปเก็บขอมูลดวย
ตนเอง 
 4.   อธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจ
วิ ธี ก า ร ทํ า แบบสอบถาม   แล ะกา รตอบ
แบบสอบถาม 

5.  นําแบบสอบถามท่ีกลุมตัวอยาง
ตอบเรียบรอยแลวมาตรวจความสมบูรณ  และ
เก็บเพ่ิมเติมในกรณีท่ีแบบสอบถามไมสมบูรณ  
และนําไปตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  
และนํ าคะแนน ท่ี ได ไปวิ เ คราะห   โ ดย ใช
โปรแกรมสําเร็จรูป 

 

5.  สรุปผลการวิจัย 
        จากผลการสรุปผลการวิจัยเรื่องการศึกษา
ความพรอมนักการบัญชีไทยกับความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชี เ พ่ือการรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  จังหวัด
อุบลราชธานี  มีประเด็นท่ีสําคัญดังนี้ 
 1.  ขอมูลท่ัวไป 
  จากผลการวิจัย  พบวา  ผูทําบัญชี  
ของสํานักงานบัญชี  จังหวัดอุบลราชธานี  สวน
ใหญมีอายุ  20 – 40 ป  สวนใหญมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  และสวนใหญมีประสบการณในการ
ทํางานตํ่ากวา  5  ป  มีการฝกอบรมตอเนื่อง
ทางวิชาชีพ  12  ชั่วโมงตอป  และสวนใหญมี
ทักษะการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
 2.  การศึกษานักการบัญชีไทยกับ
ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีเพ่ือการ
รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  
จังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากทุกดานเม่ือเรียงจากมาก
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ไปนอย  คือ  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  ดาน
เทคโนโลยี  สารสนเทศ  ดานทักษะตาง ๆ  ดาน
ความสําเร็จในวิชาชีพบัญชี  และดานวิชาชีพ
บัญชี 
  2.1  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  
พบวา  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ  เม่ือเรียง
จากมากไปนอย  คือ  ความเท่ียงธรรมและความ
สุจริต  มีความเปนกลางในการนําเสนอขอมูล
ทางการบัญชี  การไมนําความลับของกิจการไป
ใชเพ่ือประโยชนตนเอง  มีความอดทนอดกลั้น 
และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตอการทํางาน  
ตามลําดับ 
  2.2  ดานเทคโนโลยี  สารสนเทศ  
พบวา  ดานเทคโนโลยี   สารสนเทศ  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก   เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ  
เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  การแกไขปญหา
เบื้องตนเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความรูเก่ียวกับทักษะการประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือทางบัญชี  ความรูและทักษะใน
ดานภาษาอังกฤษ  เชน  การพูด  การอาน  การ
เขียน  ความรูเก่ียวกับทักษะการใชคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร  และทานมี
ความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ
งานบัญชีเชน โปรแกรม Express, Auto Flight, 
Smart Biz  เปนตน  ตามลําดับ 
  2.3  ดานทักษะตาง ๆ  พบว า  
ดานทักษะตาง ๆ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากทุกขอ  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  
คือ  สามารถประเมินและแกไขปญหาท่ีไมเคย

เจอมากอน  มีภาวะเปนผูนํา  การบริการวิชาชีพ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี  
การบูรณาการทักษะทางวิชาชีพบัญชีเพ่ือใชใน
การตัดสินใจ  และการประยุกตใชความรูทาง
วิชาชีพในการปฏิบัติงานจริง  ตามลําดับ          
  2.4  ดานความสําเร็จในวิชาชีพ
บัญชี  พบวา  ดานความสําเร็จในวิชาชีพบัญชี  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุก
ขอ  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  ภูมิใจใน
ความสามารถพัฒนาความรู ทักษะทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง  มีความม่ันคงและกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพบัญชี  มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่อง  มีความสบายใจในดานการปฏิบัติงาน  
และดานเพ่ือนรวมงาน  และเปนท่ียอมรับของ
หนวยงานและบุคคลภายนอก  ตามลําดับ 
  2.5  ด านวิชาชีพบัญชี   พบว า  
ดานวิชาชีพบัญชี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากทุกขอ  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  
คือ  เขาอบรมความรูดานมาตรฐานการบัญชีท่ี
เก่ียวของทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  มีความ
ม่ันคงและกาวหนาในการปฏิบัติงานในสาย
วิชาชีพบัญชี  มีการมีทักษะความชํานาญและ
ประสบการณทางวิชาชีพ  ความพรอมในการ
เปดรับในการปฏิบัติวิชาชีพบัญชีอยางบิดเบือน
ความจริง  อันเปนสาระสําคัญ  และการใช
ความรู ท่ีเ ก่ียวของทางดานกฎหมายไดอยาง
รอบคอบ  ตามลําดับ 
 3  ผลการวิ เคราะห เปรียบเ ทียบ
คุณลักษณะของนักการบัญชีไทยกับความพรอม
ในการใชมาตรฐานการบัญชีเ พ่ือการรองรับ

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 672



เศรษฐกิจดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  จังหวัด
อุบลราชธานี   จํ าแนกตาม  จํ าแนกอายุ   
การศึกษา  ตามประสบการณในการทํางาน  
การฝกอบรมตอเนื่องทางวิชาชีพ  และทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสรุปสาระสําคัญใน
แตละดานดังตอไปนี้ 
  3.1  ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของนักการบัญชีไทยกับความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชี เ พ่ือการรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  จังหวัด
อุบลราชธานี  จําแนกตามอายุ  โดยรวมและราย
ดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน   
  3.2  ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นนักการบัญชีไทยกับความพรอมในการใช
มาตรฐานการบัญชีเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  จังหวัดอุบลราชธานี  
จําแนกตามการศึกษา  โดยรวมและดานราย
ดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน   
  3.3  ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของของนักการบัญชีไทยกับความพรอม
ในการใชมาตรฐานการบัญชีเ พ่ือการรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  จังหวัด
อุบลราชธานี  จําแนกตามประสบการณทํางาน  
โดยรวมและดานรายดานมีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน     
  3.4  ผลการเปรียบเทียบความ
พรอมของนักการบัญชีไทยกับความพรอมใน 
การใชมาตรฐานการบัญชี เ พ่ือการรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  จังหวัด
อุบลราชธานี  จําแนกตามการฝกอบรมตอเนื่อง
ทางวิชาชีพ  โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็น
ไมแตกตางกัน 

  3.5  ผลการเปรียบเทียบความ
พรอมของนักการบัญชีไทยกับความพรอมในการ
ใชมาตรฐานการบัญชีเพ่ือการรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  จังหวัดอุบลราชธานี  
จําแนกตามทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร  และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตาง
กัน 
 

6.  การอภิปรายผล 
        จากผลการสรุปผลการวิจัยเรื่องนักการ
บัญชีไทยกับความพรอมในการใชมาตรฐานการ
บัญชี เ พ่ือการรองรับเศรษฐกิจดิจิ ทัล  ของ
สํานักงานบัญชี  จังหวัดอุบลราชธานี  มีประเด็น
ท่ีสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายดังนี้ 
 สวนท่ี  1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม  พบวา  ผูทําบัญชี  ของสํานักงาน
บัญชี  จังหวัดอุบลราชธานี  สวนใหญมีอายุ  20 
– 30 ป  สวนใหญมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  
และสวนใหญมีประสบการณในการทํางานต่ํา
กวา  5  ป  มีการฝกอบรมตอเนื่องทางวิชาชีพ  
12  ชั่วโมงตอป  และสวนใหญมีทักษะการ
ทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
 สวนท่ี  2  ขอมูลดานวิชาชีพบัญชี  
ความคิดเห็นของนักการบัญชีไทยกับความพรอม
ในการใชมาตรฐานการบัญชีเ พ่ือการรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  จังหวัด
อุบลราชธานี  สวนใหญเขารับการอบรมความรู
ดานมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวของทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่องเพ่ือการพัฒนาความรูตอเนื่องทาง
วิชาชีพบัญชีใหมีความม่ันคงกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพบัญชี  เพ่ือพัฒนาใน
ดานความชํานาญการในระบบสารสนเทศท่ี
ปรับเปลี่ยนและพัฒนามากข้ึนไปทุก ๆ ปนั้น
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จะตองมีการติดตามการใชระบบสารสนเทศให
ทันตามยุคสมัยใหมากยิ่งข้ึน 
 สวนท่ี  3  ขอมูลดานความสําเร็จใน
วิชาชีพ  ความคิดเห็นของนักการบัญชีไทยกับ
ความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีเพ่ือการ
รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  
จังหวัดอุบลราชธานี  สวนใหญมีความภูมิใจใน
ความสามารถพัฒนาความรูทักษะทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่องเพ่ือท่ีจะทําใหมีความม่ันคงและ
กาวหนาในการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพบัญชี  
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบัญชีท่ีมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่องสงผลใหมีความสบาย
ใจในดานการปฏิบัติงาน  และดานเพ่ือนรวมงาน  
จ น เ ป น ท่ี ย อ ม รั บ ข อ ง ห น ว ย ง า น แ ล ะ
บุคคลภายนอก   
 สวนท่ี  4  ขอมูลดานเทคโนโลยี
สารสน เทศของผู ตอบแบบสอบถามจาก
การศึกษาพบวาสวนใหญมีการการแกไขปญหา
เบื้องตนเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได
เปนอย า งดี   มีความรู เ ก่ียว กับทักษะการ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือทางบัญชี  
ความรูและทักษะในดานภาษาอังกฤษ  เชน  
การพูด  การอาน  การเขียน  ความรูเก่ียวกับ
ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในการ
ติดตอสื่อสาร  และมีการถ ายทอดความรู
เ ก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให กับเ พ่ือน
รวมงานและบุคคลอ่ืนในการใช โปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชีเชน  โปรแกรม  Express,  
Auto  Flight,  Smart  Biz  เปนตน 
 ส วน ท่ี   5   ข อ มู ลด าน คุณธรรม  
จริยธรรม  สวนใหญผูทําบัญชีมีความเท่ียงธรรม
และความสุจริต  และมีความเปนกลางในการ
นําเสนอขอมูลทางการบัญชี  ไมนําความลับของ

กิจการไปใชเพ่ือประโยชนตนเอง  มีความอดทน
อดกลั้น  มีความเปนกลางในการนําเสนอขอมูล
ทางการบัญชี  และจัดทํางบการเงินไดอยาง
ถูกตองเชื่อถือได  มีความซ่ือสัตย  และความ
โปรงใส  เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตอการ
ทํางาน  คํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม  และ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพอีกดวย  เพ่ือ
หลีกเลี่ ยงขอผิดพลาดท่ีจะทําให เ กิดความ
เสียหาย  และชวยใหธุรกิจสามารถเติบโตได
อยางม่ันคง  สรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับบุคลากร
ของบริษัทและผูเก่ียวของ  และชวยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศชาติใหดียิ่ง ๆข้ึนไป  
 สวนท่ี  6  ขอมูลดานทักษะตาง ๆ  
ผูทําบัญชีสวนใหญสามารถประเมินและแกไข
ปญหาท่ีไมเคยเจอมากอนได  มีภาวะความเปน
ผูนําได  รวมท้ังมีความพรอมในดานการบริการ
วิชาชีพสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
บัญชี  และการบูรณาการทักษะทางวิชาชีพบัญชี
เ พ่ือใช ในการตัดสินใจ  เ พ่ือไปพัฒนาการ
ประยุกตใชความรูทางวิชาชีพใหสามารถไปใชใน
การปฏิบัติงานไดจริง 
 

7.  ขอเสนอแนะ 
        จากขอคนพบของการวิจัยเรื่องการศึกษา
ความคิดเห็นนักการบัญชีไทยกับความพรอมใน
การใชมาตรฐานการบัญชี เ พ่ือการรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล  ของสํานักงานบัญชี  จังหวัด
อุบลราชธานี  ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.   ข อ เสนอแนะสํ าหรับการนํ า
ผลการวิจัยไปใช 
  1.1  ดวยงานวิจัยนี้ มุ งเนนกลุม
ตัวอยางเปนนักบัญชี  ของสํานักงานบัญชี  ใน
จังหวัดอุบลราชธานี  ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลง
ของมาตรฐานการบัญชีและหลักการทางบัญชี
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ใหมหลายฉบับท่ีจะมีเริ่มผลบังคับใช  อาทิ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย  
(TFRS9)  และกฎทางบัญชีใหม  (TFRIC 23)  16

นักบัญชีตองเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง  1 6แต
ในการทําวิจัยนี้ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางทีเปนนักบัญชี  ของสํานักงานบัญชี  ใน
จังหวัดอุบลราชธานี  ซ่ึงขอมูลท่ีไดอาจจะไมได
สอดคลองกับบริบทของนักบัญชีในภาคอ่ืน ๆ 
  1.2  จํานวนกลุมตัวอยางทีใชใน
งานวิจัยนอย  เม่ือเทียบกับจํานวนนักบัญชีทีได
ข้ึน ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
  1.3  การวิจัยครั้งนี้คํานิยามศัพท
เฉพาะท่ีใชในการวิจัยเปนคํานิยามศัพททีผูวิจัย
ไดกําหนดข้ึนมาเพ่ือใชในการวิจัยนี้เทานั้น 
 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้ง
ตอไป 
  2.1  การวิจัยครั้งตอไปควรมีการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากนักบัญชีทีข้ึนทะเบียนกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการคาท่ีหมดในบริบทของ
ประเทศไทยหรือในประเทศสมาชิกอาเซียน  
เพ่ือทําการตรวจสอบวามีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษตอไป 
  2.2  การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษา
กลุมตัวอยางท่ีเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ผู
ตรวจสอบภายใน  หรือผูสอบบัญชีภาษีอากร 
  2.3  การวิ จั ยครั้ ง ต อ ไปควร มี
การศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ  มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย  (TFRS9)  และกฎ
ทางบัญชีใหม  (TFRIC 23) 
 

8.  กิตติกรรมประกาศ 
        การจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้  สําเร็จลุลวง
ไปไดก็ดวยความอนุเคราะหจากทานอาจารยท่ี
ปรึ กษาโครงการ ท่ี ได สละ เวลา ในการ ให

คําปรึกษาและแนวทางในการดําเนินโครงการ  
อีกท้ังยังคอยติดตามสอบถามถึงความคืบหนาใน
การจัดทําโครงการจนสําเร็จลุลวงจาก  ดร. สุธา
รัตน  ศรีทอง  และ  ดร.ชูชัย  ประดับสุข  ซ่ึง
ทานไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆ  รวมถึง
ข้ึนตอนการรวบรวมเนื้อหาและรายละเอียดท่ี
เก่ียวของ  เพ่ือนํามาจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้  
ผูจัดทําจึงขอขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูง
มา  ณ  โอกาสนี้  และขอบคุณนางราณี  ศรีสุร
นารี  นางสาวฐานิดา  อุทธา  นางสุพัตรา  วงศ
วิศาลพร  และนางบังอร  พันธโสภา  ผูประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรูเก่ียวกับบัญชีในดานท่ีสําคัญ
ตอการทําปริญญานิพนธฉบับนี้   ขอบคุณ
ครอบครั ว แล ะ เ พ่ื อนๆ ท่ี คอย ให กํ า ลั ง ใ จ  
คําแนะนําตางๆ  และความชวยเหลือในการทํา
ปริญญานิพนธท่ีดีเสมอมา 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้หากมีประโยชนตอผู
นําไปศึกษาตอ  ผูจัดทําขอมอบความดีนั้นใหกับ
อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  หากมีขอบกพรอง
ประการใดท่ีเกิดข้ึนในปริญญานิพนธฉบับนี้   
ทางผู จัด ทําขอนอมรับและขออภัยมา  ณ  
โอกาสนี ้
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการจัดทําบัญชีและการใชขอมูลทางการบัญชีของ
ผูประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการจัดทําบัญชีและการใช
ขอมูลทางการบัญชีของผูประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  ระดับ
การศึกษา  ตําแหนงงานในสถานประกอบการ  และรูปแบบธุรกิจ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  คือ  
ผูประกอบการ  เจาของกิจการ  หัวหนาสถานประกอบการ  ธุรกิจท่ีพักแรม  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  
จํานวน  290  คน ไดมาจากตารางกําหนดขนาดตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน  (Krejcie ; Morgan. 1970 
:608)  จากนั้นทําการสุมอยางงาย  (Simple  Random Sampling)  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก   
แบบสอบถามสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน  t – test  
(Independent  Samples)  และ  F-test 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การศึกษาการจัดทําบัญชีและการใชขอมูลทางการบัญชีของผูประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม                            
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือเรียงจากมากไปนอย ดานปญหาในการจัดทํา
บัญชีในสถานประกอบการ ดานประโยชนในการจัดทําบัญชีของสถานประกอบการ ดานระดับการใชขอมูล
ทางการบัญชี ดานการทํารายงานทางการเงิน และดานวิธีการทําบัญชี 
 2.  ผลการเปรียบเทียบการจัดทําบัญชีและการใชขอมูลทางการบัญชีของผูประกอบการธุรกิจ       ท่ี
พักแรม  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงงานในสถานประกอบการ  
และรูปแบบธุรกิจ  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  โดยภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : การจัดทําบัญชี , การใชขอมูลทางการบัญชี , ผูประกอบธุรกิจท่ีพักแรม 
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Abstract 

The purposes of this research were (1) to study the accounting and the accounting 
information of the entrepreneurship in the accommodation business ( Hotel Business)  ,Ubon 
Ratchathani province and (2) compare the accounting and the accounting information of the 
entrepreneurship in the accommodation business (Hotel Business) that classified by age, level 
of education ,the position in the workplace.  The business models of the sample group were 
analyzed from entrepreneurs, proprietors and head of the establishment accommodation 
business in Ubon Ratchathani province amount 290 people. The data was obtained from the 
table of sample sizes of Krejde and Morgan แกน   ( Krejcie ; Morgan. 1970 :608) , then simple 
random sampling.  The data was collected by questionnaire from the business of the 
entrepreneurship in the accommodation business that used quantity, percentage, average, 
standard deviation , f-test and T-test (Independent samples). 
        The findings revealed that 1.  the study about accounting information of entrepreneurs, 
it was found that respondents used accounting data overall was high level.  When ranked in 
considering, it was found that the problems of accounting in the workplace was the highest 
level , the benefits in accounting of the establishment, the importance of using accounting, 
then the data of financial reporting and the method of accounting with using the accounting 
information at a high level respectively. 2. Comparison of the accounting and the accounting 
Information of the entrepreneurship in the accommodation business, Ubon Ratchathani 
province that classified by age, level of education ,the position in the workplace and business 
models in the sample group used in this research overall, the opinions were not different. 
 
Keywords  :  Accounting, Accounting Information, Entrepreneurship in Accommodation 

Business, Hotel Business 
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1.  บทนํา 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
นับเปนองคประกอบท่ีสําคัญของระบบเศรษฐกิจ
รอยละ 99 ของธุรกิจท้ังหมดวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปน
รากฐานการพัฒนาท่ียั่งยืนและเปนกลไกหลักใน
การฟนฟู เสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ 
ประกอบกับรัฐบาลไดใหความสําคัญในการสงเสริม
และสนับสนุนนโยบายในการชวยเหลือวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม  เนื่องจากเปนธุรกิจท่ี
กอใหเกิดการกระจายรายได  ทําใหเกิดการจาง
งาน  และประชาชนมีรายไดชวยกระจายความ
เจริญและพัฒนาดานตางๆ  ออกสูภูมิภาคและ
ทองถ่ิน  อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีบทบาท
สําคัญตอระบบเศรษฐกิจเปนอยางมากกอใหเกิด
การจางงานอยางมหาศาลธุรกิจท่ีพักแรม หรือ
ธุรกิจการโรงแรม เปนหนึ่งธุรกิจในธุรกิจการ
ทองเท่ียวเปนธุรกิจท่ีสรางรายไดใหกับประเทศ
ลักษณะธุรกิจเปนการบริการ  มีการติดตอสื่อสาร
กับธุรกิจแขนงตางๆ ผูบริหารหรือผูประกอบธุรกิจ
ตองใชหลักการบริหารธุรกิจตางๆ  เ พ่ือการ
วางแผนและควบคุมการดําเนินงาน  หนึ่ งใน
เครื่องมือในการชวยตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของ
ธุรกิจ  คือ ขอมูลทางการบัญชี  ซ่ึงเปนขอมูลเชิง
ปริมาณท่ีแสดงถึงฐานะทางการเงิน  และผลการ
ดําเนินงานของกิจการท่ีสามารถเปรียบเทียบกันได
การนําขอมูลทางการบัญชีดังกลาวมาใชประโยชน
ในการวางแผนและการดําเนินงาน 
  ถึ ง แม ว า ข อ มู ลท า งก า รบัญชี จ ะ มี
ความสําคัญตอการบริหารงานของธุรกิจ  แต
ปญหาหลักของผูประกอบการโดยสวนใหญ  คือ
การไมมีความรู และไมเห็นถึงความสําคัญของ
ขอมูลทางการบัญชี เพราะตองการท่ีจะประหยัด
คาใชจายเก่ียวกับการจัดทําขอมูลทางการบัญชี ซ่ึง
การขาดการจัดทําระบบบัญชีท่ีดีทําใหสถาบันทาง
การเงินตางๆ ขาดความเชื่อถือและมีความเสี่ยงใน
การปลอยสินเชื่อ ตลอดจนไมมีขอมูลเพ่ือใชในการ
วางแผนควบคุมและตัดสินใจ ดังนั้นผูศึกษาจึงมี

ความสนใจศึกษาการจัดทําบัญชีของธุรกิจท่ีพัก
แรม และการใชขอมูลทางการบัญชีเพ่ือการบริหาร
ของผูประกอบธุรกิจ เพ่ือเปนแนวทางในการให
ความรูความเขาใจ  ในการใชขอมูลทางการบัญชี
ใ น ก า รบ ริ ห า ร ง าน ให มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพแล ะ
ประสิทธิผล 

 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาการจัดทําบัญชีและการใช
ขอมูลทางการบัญชีของผูประกอบการธุรกิจท่ีพัก
แรม  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการจัดทําบัญชีและ
การใชขอมูลทางการบัญชีของผูประกอบการธุรกิจ
ท่ีพักแรม  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  
อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงงานในสถาน
ประกอบการ  และรูปแบบธุรกิจ 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากร  คือ  ผูประกอบการ  
เจาของกิจการ  หัวหนาสถานประกอบการ  ธุรกิจ
ท่ีพักแรม  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  
1,186  คน   
     กลุมตัวอยาง  คือ  ผูประกอบการ  
เจาของกิจการ  หัวหนาสถานประกอบการ  ธุรกิจ
ท่ีพักแรม  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จากจํานวน
ประชากรท้ังหมดไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจาก
ตารางสําเร็จรูปของ  เครจซ่ี  และมอรแกน  
(Krejcie  and  Morgan.  1970  อางถึงใน  ธีรวุฒิ  
เอกะกุล. 2556 : 143-144)  ไดจํานวน    290  
คน   
 2.  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
  2.1 ตั วแปรตน  คือ  ข อ มูล ท่ัว ไป 
ประกอบดวย   
   1.  อายุ   
   1. 1   ต่ํ า ก ว า  3 0  ป
   1.2  30-40 ป ข้ึนไป 
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 2. ระดับการศึกษา 
  2.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
  2.2 ปริญญาตรี 
  2.3 สูงกวาปริญญาตรี 
 3. ตําแหนงงานในสถานประกอบการ 
 3.1 พนักงานบัญชี 
 3.2 พนักงานการเงิน 
 3.3 เจาของกิจการ 

 4. รูปแบบธุรกิจ 

  4.1 ธุรกิจเจาของ 
คนเดียว 
 4.2 หางหุนสวนจํากัด 

 4.3 บริษัทจํากัด 
 2.2 ตั วแปรตาม  คือ  การ ใช ข อ มูล
ทางการบัญชีของผูประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม  
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ประกอบดวย 5  ดาน  
ไดแก 
 1.  ดานประโยชนในการจัดทําบัญชี
ของสถานประกอบการ 
 2.  ดานปญหาในการจัดทําบัญชีใน
สถานประกอบการ 
  3.  ดานระดับความสําคัญของการใช
ขอมูลทางการบัญชี 
  4.  ดานการทํารายงานทาง การเงิน 
  5.  ดานวิธีการทําบัญชี 
4.  วิธีการดําเนินงาน 
 การศึกษาการจัดทําบัญชีและการใชขอมูล
ทางการบัญชีของผูประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม  ใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามข้ันตอน  ดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  
ไดแก ผูประกอบการ เจาของกิจการ  หัวหนา
สถานประกอบการ ธุรกิจท่ีพักแรม  ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 1,186  คน   
 1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา
ครั้ งนี้   คือ  ผูประกอบการ  เจาของกิจการ  
หัวหนาสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม ในเขต

จังหวัดอุบลราชธานี  จากจํานวนประชากรท้ังหมด
ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป
ของ  เครจ ซ่ี   และมอรแกน  (Krejcie  and  
Morgan. 1970  อางถึงใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล.  2556 
: 143-144)  ไดจํานวน 290  คน 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
               เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน  3  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ  
(Checklist)  โดยกาเครื่องหมาย  √  ลงใน ( )  
หนาขอความ 
 ต อ น ท่ี  2 เ ป น แ บ บ ส อ บ ถ า ม
ทําการศึกษาการจัดทําบัญชีและการใชขอมูล
ทางการบัญชีของผูประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม  
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  มีลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ  ตามแบบของ  Likert  
(Best  and  Kahn.  1993 : 246)   
 ตอนท่ี  3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
    3.  ข้ันตอนการสรางและเครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย 
 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  และการตรวจสอบเครื่องมือผูใชวิธี
ดําเนินตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร  ตํารา  ทฤษฎี  
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 2. ศึกษาหลักการ  และวิธีสราง
แบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา  (Rating  
Scale)   ตามวิจัยของ  Likert  (Likert  Type)  
(Best  and  Kahn.  1993 : 246) 
 3. สรางแบบสอบถาม  ตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยได จํานวน 30 ขอ 
 4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการ
ปรับปรุงท่ีแกไขแลว  ไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม  และให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 
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 5. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการ
ปรับปรุงแกไขแลว  ไปใหผู เชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม  และความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา  ซ่ึงประกอบดวย  3  ทาน  ดังนี้ 
  5.1  นายชูชัย  ประดับสุข  
ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ   วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต  1  วุฒิ
การศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและวัด
ประเมินผล 
  5.2  นางสุพัตรา  วงศวิศาลพร  
ตําแหนง ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สํานักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  
กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษา การศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาการบัญชี   
  5.3  นางราณี     ศรีสุรนารี  
ตําแหนง  ครูวิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการ
อาชี ว ศึ กษ าภาคตะวั นออก เ ฉี ย ง เหนื อ   4  
สํ า นั ก ง านคณะกร รมกา รก า รอาชี ว ศึ กษ า  
กระทรวงศึกษาธิการวุฒิการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ผูเชี่ยวชาญดานการบัญชี 
  6. จากนั้นนําแบบสอบถามมา
แกไขขอบกพรองตามผูเชี่ยวชาญแนะนําเพ่ือความ
สมบู รณ และคว าม เหมาะสมยิ่ ง ข้ึ นแล วนํ า
แบบสอบถามท่ีไดแกไขแลว  เสนอใหอาจารยท่ี
ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง 
 7. นําแบบสอบถามท่ีผานการ
ตรวจสอบแกไขแลวไปทดลองใช  (Try-out)  เพ่ือ
หาคุณภาพของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช กับผูประกอบการ เจาของกิจการ  
หัวหนาสถานประกอบการ  ธุรกิจท่ีพักแรม ท่ี

เ ก่ีย วข อง ท่ี มิ ใช กลุ มตั วอย า ง ใน เขตจั งหวั ด
อุบลราชธานี  จํานวน  30 คน 
   8. นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช  
มาตรวจใหคะแนน  และวิเคราะหหาคาอํานาจ
จํ า แนก เป น ร ายข อ  โ ดย ใช ค า สั มประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธอยางงาย  ระหวางคะแนนแตละขอกับ
คะแนนรวมรายดาน  (Item  –  totel  Correlation)  
นํ ามาหาค าความเชื่ อ ม่ันของแบบสอบถาม                
โ ด ย ใ ช สู ต รกา รหาค า สั มประสิ ท ธิ์ แ อลฟา                             
(Alpha - Coefficient)  ตามวิธีของ  Cronbach ได
ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ  0.96 
   9. นําแบบสอบถามท่ีผานการหา
คุณภาพแลว  ไปพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริง   
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ติดตอขอหนังสือจากวิทยาลัย
อาชี ว ศึกษา อุบลราชธานี   จากสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  เพ่ือขอ
ความรวมมือจากกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  พรอมนัดหมายกําหนดเวลาการเก็บขอมูล 
 2. เตรียมแบบสอบถามการศึกษา
การจัดทําบัญชีและการใชขอมูลทางการบัญชีของ
ผูประกอบการธุร กิจท่ี พักแรม ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 290 ชุด ใหเพียงพอกับกลุม
ตัวอยาง 
 3. นําแบบสอบถามการศึกษา
การจัดทําบัญชีและการใชขอมูลทางการบัญชีของ
ผูประกอบการธุร กิจท่ี พักแรม ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี ท่ีจัดเตรียมไวไปสอบถามตาม      วัน  
เวลา  ท่ีนัดหมายไวกับกลุมตัวอยาง  โดยเดินทาง
ไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 4.  อธิบายใหกลุ ม ตัวอยางให
เขาใจวิธีการทําแบบสอบถาม  และการตอบ
แบบสอบถาม 
 5.  นํ า แ บ บ ส อ บ ถ า ม ท่ี ก ลุ ม
ตัวอยางตอบเรียบรอยแลวมาตรวจความสมบูรณ  
และเก็บเพ่ิมเติมกรณีท่ีแบบสอบถามไมสมบูรณ
แลวนําไปตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดให  
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และนําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา
ท้ังหมดมาดําเนินการจัดทําขอมูลดังนี้ 
   1. ตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามทุกฉบับ  ไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณ
กลับ    คืนมาครบ  จํานวน  290  ชุด  ตามท่ีได
กํ า ห น ดแ ล ว  คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ   1 0 0   ข อ ง
แบบสอบถามท้ังหมด  
   2.  นํ าแบบสอบถามท่ี มีความ
สมบูรณมาตรวจใหคะแนนเปนรายขอตามเกณฑท่ี
กําหนด 
   3. กําหนดรหัส  เพ่ือการวิเคราะห
ขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  
และวิเคราะหระดับของการจัดทําบัญชีและการใช
ขอมูลทางการบัญชีของผูประกอบการธุรกิจท่ีพัก
แรม ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยหาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เม่ือไดคาเฉลี่ยแลว
นํามาเทียบกับเกณฑประเมินเพ่ือแปลความหมาย
ของคะแนนเฉลี่ย   

4. วิ เคราะหความคิดเห็นการ
จัดทําบัญชีและการใชขอมูลทางการบัญชีของ
ผูประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม  ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี  จําแนกตาม  ระดับการศึกษา  และ
ตําแหน งงานในสถานประกอบการ  โดยใช
แบบทดสอบ  (f-test)  อายุ  ใชแบบทดสอบ  T-
test (Independentsamples) 
 
5.  สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาการ
จัดทําบัญชีและการใชขอมูลทางการบัญชีของ
ผูประกอบการธุร กิจท่ี พักแรม ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี  สรุปผลการวิจัย  ไดดังนี้ 
  1. กรศึกษาการใชขอมูลทางการ
บั ญ ชี ข อ ง ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร  พ บ ว า  ผู ต อ บ
แบบสอบถามมีการใชขอมูลทางการบัญชีโดยรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานปญหาในการจัดทําบัญชีในสถานประกอบการ 
มีการใชขอมูลทางการบัญชีสูงสุดเปนอันดับแรก 
โดยมีการใชขอมูลทางการบัญชีอยูในระดับมาก 
รองลงมาคือ ดานประโยชนในการจัดทําบัญชีของ
สถานประกอบการ ดานระดับความสําคัญของการ
ใชขอมูลทางการบัญชี ดานการทํารายงานทางการ
เงิน และดานวิธีการทําบัญชี โดยมีการใชขอมูล
ทางการบัญชีอยู ในระดับมาก ตามลําดับ เม่ือ
พิจารณาผลการศึกษารายละเอียดเปนรายดาน 
สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
      2.1  ดานประโยชนในการจัดทํา
บัญชีของสถานประกอบการ โดยรวมอยูในระดับ
มาก เ ม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ใช เปน
เครื่องมือสรุปผลการดําเนินงาน และฐานะการเงิน
ของกิจการ และเพ่ือชวยสนับสนุนการควบคุม
ภายใน และปองกันการทุจริต มีการใชขอมูล
ทางการบัญชีสูงสุดเปนอันดับแรก โดยมีการใช
ขอมูลทางการบัญชีอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ใชเปนไปตามกฎหมายกําหนด  ใชเปนขอมูล
ในการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ ใน
การดําเนินงาน และใชเพ่ือประกอบการขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
มีการใชขอมูลทางการบัญชีอยูในระดับมากท่ีสุด 
และใชประกอบการชําระภาษีตางๆ ใหหนวยงาน
ของรัฐ มีการใชขอมูลทางการบัญชีอยูในระดับมาก 
ตามลําดับ 
     2.2  ดานปญหาในการจัดทําบัญชี
ในสถานประกอบการ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารไม เห็น
ความสําคัญของการจัดทําบัญชี มีการใชขอมูล
ทางการบัญชีสูงสุดเปนอันดับแรก โดยมีการใช
ขอมูลทางการบัญชีอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ความรูความสามารถของพนักงานจัดทําบัญชี
ไมเพียงพอ และเอกสารประกอบการลงบัญชีไม
ถูกตอง และไมครบถวน มีการใชขอมูลทางการ
บัญชีอยูในระดับมากท่ีสุด และไมมีระบบบัญชีท่ีดี 
เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการจัดทําบัญชีไม
เพียงพอ การจัดทําบัญชีมีคาใชจาย และรายการ
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ทางบัญชี (รายการคา) มากพนักงานจัดทําบัญชีไม
เพียงพอ มีการใชขอมูลทางการบัญชีอยูในระดับ
มาก ตามลําดับ 
     2.3  ดานระดับความสําคัญของ
การใชขอมูลทางการบัญชี โดยรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ใชขอมูลทางบัญชี
เก่ียวกับสินทรัพย มีการใชขอมูลทางการบัญชี
สูงสุดเปนอันดับแรก โดยมีการใชขอมูลทางการ
บัญชีอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ใชขอมูล
ทางบัญชีเก่ียวกับหนี้สิน ใชขอมูลทางบัญชีเก่ียวกับ
รายได และใชขอมูลทางบัญชีเก่ียวกับสวนของ
เจาของ มีการใชขอมูลทางการบัญชีอยูในระดับ
มากท่ีสุด ใชขอมูลทางบัญชีเก่ียวกับคาใชจาย มี
การใชขอมูลทางการบัญชีอยูในระดับปานกลาง 
ตามลําดับ 
     2.4  ดานการทํารายงานทางการ
เงิน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา สถานประกอบการไดจางสํานักงาน
บัญชี/ผูรับทําบัญชี เปนผูจัดทําบัญชีให มีการใช
ขอมูลทางการบัญชีสูงสุดเปนอันดับแรก โดยมีการ
ใช ข อ มูลทางการบัญชีอยู ในระ ดับมาก ท่ีสุ ด 
รองลงมาคือ สถานประกอบการไดจัดทําเอง และ
สถานประกอบการ ได จั ด ทํ าด วย โปรแกรม
ไมโครซอฟทออฟฟศ (Word, Excel) /หรืออ่ืนๆ มี
การใชขอมูลทางการบัญชีอยูในระดับมากท่ีสุด 
และ สถานประกอบการจัดทําบัญชี และสงให 
สํานักงานบัญชี/ผูรับทําบัญชี เปนผูตรวจสอบ 
สถานประกอบการได ทําบัญชีดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการบัญชี และสถานประกอบการได
จัดทําดวยระบบมือ (บันทึกเองในสมุดตางๆ ท่ี
เก่ียวของ) มีการใชขอมูลทางการบัญชีอยูในระดับ
มาก ตามลําดับ 
     2.5  ดานวิธีการทําบัญชี โดยรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
สถานประกอบการไดวิเคราะหรายงานทางการเงิน
ตางๆ เพ่ือนําไปตัดสินใจในการบริหารจัดการ มี
การใชขอมูลทางการบัญชีสูงสุดเปนอันดับแรก 
โดยมีการใชขอมูลทางการบัญชีอยูในระดับมาก 

รองลงมาคือ สถานประกอบการไดผานรายการ
บัญชีไปยังสมุดแยกประเภท และบัญชียอยอ่ืนๆ 
ส ถ า นป ระก อบ กา ร  ไ ด ร ว บ ร ว มห ลั ก ฐ า น
ประกอบการบันทึกบัญชี (ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี/ใบจายเงิน เปนตน) สถานประกอบการได
จัดทํางบทดลอง สถานประกอบการไดจัดทํา
รายงานทางการเงินตางๆ เชน งบกําไรขาดทุน งบ
แสดงฐานการเงิน เปนตน และสถานประกอบการ
ไดบันทึกรายการในสมุดรายวันข้ันตน เชน สมุด
รายวันท่ัวไป สมุดรายวันซ้ือ-ขาย และอ่ืนๆ มีการ
ใชขอมูลทางการบัญชีอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของการจัดทําบัญชีและการใชขอมูลทางการบัญชี
ของผูประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม  ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี  โดยสรุปสาระสําคัญในแตละดาน
ดังตอไปนี้ 
   2.1 ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของการจัดทําบัญชีและการใชขอมูล
ทางการบัญชีของผูประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม  
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตามอายุ   
โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็น  ไมแตกตาง
กัน   
   2.2 ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของการจัดทําบัญชีและการใชขอมูล
ทางการบัญชีของผูประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม  
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตามระดับ
การศึกษา  โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็น  
ไมแตกตางกัน  
   2.3 ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของการจัดทําบัญชีและการใชขอมูล
ทางการบัญชีของผูประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม  
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตามตําแหนง
งานในสถานประกอบการ โดยรวมและรายดานมี
ความคิดเห็น  ไมแตกตางกัน   
   2.4 ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของการจัดทําบัญชีและการใชขอมูล
ทางการบัญชีของผูประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม  
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตามรูปแบบ
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ของธุรกิจ  โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็น  ไม
แตกตางกัน   
 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาการ
จัดทําบัญชีและการใชขอมูลทางการบัญชีของ
ผูประกอบการธุร กิจท่ี พักแรม ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี  สรุปผลการวิจัย  ไดดังนี้ 
  1. การใชขอมูลทางการบัญชีของ
ผูประกอบการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการใช
ขอมูลทางการบัญชีโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานปญหาในการ
จัดทําบัญชีในสถานประกอบการ มีการใชขอมูล
ทางการบัญชีสูงสุดเปนอันดับแรก โดยมีการใช
ขอมูลทางการบัญชีอยูในระดับมาก รองลงมาคือ 
ด านประโยชน ในการจัด ทําบัญชีของสถาน
ประกอบการ ดานระดับความสําคัญของการใช
ขอมูลทางการบัญชี ดานการทํารายงานทางการ
เงิน และดานวิธีการทําบัญชี โดยมีการใชขอมูล
ทางการบัญชีอยู ในระดับมาก ตามลําดับ ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิมลพรรณ เลาหเจริญ
ยศ  (2559 : บทคัดยอ)  ศึกษาความตองการใน
การใชขอมูลทางการบัญชีของผูบริหารของธุรกิจใน
เขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ลําพูน ผล
การศึกษาพบวา  ผูบริหารมีความตองการใชขอมูล
ทางบัญชีแบบแยกสวนเฉพาะเรื่องอยูในระดับมาก  
สวนความตองการใชขอมูลทางบัญชีในรูปแบบ
วิเคราะหทางการเงินอยูในระดับปานกลาง  ในการ
แบงวิเคราะหความตองการใชขอมูลทางการบัญชี
ของผูบริหารท้ัง4  ดาน  ในดานการวางแผนละ
ดานการควบคุม  ผูบริหารมีความตองการใชขอมูล
ระดับมาก  สวนดานการสั่งการและการตัดสินใจ  
ผูบริหารมีความตองการใชขอมูลอยูในระดับปาน
กลาง  และถาแยกความตองการขอมูลตามระดับ
การสูงสุดจะพบวา  ไมว าผูบริหารจะสําเร็จ
การศึกษาระดับใด  ก็จะมีความตองการในการใช
ขอมูลทางบัญชีในดานการวางแผนและการควบคุม
มากท่ีสุด  อยางไรก็ตามผูบริหารใหความเห็นวา

ปญหาท่ีเก่ียวกับขอมูลทางบัญชี  คือ  ขอมูลทาง
บัญชีไมสามารถนํามาใชในการตัดสินใจไดทันเวลา  
และการจัดทําบัญชีมีความซับซอนยากในการ
นํามาใชงาน 
 2. การเปรียบเทียบการจัดทําบัญชีและ
การใชขอมูลทางการบัญชีของผูประกอบการธุรกิจท่ี
พักแรม  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ผลการศึกษา
พบวา ภาพรวม กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีการจัดทําบัญชีและการใชขอมูล
ทางการบัญชีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
แตกตางกันในดานประโยชนในการจัดทําบัญชีของ
สถานประกอบการ และดานการทํารายงานทางการ
เงิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยธิดา  สายสุทธิ์  (2554 
: บทคัดยอ)  ได ศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของ
ศักยภาพทางนวัตกรรมท่ีมีตอความเปนมืออาชีพ  
และความสําเร็จขององคกรของสํานักงานบัญชีใน
เขตภาคกลางผลการวิจัย  พบวา  ผูบริหารสํานักงาน
บัญชี  มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีศักยภาพ
ทางนวัตกรรมโดยรวมและเปนรายดาน  อยูในระดับ
มาก  โดยเห็นวา ดานการเรียนรู  ดานการวิจัยและ
พัฒนาดานการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน  ดังนั้น
ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันจึ ง มีผลตอการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันและสงผลตอความสําเร็จ
ขององคกรแตกตางกัน 
 
7. ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่องการจัดทําบัญชีและการ
ใชขอมูลทางการบัญชีของผูประกอบการธุรกิจท่ี
พักแรม ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มีขอเสนอแนะ
ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย  
  1.1 ขอเสนอแนะหากมีการอบรม/
สัมมนา เรื่องความรูความเขาใจและการใชขอมูล
ทางการบัญชี ผูประกอบธุรกิจมีความสนใจเขารวม 
เป น ท่ี สนั บ สนุ น ว า  ผู ป ร ะกอบ กิ จกา ร เห็ น
ความสําคัญของการจัดทําบัญชี หากมีระบบการ
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ดําเนินงานท่ีดี จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนิน
ของกิจการได อยางไรก็ตามผูประกอบการให
ความสําคัญกับหนวยงานท่ีจัดอบรม/สัมมนา 
เปนไปไดวา หากเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ 
ผูประกอบการอาจสนใจเขารวม ซ่ึงอาจจะใหความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆในอนาคตได 
 1.2 หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ เชน 
ก ร ม ส ร ร พ า ก ร  ก ร ม พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ก า ร ค า 
สถาบันการศึกษา เปนตน ควรมีการจัดอบรม/
สัมมนา ใหความรูในการจัดทําบัญชีเบื้องตน ให
เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ พรอมท้ังเสนอแนะ
แนวทางท่ีเหมาะสมในการควบคุมภายใน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  
  2.1  ในการศึกษาเรื่องเดียวกันใน
ครั้งตอไปควรใชแบบสอบสัมภาษณเชิงลึก แยก
ตามขนาดรายได พรอมท้ังออกแบบระบบบัญชี
และการควบคุมภายในเบื้องตน เพ่ือเปนประโยชน
ใหกับธุรกิจท่ีพักแรมขนาดเดียวกัน 
  2.2 การศึกษาในโอกาสตอไปควร
เพ่ิมกลุมประชากรในดานอ่ืนท่ีมีความสอดคลอง
กับการศึกษา เชน กลุมเจาหนาท่ีสรรพากร หรือ
พนักงานบัญชี เพ่ือใหไดผลการศึกษาท่ีสมบูรณ
ยิ่งข้ึน 
  2.3 ระยะเวลาการศึกษาท่ีคอนขาง
จํากัด และเปนการศึกษาโดยใชกลุมประชากร
เปาหมายอาจจะทําใหผลของการศึกษาท่ีออกมา
อยูในขอบเขตเฉพาะเรื่องท่ีศึกษา  
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาครั้งนี้สําเร็จไดดวยดี ไดรับ
ความอนุเคราะห ชวยเหลือจากคณะกรรมการและ
อาจารยท่ีปรึกษา ไดชี้แนะแนวทางและตรวจแกไข
ขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดีได
ใหคําแนะนํา และแนวทางท่ีถูกตอง จนกระท่ัง
สําเร็จเปนงานวิจัยฉบับนี้ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคของการวิจัย  1)  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหาการจัดทําระบบ
บัญชีในภาครัฐ  เขตอําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  2)  เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการ
แกปญหาการจัดทําระบบบัญชีในภาครัฐ  เขตอําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  
ระดับการศึกษา  ประสบการณในการทํางานดานบัญชี  รายไดเฉลี่ยตอเดือน  และคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 
กลุมตัวอยาง  คือ  พนักงานบัญชีในภาครัฐ  เขตอําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  32  คน  
ไดมาจากตารางเครจซ่ีและมอรแกน  (Krejcie and Morgan)  (ธีรวุฒิ  เอกะกุล 2556 : 143-144)  จากนั้น
ผูวิจัยจึงใชวิธีสุมอยางงาย  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถามประมาณคา  5  ระดับ  สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน  t – test  (Independent  Samples)  
และ  F-test 
    ผลการวิจัยพบวา 
  1.  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหาการจัดทําระบบบัญชีในภาครัฐ  เขตอําเภอวารินชํา
ราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  ดานการจัดการ  ดานวัสดุ
อุปกรณ  ดานนโยบายบัญชี  ดานงบประมาณ  และดานทรัพยากรบุคคล 
  2.  ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหาการจัดทําระบบบัญชีในภาครัฐ  เขตอําเภอ
วารินชาํราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณในการทํางานดานบัญชี  
รายไดเฉลี่ยตอเดือน  และคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
   
คําสําคัญ  :  ปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหา , การจัดทําระบบบัญชีในภาครัฐ   
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Abstract 

 The purpose of this thesis are 

 1. For education about factors affecting for problem solving about accounting system 
in government official (Sub-district government) of Warinchamrap district in Ubon Ratchathani  
2 .  For comparison about factors affecting for problem solving about accounting system in 
government official ( Sub-district government)  of Warinchamrap district in Ubon Ratchathani 
which it classifies by age, education level, experience of working about accounting, average 
salary per month, average spending per month. The samples were accountants in the 
government sector. Warin Chamrap District Ubon Ratchathani Province,32 people Derived from 
the Krejcie and Morgan table ( Teerawut Ekakul 2013 : 143-144) .  From then The researcher 
therefore uses simple random methods. The instrument used in the research was a 5 level 
estimation questionnaire.The statistics used for Data were analyzed by using percentage, 
mean, and t-test (Independent Samples) uas F-test  

The conclusion of this thesis is 

 1. Education about the opinion of accountant that works in the  government official 
( Sub-district government)  of Warinchamrap district in Ubon Ratchathani is high level in all 
aspect when researcher arranges from less to more such as management, equipment, 
accounting policy, budget and human resource. 

 2.  The comparison of factors affecting the problem solving of the accounting system 
in the government sector in the district Warin Chamrap, Ubon Ratchathani Province, classified 
by age, educational level accounting experience average monthly income and the average 
cost per month overall and in each aspect, there is no difference in opinions.  

Keywords  :   factors affecting problem solving,accounting system creation in the  public                                    
sector 
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1.  บทนํา 
 ระบบบัญชี หรือการบันทึกบัญชีถือวาเปน
สวน ท่ี มีความสํา คัญมากท่ีตองปฏิบั ติ ในการ
ประกอบธุรกิจ เปนเครื่องมือท่ีขาดไมได การวาง
ระบบบัญชี ท่ีดี  ถูกตอง  และน า เชื่ อ ถือยอม
กอใหเกิดประโยชนตอเจาของธุรกิจเพราะทําให
เจาของธุรกิจสามารถบริหารสินทรัพย หนี้สิน สวน
ของเจาของและสวนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเจาของธุรกิจสามารถท่ีจะบริหาร 
ท้ังทางดานขอมูลท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจและ
ผลจากการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร ซ่ึง
เจาของธุรกิจสามารถท่ีจะพัฒนาองคกรใหทันสมัย
เปนสากล และเปนท่ีนาเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป  
 ดังนั้นการใหความสําคัญตอการพัฒนา
ระบบบัญชีใหมีมาตรฐาน จะสามารถทําใหองคกร
ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ สามารถ
บริหารคาใชจายท่ีไมจําเปนได สามารถเปนปรัชญา
ท่ีชี้นํากลยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนา
ประเทศใหมุงสูการพัฒนาท่ีม่ันคง และยั่งยืนทุก
ภาคสวนในสังคมไทยไดนําไปเปนแนวทางการ
ดํารงชีวิต และการปฏิบัติตนในทุกระดับตั้งแต
ปจเจกครอบครัว ชุมชนจนถึงประเทศ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ,2557) 
 ดวยเหตุดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหาการจัดทําระบบบัญชี
ในภาครัฐ  (องคการบริหารสวนตําบล)  เขตอําเภอ
วารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือให มี
แนวทางปฏิบัติสําหรับการบริหารและปฏิบัติการ 
ท่ีสอดคลอง กับการทํางาน  สะทอนผลการ
ดําเนินงานท่ีแทจริง  เ พ่ือวัดผลและสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองได   
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหา
การจัดทําระบบบัญชีในภาครัฐ  เขตอําเภอวาริน
ชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   
 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการ
แกปญหาการจัดทําระบบบัญชีในภาครัฐ  เขต

อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนก
ตาม  อายุ  ระดับ  การศึกษา  ประสบการณใน
การทํางานดานบัญชี  รายไดเฉลี่ยตอเดือน  และ
คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน  
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากร  ไดแก  พนักงานบัญชีใน
ภาครั ฐ   เขต อํา เภอวาริ นชํ า ร าบ   จั งหวั ด
อุบลราชธานี  จํานวน  35  คน   
    กลุมตัวอยาง  ไดแก  พนักงานบัญชีใน
ภาครั ฐ   เขต อํา เภอวาริ นชํ า ร าบ   จั งหวั ด
อุบลราชธานี  จํานวน  32  คน  ไดมาจากตาราง
เครซ่ีและมอรแกน  (Krejcie and Morgan)  (ธีร
วุฒิ  เอกะกุล 2556 : 143-144)  จากนั้นผูวิจัยจึง
ใชวิธีสุมอยางงาย   
 2.  ตัวแปรท่ีใชการวิจัย 
  2.1  ตัวแปรอิสระ 
  ไดแก  พนักงานบัญชี 
   1.)  อาย ุ
   1.1)  20 – 25 ป 
   1.2)  26-30 ป 
   1.3)  31 ปข้ึนไป 
  2)  ระดับการศึกษา 
   2.1)  ต่ํากวาปริญญาตรี 
   2.2)  ปริญญาตรี 
    2.3)  สูงกวาปริญญาตรี 
  3)  ประสบการณในการทํางานดาน
บัญชี 
    3.1)  นอยกวา 5 ป   
   3.2)  ตั้งแต 5-10 ป 
   3.3)  มากกวา 10 ปข้ึนไป 
  4)  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
   4.1)  ต่ํากวา  10,000  บาท 
   4.2)  10,000 บาท 
   4.3)  สูงกวา  100,000  บาท 
  5)  คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 
   5.1)  ต่ํากวา  10,000  บาท 
   5.2)  10,000 บาท 
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   5.3)  สูงกวา  100,000  บาท 
  2.2  ตัวแปรตาม  
  ปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหาการ
จัดทําระบบบัญชีในภาครัฐ  เขตอําเภอวารินชํา
ราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ไดแก 
   2.2.1  ดานทรัพยากรบุคคล 
   2.2.2  ดานงบประมาณ 
   2.2.3  ดานการจัดการ 
   2.2.4  ดานนโยบายบัญชี 
   2.2.5  ดานวัสดุอุปกรณ 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเรื่อง  ปจจัย
ท่ีมีผลตอการแกปญหาการจัดทําระบบบัญชีใน
ภาครั ฐ   เขต อํา เภอวาริ นชํ า ร าบ   จั งหวั ด
อุบลราชธานี  ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนในการ
ดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้ 
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     1.1  ประชากร 
    ประชากร  ไดแก  พนักงานบัญชี
ในภาครัฐ  เขตอําเภอวารินชําราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  จํานวน  35  คน  
   1.2  กลุมตัวอยาง 
     กลุมตัวอยาง  ไดแก  พนักงานบัญชี
ในภาครัฐ  เขตอําเภอวารินชําราบ  จังหวัดหวัด
อุบลราชธานี  จํานวน  32  คน  ไดมาจากตาราง
เครซ่ีและมอรแกน  (Krejcie and Morgan)  (ธีร
วุฒิ  เอกะกุล 2556 : 143-144)  จากนั้นผูวิจัยจึง
ใชวิธีสุมอยางงาย   
  2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถาม  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ตอน  
คือ 
   ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถามปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหาการ
จัดทําระบบบัญชีในภาครัฐ  เขตอําเภอวารินชํา
ราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  มีลักษณะเปนแบบ
สํารวจรายการ  (Checklist)  โดยกาเครื่องหมาย  

�  ลงใน  (  )  หนาขอความ 

  ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถาม มี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  
ตามแบบของ  Likert   
  ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  3.  ข้ันตอนการสรางเครื่องมือและหา
คุณภาพเครื่องมือ 
  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและการตรวจสอบเครื่องมือผูวิจัย
ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  1.  ศึกษา  เอกสาร  ทฤษฏีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  2 .   ศึกษาหลักการและวิธีสร า ง
แบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา  (Rating  
Scale)  ตามวิธีของ  Likert  (Likert  Type)   
  3.  สรางแบบสอบถามตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยไดจํานวน  32  ขอ 
  4.  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
เสนออาจารยท่ีปรึกษาการวิจัย  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสม  และใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแกไข 
  5.   นําแบบสอบถามท่ีไดรับการ
ปรับปรุงแกไขแลว  ไปใหผู เชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม  และความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา  ซ่ึงประกอบดวย  3  ทาน  ดังนี้ 
   5 . 1  น า ย ชู ชั ย   ป ร ะ ดั บ สุ ข 
ตํ า แ ห น ง ผู อํ า น ว ย ก า ร ก ลุ ม   วิ ท ย ฐ า น ะ  
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร  เขต  1  วุฒิการศึกษา
ปรัชญาบัณฑิต  สาขาวิจัยประเมินผลการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เชี่ยวชาญดาน
การวิจัยและวัดผลประเมินผล 
   5.2 นางราณี  ศรีสุรนารี ตําแหนง
ครูวิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวั นออก เ ฉี ย ง เหนื อ   4   สํ านั ก ง าน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  
กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษาการบัญชี
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัย 
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ธรรมศาสตร  ผูเชี่ยวชาญดานการบัญชี 
    5.3  นางบังอร  พันธโสภา  
ตําแหนงครูวิทยฐานะ  ครูชํานาญการ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  4  สํ 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  
กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษาการบัญชี
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ผูเชี่ยวชาญดานการบัญชี  
   6.  จากนั้นนําแบบสอบถามมา
แกไขขอบกพรองตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา  เพ่ือ
ความสมบูรณและเหมาะสมยิ่ ง ข้ึน   แลวนํ า
แบบสอบถามท่ีไดแกไขแลว  เสนอใหอาจารยท่ี
ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง 
   7.  นําแบบสอบถามท่ีผานการ
ตรวจสอบแกไขแลวไปทดสอบใช  (Try-out)  เพ่ือ
หาคุณภาพของเครื่องมือ  โดยนําแบบทดสอบไป
ทดลองใชกับ พนักงานบัญชีในภาครัฐ  ท่ีไมใชกลุม
ตั ว อ ย า ง ใ น เ ข ต อํ า เ ภ อ เ ด ช อุ ด ม   จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี  จํานวน  50  คน 
   8.  นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช  
มาตรวจใหคะแนน  และวิเคราะหหาคาอํานาจ
จํ าแนกเปนรายขอ   โดยใช ค าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงาย  ระหวางคะแนนแตละขอกับ
คะแนนรวมรายดาน  (Item–totel  Correlation)  
นํ ามาหาค าความเชื่ อ ม่ันของแบบสอบถาม                
โ ด ย ใ ช สู ต ร ก า ร ห าค า สั ม ป ร ะสิ ท ธิ์ แ อลฟ า                             
(Alpha  -  Coefficient)  ตามวิธีของ  Cronbach  
ไดความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ  0.85 
  9.  นําแบบสอบถามท่ีผานการหา
คุณภาพแลว  ไปพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริง  
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
  1 .   ติ ดต อขอหนั งสื อจากวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  เพ่ือขอความรวมมือ
จากกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลพรอม                                     
นัดหมาย  กําหนดเวลาการเก็บขอมูล 

  2.  เตรียมแบบสอบถามปจจัยท่ีมีผลตอ
การแกปญหาการจัดทําระบบบัญชีในภาครัฐ  เขต
อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  
32  ชุด  ใหมีเพียงพอกับกลุมตัวอยาง 
  3.  นําแบบสอบถามปจจัยท่ีมีผลตอการ
แกปญหาการจัดทําระบบบัญชีในภาครัฐ  เขต
อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ท่ี
จัดเตรียมไวไปสอบถาม  ตามวัน  เวลา  ท่ีนัด
หมายไวกับกลุมตัวอยางโดยเดินทางไปเก็บขอมูล
ดวยตนเอง 
  4.  อธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจวิธีการ
ทําแบบสอบถามและการตอบแบบสอบถาม 
  5.  นําแบบสอบถามท่ีกลุมตัวอยางตอบ
เรียบรอยแลวมาตรวจสอบความสมบูรณ  และเก็บ
เพ่ิมเติมกรณีท่ีแบบสอบถามไมสมบูรณ  แลวนําไป
ตรวจสอบใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  และ
นําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 
5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอการ
แกปญหาการจัดทําระบบบัญชีในภาครัฐ  เขต
อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  สรุป
ผลการวิจัย  ไดดังนี้ 
 1.  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหา
การจัดทําระบบบัญชีในภาครัฐ  เขตอําเภอวาริน
ชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากทุกดานเม่ือเรียงจากมากไป
นอย  คือ  ดานการจัดการ  ดานวัสดุอุปกรณ  ดาน
นโยบายบัญชี   ด านงบประมาณ  และดาน
ทรัพยากรบุคคล  โดยสรุปสาระสําคัญในแตละ
ดาน  ดังตอไปนี้ 
  1.1  ดานการจัดการ  พบวา  ดานการ
จัดการ  โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก  เ ม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากและมากท่ีสุด  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  
คือ  สํารองขอมูลในการบันทึกบัญชีทุกครั้งท่ีเลิกใช
งาน  ขอมูลท่ีใชประกอบการบันทึกบัญชีไดตาม
กําหนดเวลา  เอกสารท่ีประกอบการบันทึกบัญชีมี
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ความถูกตองและครบถวน  การจัดพิมพเอกสาร
หลั ก ฐ านทา งการบัญชี เ ก็ บ ไ ว เ ป นป จ จุ บั น  
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอนลงบัญชี  
และการบันทึกบัญชีบันทึกเปนประจําทันเวลา  
ตามลําดับ 
  1.2  ดานวัสดุอุปกรณ  พบวา  ดานวัสดุ
อุปกรณ  โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก  เ ม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากและมากท่ีสุด  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  
คือ  สถานท่ีจัดเก็บเอกสารและหลักฐานสําคัญใน
การบันทึกบัญชี  ความเพียงพอของคอมพิวเตอร
ในการบันทึกบัญชี  คอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีใช
ในการบันทึกบัญชี  การแกปญหาของอุปกรณใน
การจัดทําบัญชีไดทันเวลา  การดูแลบํารุงรักษา
อุปกรณท่ีใชในการบันทึกบัญชี  มีอุปกรณท่ีมี
มาตรฐานในการสํารองขอมูลการบันทึกบัญชี  และ
ประสิทธิภาพของโปรมแกรมท่ีใชในการบันทึก
บัญชี   ตามลําดับ 
  1.3  ดานนโยบายบัญชี  พบวา  ดาน
นโยบายบัญชี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากทุกขอ  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  
ความเขาใจในนโยบายการบันทึกบัญชีของภาครัฐ  
การปรับเปลี่ยนนโยบายบัญชีมีผลกระทบกับการ
บันทึกบัญชี  มีการปรับปรุงบัญชีตามนโยบายบัญชี
ของภาครัฐทุกเดือน  และการจัดทําทะเบียนคุม
เอกสารท่ีเก่ียวของ  ตามลําดับ 
  1.4  ดานงบประมาณ  พบวา  ดาน
งบประมาณ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากทุกขอ  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  
งบประมาณในการดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมและ
อุปกรณในการจัดทําบัญชี  งบประมาณสําหรับ
จัดการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนขอมูลระบบ
บัญชี  งบประมาณสนับสนุนการทํางานเวลานอก
เวลาราชการในกรณีปฏิบั ติ งานไม ทัน เวลา  
งบประมาณสําหรับพัฒนาระบบบัญชี   และ

งบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใน
การปฏิบัติงานดานบัญชี  ตามลําดับ 
  1.5  ดานทรัพยากรบุคคล  พบวา  ดาน
ทรัพยากรบุคคล  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากทุกขอ  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  
ก า ร พัฒนาหรื อ ฝ ก อบ รม ให กั บบุ ค ล าก ร ท่ี
ปฏิ บั ติ ง านและบุ คล ากร ในหน ว ย ง าน เห็ น
คว ามสํ า คัญของการแก ปญหาระบบบัญชี   
บุคลากรปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วตรงตอเวลา  
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีการปรับเปลี่ยนงานและ
จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในการจัดทําบัญชี  
ความรูทางหลักการบัญชีพ้ืนฐานของผูปฏิบัติงาน  
การลาออกของผูทําบัญชีบอยครั้ง  ภาระงานตอ
ผูทําบัญชี  1  คน  บุคลากรใชความรูความสามารถ
ของตนอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน  และความรู
ทางบัญชีของผูปฏิบัติงานบัญชี  ตามลําดับ 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหาการจัดทําระบบบัญชี
ในภาครัฐ  เขตอําเภอวารินชําราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  ระดับการศึกษา  
ประการณในการทํางานดานบัญชี  รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน  และคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน  โดยสรุป
สาระสําคัญในแตละดาน  ดังตอไปนี้ 
  2.1  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหาการจัดทําระบบ
บัญชีในภาครัฐ  เขตอําเภอวารินชําราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  โดยรวมและราย
ดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน   
  2.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหาการจัดทําระบบ
บัญชีในภาครัฐ  เขตอําเภอวารินชําราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  จําแนกตาม  ระดับการศึกษา  
โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
  2.3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหาการจัดทําระบบ
บัญชีในภาครัฐ  เขตอําเภอวารินชําราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  จําแนกตาม  ประสบการณในการ
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ทํางานดานบัญชี  โดยรวมและรายดานมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน 
  2.4  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหาการจัดทําระบบ
บัญชีในภาครัฐ  เขตอําเภอวารินชําราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  จําแนกตาม  รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
  2.5  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหาการจัดทําระบบ
บัญชีในภาครัฐ  เขตอําเภอวารินชําราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  จําแนกตาม  คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน  
โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการ
แกปญหาการจัดทําระบบบัญชีในภาครัฐ  เขต
อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  มี
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีนําจะมาอภิปรายผล  ดังนี้ 
 1.  ปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหาการจัดทํา
ระบบบัญชีในภาครัฐ  เขตอําเภอวารินชําราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากทุกดานเม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  
อายุ  ระดับการศึกษา  ประการณในการทํางาน
ดานบัญชี  รายไดเฉลี่ยตอเดือน  และคาใชจาย
เฉลี่ยตอเดือน  ซ่ึงอาจเปนเพราะผลการวิจัยมี
แนวคิดสอดคลองกับ  อาลีณา  เรืองบุญญา  
(บทคัดยอ :2554)ทําการศึกษาถึงปจจัย ท่ี มี
ผลกระทบตอการจัดทําบัญชีระบบบัญชีเกณฑคง
ค า งของผู ทํ าบัญชีสถานบริการภาครั ฐ   ใน
กระทรวงสาธารสุข  จังหวัดปทุมธานี  พบวา  มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับ  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดาน
การบันทึกบัญชีเกณฑคงคางของสถานบริการ
สาธารณสุขภาครัฐสวนใหญเปนเพศหญิง  อายุ 
31-40 ป  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาต่ํา
กว าปริญญาตรี สาขา อ่ืนๆเป นข า ราชการ มี
ประสบการณทํางาน  10  ปข้ึนไป  ปฏิบัติงานท่ี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีผู ทําบัญชี
จํานวน  1  คน และมีผูมารับบริการโดยเฉลี่ยตอ

วัน  10-15  คน ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการทํา
บัญชีระบบบัญชีเกณฑคงคางของผูทําบัญชีสถาน
บริการภาครัฐ ในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
ปทุมธานี ปจจัยดานการจัดการมีผลกระทบมาก
ท่ีสุด  รองลงมาเปนปจจัยดานนโยบายบัญชี  
ปจจัยดานทรัพยากรบุคล  ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ
และปจจัยดานงบประมาณ  ตามลําดับปญหาท่ี
เกิดจากการทําบัญชีดานความทันเวลา/ครบถวน  
ดานความถูกตองตามหลักการบัญชี  และการ
ปรับปรุงบัญชีตามนโยบายมีปญหาอยูในระดับ
นอย 
 ผลการวิจัย  พบวา  ดานการจัดการ  ดาน
วัสดุอุปกรณ  ดานนโยบายบัญชี  ดานงบประมาณ  
และดานทรัพยากรบุคคล  สงผลตอปจจัยท่ีมีผลตอ
การแกปญหาการจัดทําระบบบัญชีในภาครัฐ  เขต
อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยดาน
การจัดการ  ดานวัสดุอุปกรณ  ดานนโยบายบัญชี  
ดานงบประมาณ  และดานทรัพยากรบุคคล  มี
ความสัมพันธ เชิงบวกกับปจจัย ท่ีมีผลตอการ
แกปญหาการจัดทําระบบบัญชีในภาครัฐ  เขต
อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ระดับ
ความเชื่อม่ัน  85  เปอรเซ็นต  ผลการศึกษาวิจัย
ชี้ใหเห็นวาปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหาการจัดทํา
ระบบบัญชีตองการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องเพ่ือ
สมรรถนะในการทํางานท่ีประสิทธิภาพ 
7.  ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1.1  จัดชองทางการสื่ อสารในการ
แลกเปลี่ยนความรู  หรือทักษะระหวางบุคลากรใน
องคกร  เพ่ือใหบุคลากรไดเกิดการเรียนรูงานซ่ึงกัน
และกัน  สามารถสับเปลี่ยนหรือปฏิบัติหนาท่ีแทน
ไดในกรณีขาดแคลนบุคลากรในหนาท่ีงานนั้น 
  1.2  ผลกระทบตอการปฏิบัติงาน การ
ออกแบบระบบบัญชีมักจะมีผลกระทบตอการ
ทํางานในระยะเริ่มตน ผูปฏิบัติยังไมเคยชิน จะตอง
อธิบายใหเกิดความเขาใจวาจะตองใชระยะเวลา
หนึ่งจึงจะไมลาชาหรือเสียเวลา 
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  1.3  การลดข้ันตอนท่ีไมจําเปนออกไป 
ข้ันตอนในการออกเอกสาร การอนุมัติ การเบิก 
จายเงินการบันทึกรายการบัญชี หากพบวาข้ันตอน
ใดซํ้าซอน หรือไมมีความจําเปนทําใหเกิด ความ
ยุงยากเสียเวลาก็ใหตัดรายการ หรือข้ันตอนนั้น
ออกไป 
  1.4  ในการพัฒนาระบบบัญชีนั้นควร
พิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ เชน  การบริหารงาน  
กระบวนการปฏิบัติงาน  ความรูดานบัญชีของ
บุคลากร  เปนตน  เพ่ือใหมีพัฒนาระบบบัญชีให
สอดคลองและเหมาะสม 
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรทําการวิจัยเชิงสํารวจลักษณะ
ใกล เ คียงกับงานวิจัยในครั้ งนี้ กับกลุม อ่ืนเ พ่ือ
เปรียบเทียบขอแตกตางในแตละปจจัย 
  2.2  ควรทําการวิจัยเชิงสํารวจในปจจัย
เดิมอีกครั้งในชวงเวลาท่ีตางกัน ตามแตผูสนใจท่ีจะ
ดําเนินการวิจัยเปนผูกําหนด เพ่ือใหทราบปจจัย
เดิมท่ีเคยนํามาใชทดสอบวามีความสําคัญใกลเคียง
ของเดิมอยูหรือไม 
  2.3  ในการวิจัยครั้งตอไป อาจเลือก
ปจจัยและวิธีการทางสถิติอ่ืนๆ ท่ีแตกตางจากวิจัย
เชิงสํารวจในครั้งนี้  เพ่ือใหไดทราบปจจัยอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ผู
ศึกษาจึงกราบของพระคุณ  คณะกรรมการและ
อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดเสียสละเวลาอันมีคามาให
คําแนะนํา  ใหความรู  จนกระท้ังการวิจัยเสร็จ
สมบูรณ  ทําใหการวิจัยในครั้งนี้ถูกตองสมบูรณ 
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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงคของการ 1)  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน

ของประชาชน  กรณีศึกษา : ชุมชนบานสุวรรณวารี  ตําบลคําเข่ือนแกว  อําเภอสิรินธร  จังหวัด
อุบลราชธานี  2)  เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชน  กรณีศึกษา : 
ชุมชนบานสุวรรณวารี  ตําบลคําเข่ือนแกว  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ 
ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชน
บานสุวรรณวารี  ตําบลคําเข่ือนแกว  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  144  คน  ไดมาจาก
ตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie ;  Morgan.  1970 : 608)  เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยไดแก
แบบสอบถามประมาณคา  5  ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ   คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน  t – test  (Independent  Samples)  และ  F-test 

ผลการศึกษาวิจัย 
1. การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชน  กรณีศึกษา : ชุมชน

บานสุวรรณวารี  ตําบลคําเข่ือนแกว  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  พบวาภาพรวมอยูในระดับ
มากทุกดาน   

2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชน  กรณีศึกษา
: ชุมชนบานสุวรรณวารี  ตําบลคําเข่ือนแกว  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ 
ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  โดยภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตาง
กัน   

คําสําคัญ  :  ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
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Abstract 
 The purposes of this research 1) were to study the factors Affecting Households 

Accounting:  The Case Study of Ban Suwunnawaree, Kham Khuean Kaeo Sub- district, 
Sirindhorn District, Ubon Ratchathani Province 2)  compare them that classified by age, 
level of education , occupation and average monthly income.  The sample consisted of 
people living in the Ban Suwunnawaree amount 144 people from Kham Khuean Kaeo 
Sub-district, Sirindhorn District, Ubon Ratchathani Province. The data was obtained from 
the table of sample sizes of Krejde and Morgan (Krejde & Morgan). The tool used in the 
this study was the questionnaire from the factors affecting households accounting of Ban 
Suwunnawaree.  The statistics used for recording data were percentage, mean, standard 
deviation, t - test (Independent Samples) and F-test. 
         The findings revealed that  
  1. the study of the factors affecting households accounting: the case study 
of Ban Suwunnawaree, Kham Khuean Kaeo sub- district, Sirindhorn district, Ubon 
Ratchathani province found that the overall image was high level .  
  2. It is found that the comparison of factors affecting the household 
accounting of this case classified by age, education level, occupation and average 
monthly income , the opinions did not difference. 
 
Keywords  :  Factors, Affecting, Households Accounting 
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1.  บทนํา 
 ปญหาสังคมไทยท่ีกําลังเปลี่ยนผานจากวิถี
ไทยดั้งเดิม  หันไปยึดเอาวัฒนธรรมและรูปแบบวิถี
สังคม  ในกระแสโลกาภิวัตนมาปฏิบัติสถานการณ
ในปจจุบัน  ครอบครัวประชากรไทยโดยท่ัวไป  ยัง
ดํารงชีวิตอยูดวยความประมาท  ท้ังดานการผลิต  
แ ล ะก า รบ ริ โ ภ ค   น อกจ า กนั้ น ยั ง ไ ม ไ ด ใ ห
ความสําคัญตอการบริหารการเงินของครอบครัว  
(สุ กัญญา  ชัยวิชู . 2550)    จากสภาวะสังคม
ปจจุบันท่ีเต็มไปดวยกระแสวัตถุนิยม  และความ
ฟุมเฟอย  ฟุงเฟอ  จนทําใหคนไทยหลงเดินทางผิด
ไปตามกระแสนิยมจนกลายเปนปญหาโดยเฉพาะ
ปญหาหนี้สินท่ีไมมีวันจบสิ้น  อยางไรก็ตามคนไทย
ยังมีทางออก  ซ่ึงการจะดํารงชีวิตใหอยูรอดภายใต
สังคมในปจจุบัน แนวทางหนึ่งท่ีประชาชนไทยควร
ยึดถือ  คือการพ่ึงตนเอง  รูจักความพอประมาณ  
และไมประมาท ตามแนวปรัชญา  “เศรษฐกิจ
พอเพียง”  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
รัชกาลท่ี 9 การจัด ทําบัญชีครั ว เรือนถือวา มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอแนวทางสูความพอเพียงผู
ปฏิบัติจะตองรูจักประมาณตนเอง  มีการวาง
แผนการใชจายอยางรอบคอบมีสติในการดํารงชีวิต  
(จาตรีหญิง  กิติญพัฒน  ลอมฉิมพลี.  2557 : 1)  
และนําขอมูลท่ีไดมาพิจารณาหาวิธีการเพ่ิมรายรับ
และลดรายจายท่ีไมจําเปนเพ่ือใหเกิดความพอดี  
หากมีสวนท่ีเหลือก็ใหเก็บออมไวเพ่ือใชในอนาคต  
ซ่ึ ง มีหลายหนวยงานใหการสนับสนุนเข า ไป
สนับสนุนและสงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน   

ดวยเหตุดังกลาวทําใหผูวิจัยตองการศึกษา
ปจจัยท่ี มีผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชน  เพ่ือนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปวางแผน
และพัฒนาในชุมชนและครอบครัวตอไป  
  
   

 
 
 

 

2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนของประชาชน  กรณีศึกษา : ชุมชน-
บานสุวรรณวารี  ตําบลคําเข่ือนแกว   
อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี 
 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอ
การจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนกรณีศึกษา : 
ชุมชนบานสุวรรณวารี  ตําบลคําเข่ือนแกว   
อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  
อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน   
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  ไดแก  ประชาชนท่ีอาศัยอยู
ในชุมชนบานสุวรรณวารี  ตําบลคําเข่ือนแกว 
อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  850  
คน  230  หลังคาเรือน 
 กลุมตัวอยาง  ไดแก  ประชาชนท่ีอาศัย
อยูในชุมชนบานสุวรรณวารี  ตําบลคําเข่ือนแกว  
อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  144  
คน  ไดมาจากตารางเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie ;  
Morgan. 1970 : 608)  (ธีรวฒุิ  เอกะกุล  2556 : 
143-144)   
 3.2  ตัวแปรท่ีใชการวิจัย 
  1.  ตัวแปรตน 
   1.1  อายุ 
    1.1.1  34 – 44 ป 
    1.1.2  45 ปข้ึนไป 
   1.2  ระดับการศึกษา 
    1.2.1  ประถมศึกษา 
    1.2.2  มัธยมศึกษา 
   1.3  อาชีพ 
    1.3.1  คาขาย   
    1.3.2  รับจาง 
    1.3.3  เกษตรกร 
   1.4  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
    1.4.1  ต่ํากวา 5,000 บาท 
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    1.4.2  5,001 - 15,000 บาท 
    1.4.3  15,001 บาทข้ึนไป 
  2.  ตัวแปรตาม 
   ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนของประชาชน  กรณีศึกษา : ชุมชน 
บานสุวรรณวารี  ตําบลคําเข่ือนแกว  อําเภอสิริน
ธร  จังหวัดอุบลราชธานี  อุบลราชธานี  5  ดาน  
ไดแก 
 1.  การจัดทําบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชน 

  2.  ปจจยัดานความเขาใจในการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 

  3.  ปจจยัดานแรงจูงใจในการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 

  4.  ความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน 
 5.  ปจจัยดานการจัดการทางการเงิน 
 
4.  วิธีดําเนินงานวิจัย 
  4.1  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน  3  ข้ันตอน  คือ  
  ตอน ท่ี   1   ข อ มูล ท่ั ว ไปของผู ตอบ
แบบสอบถาม  มีลักษณเปนแบบสํารวจรายการ  
(check list) โดยการกาเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) 
หนาขอความ 
 ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามปจจัยท่ีมี
ผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชน  
กรณีศึกษา : ชุมชนบานสุวรรณวารี  ตําบลคําเข่ือน
แกว  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  มี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale)  5 ระดับ  ตามแบบของลิเคอรท (Likert)  
(Best and kahn . 1993 : 246) 
 ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 4.2  ข้ันตอนการสรางและเครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย 

  การสร า ง เครื่ อ ง มือ ท่ี ใช ในการ เ ก็บ
รวบรวมขอมูลและการตรวจสอบเครื่องมือผูวิจัย
ดําเนินตามข้ันตอนดังนี้ 
  1.  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  2 .   ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ส ร า ง
แบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) (Best and 
kahn . 1993 : 246)   
  3.  สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด
การวิจัยจํานวน  50  ขอ 
  4.  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
เสนออาจารยท่ีปรึกษาการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสมและใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแกไข 
  5.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุง
แกไขแลวไปใหผู เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  ซ่ึง
ประกอบดวย  3  ทาน  ดังนี้ 
   5.1  นายชูชัย  ประดับสุข  ตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ  วิทยฐานะ  ศึกษานิเทศก
ชํานาญการพิเศษ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร  เขต 1  วุฒิการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและวัดผลประเมินผล 
   5.2  นางสาวฐานิดา  อุทธา  
ตําแหนงครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  สํานักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  
กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษาการศึกษา
ม ห า บั ณ ฑิ ต   ส า ข า วิ ช า ก า ร บั ญ ชี   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ผูเชี่ยวชาญการดานการ
บัญชี 
   5.3  นางราณี  ศรีสุรนารี   
ตําแหนงครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   สถาบันการ
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อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  สํานักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  
กระทรวงศึกษาธิการ  วุฒิการศึกษาการศึกษา
ม ห า บั ณ ฑิ ต   ส า ข า วิ ช า ก า ร บั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ผูเชี่ยวชาญการดานการ
บัญชี 
  6.  จากนั้นนําแบบสอบถามมาแกไข
ขอบกพรองตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา  เพ่ือความ
สมบูรณและความเหมาะสมยิ่ ง ข้ึน   แลวนํ า
แบบสอบถามท่ีไดแกไข  แลวเสนอใหอาจารยท่ี
ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง 
  7.  นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ
แกไข  แลวไปทดลองใช (Try-out) เพ่ือหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ  โดยการนําแบบสอบถามไปทดลอง
ใชกับประชาชนท่ัวไป  ท่ีไมใชกลุมตัวอยางในเขต
อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  144  
คน 
  8.  นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช  มา
ตรวจใหคะแนน  และวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก
เปนรายขอ  โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหพันธอยางงาย  
ระหวางคะแนนแตละขอกับคะแนนรวมรายดาน  
(Item – total correlation)  นํามาหาคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชสูตรการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha – coefficient)  ตาม
วิธีของ Cronbach (Cronbach . 1970 : 161)  ได
ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ  0.92 
  9.   นํ าแบบสอบถาม ท่ีผ านการหา
คุณภาพแลวไปพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริง  
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.3  วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
  1 .   ติดต อขอหนั งสื อจากวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  เพ่ือขอความรวมมือ
จากกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล  พรอม
นัดหมาย  กําหนดเวลาเก็บขอมูล 
 2.  เตรียมแบบสอบถามปจจัยท่ีมีผลตอ
การจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชน  กรณีศึกษา 
: ชุมชนบานสุวรรณวารี   ตําบลคําเ ข่ือนแกว  

อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  144  
ชุด ใหมีเพียงพอกับกลุมตัวอยาง 
 3.  นําแบบสอบถามปจจัยท่ีมีผลตอการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชน  กรณีศึกษา : 
ชุมชนบานสุวรรณวารี  ตําบลคําเข่ือนแกว  อําเภอ
สิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  ท่ีจัดเตรียมไวไป
สอบถามตามวัน  เวลา  ท่ีนัดหมายไวกับกลุม
ตัวอยางโดยเดินทางไปเก็บดวยตัวเอง 
 4.  อธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจวิธีการ
การทําแบบสอบถามและตอบแบบสอบถาม 
  5.  นําแบบสอบถามท่ีกลุมตัวอยางตอบ
เรียบรอยแลวมาตรวจความสมบูรณ  และเก็บ
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีแบบสอบถามไมสมบูรณ  แลว
นําไปตรวจสอบใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว
และนําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป 
 
5.  สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิ เคราะหขอมูลในการศึกษา
ปจจัยท่ี มีผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชน  กรณีศึกษา : ชุมชนบานสุวรรณวารี  
ตําบลคําเ ข่ือนแกว  อํา เภอสิรินธร  จั งหวัด
อุบลราชธานี  สรุปผลการวิจัย  ไดดังนี้ 
 5.1  ปจจัย ท่ี มีผลตอการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนของประชาชน  กรณีศึกษา : ชุมชนบาน-
สุวรรณวารี  ตําบลคําเข่ือนแกว  อําเภอสิรินธร  
จังหวัดอุบลราชธานี  พบวาภาพรวมอยูในระดับ
มากทุกดาน  เม่ือเรียงจากมากไปนอยดังนี้ 
  5.1.1  ปจจัยดานแรงจูงใจในการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน   
 พบวาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีขอท่ีอยู
ในระดับมาก  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  1)  
ตองการแกไขปญหาหนี้สินของครอบครัว  2)  มี
วินัยและมุงม่ันท่ีจะทําบัญชีครัวเรือน  3)  ไดรับ
การอบรมทําใหเขาใจการทําบัญชีครัวเรือนและ
นําไปปฏิบัติได  4)  ตระหนักถึงความสําคัญใน 
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การจัดทําบัญชีครัวเรือน  5)  การจดบันทึกรายรับ 
– รายจายทําใหสามารถวางแผนการใชจายได  6)  
ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีของรัฐจะทําใหอยาก
ทําบัญชีครัวเรือนมากข้ึน  7)  ไดรับความรูเก่ียวกับ
การจัดทําบัญชี ครัวเรือนจากการจัดอบรม  8)  
ไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของรัฐ  ทําให
การทําบัญชีเรื่องท่ีงาย  และมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  9)  
ครอบครัวของทานไดมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
สามารถทําใหมีเงินออมเพ่ิมข้ึน  10)  เงินออมของ
ครอบครัวมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน   
  5.1.2  การจัดทําบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชน 
  พบวาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีขอท่ี
อยูในระดับมาก  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  1)  
มีความจําเปนตองทําบัญชีครัวเรือน2)  การทํา
บัญชีครัวเรือนทําใหทราบรายละเอียดรายได-
รายจายของครอบครัวในแตละเดือน  3)  การทํา
บัญชีครัวเรือนทําใหมีการใชจายอยางรอบคอบและ
ไมฟุมเฟอย  4)  การทําบัญชีครัว เรือนทําให
สามารถวางแผนการลดรายจายท่ีไมจําเปนได  5)  
การทําบัญชีครัวเรือนทําใหสามารถวางแผนชําระ
หนี้ไดตรงตามเวลาท่ีกําหนด  6)  การทําบัญชี
ครัวเรือนทําใหเกษตรกรสามารถวางแผนการเงินได
อยางเหมาะสม    และมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  7)  การ
ทําบัญชีครัวเรือนทําใหมีชีวิตและความเปนอยูดีข้ึน  
8)  การทําบัญชีครัวเรือนทําใหมีชีวิตและความ
เปนอยู ดี ข้ึน  9)  การทําบัญชีครัวเรือนทําให
สามารถวางแผนการเพ่ิมรายได  10)  การทําบัญชี
ครัวเรือนทําใหมีเงินออมมากข้ึน   
  5.1.3  ปจจัยดานความเขาใจในการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน 
  พบวาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีขอท่ี
อยูในระดับมาก  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  1)  
การทําบัญชีครัวเรือนทําใหทานมีการวางแผนกอน

การใชจายไดมากข้ึน  2)  เจาหนาท่ีไดเขามา
ประชาสัมพันธใหทานทราบเก่ียวกับการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน  3)  มีการรับรูและมีความเขาใจ
เก่ียวกับบัญชีครัวเรือน  4)  เขาใจความหมายของ
คําวา  รายรับ  หรือรายได  5)  เขาใจความหมาย
ของคําวา  คาใชจาย  หรือรายจาย  6)  ในหมูบาน
ของไดมีการรณรงคใหมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนมา
โดยตลอด  7)  มีโอกาสในการเขารับการฝกอบรม
การทําบัญชีครัวเรือนกับเจาหนาท่ี  8)  สามารถ
ลงบัญชีไดโดยไมตองฟงคําอธิบายจากเจาหนาท่ี  
และมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  เม่ือเรียง
จากมากไปนอย  คือ  9)  เขาใจข้ันตอนในการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน  10)  ข้ันตอนในการทําบัญชี
ครัวเรือนมีความยากมากนอยเพียงใด 
  5.1.4  ปจจัยดานการจัดการทาง
การเงิน 
  พบวาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีขอท่ี
อยูในระดับมาก  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  1)  
การจัดทําบัญชีครัวเรือนชวยลดวิกฤติหนี้สิน  โดย
จัดการรายรับ – รายจายอยางสมดุล  2)  ปจจุบัน
มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนอยาสมํ่าเสมอ  3)  
การจัดทําบัญชีครัวเรือนสามารถลดพฤติกรรมการ
ฟุมเฟอย  4)  การจัดทําบัญชีครัวเรือนสามารถวาง
แผนการใชจายได  5)  ทานสามารถแบงปนสวน
ของเงินในการใชจายได  6)  ทานไดออมเงินไว
บางสวนสําหรับใชจายยามฉุกเฉิน  7)  ชวยลด
ปญหาการเกิดหนี้สิน  และมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  8)  
ทานมีรายรับเพียงพอกับรายจายในครัวเรือน  9)  
ทานมีรายรับมากกวารายจาย  10)  รายจายของ
ทานเปนเ งินท่ีใชจายซ้ือสิ่ งของท่ีไมจําเปนใน
ชีวิตประจําวัน 
  5.1. 5  ความพึงพอใจท่ี มีตอการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน 
  พบวาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีขอท่ี
อยูในระดับมาก  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  1)  
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การทําบัญชีครัวเรือนทําใหสามารถปฏิบัติตัวตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  2)  ไดจัดทําการจดบันทึก
รายรับ - รายจายทําใหสามารถวางแผนการใชจาย
ได  3)  มีความภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งของการ
พัฒนาชุมชนเพียงใด  4)  ไดรับความรูเก่ียวกับการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนจากการจัดอบรม  5)  ใน
ชุมชนของไดมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัด
ทาบัญชีครัวเรือนมากนอยเพียงใด  6)  ชุมชนมี
การสงเสริมใหไดรับการฝกอบรมการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนมากนอยเพียงใด  ความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง  เม่ือเรียงจากมากไปนอย  คือ  7)  
ความรูท่ีไดจากการจัดทําบัญชีครัวเรือนชวยในการ
วางแผนการออมเงินของทานในอนาคตได  8)  
ครอบครัวไดมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน  ทําให
ครอบครัวมีเงินออมมากข้ึน  9)  เรียนรูการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนดวยตนเอง  และมีความคิดเห็นอยู
ในระดับนอย  คือ  10)  การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
มีความ ยุงยาก 
 5.2  ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอ
การจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชน  กรณีศึกษา 
: ชุมชนบานสุวรรณวารี   ตําบลคําเ ข่ือนแกว  
อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  
อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน  โดยภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน   
 
6.  การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการศึกษา  ปจจัยท่ีมีผล
ตอการจั ด ทํ าบัญชี ครั ว เ รื อนของประชาชน  
กรณีศึกษา : ชุมชนบานสุวรรณวารี  ตําบลคําเข่ือน
แกว  อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  มี
ประเด็นท่ีสําคัญจากการนํามาวิเคราะห มีดังนี้ 

 การวิ เคราะหความคิดเห็นของการ
เปรียบเ ทียบปจจัย ท่ี มีผลตอการจัด ทําบัญชี
ครัวเรือนของประชาชน  กรณีศึกษา : ชุมชนบาน
สุวรรณวารี  ตําบลคําเข่ือนแกว  อําเภอสิรินธร  
จังหวัดอุบลราชธานี  จําแนกตาม  อายุ  ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  พบวา

ทุกดานอยูในระดับมาก  ซ่ึงผลการวิจัยมีแนวคิด
สอดคลองกับ  ไชยา  ทองตอย  (2555 : บทคัดยอ)  
ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของ
เ กษตรกร ใน เ ขต   จั ง ห วั ด เ พช รบู รณ    มี
วัตถุประสงคในการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมี
ผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร  และ
ศึกษาปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะในการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร  ประชากรท่ีใช
ในการศึกษาคนควาในครั้งนี้  ไดแก  กลุมเกษตรกร  
หมูท่ี  6  และหมูท่ี  7  ตําบลหวยสะแก  อําเภอ
เมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน  265  ครัวเรือน  
สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ใชสถิติเชิงพรรณนา 
( Descriptive statistics)  ไ ด แ ก  ค า ค ว า ม ถ่ี  
(Frequency)  คารอยละ (percentage)  คาเฉลี่ย  
(mean)  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  
และใชสถิติเชิงอนุมาน  เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
(Inferential  statistics)  โดยการวิเคราะหการผัน
แปร  (Analysis  of  Variance ANOVA)   และ
ทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูโดยใชวิธี  LSD  
(Least  Significant  Difference)   ผลการวิจัย
พบวา  1)  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง  อายุ  46  ป  ข้ึนไป ระดับการศึกษาอยูใน  
ระดับประถมศึกษา  รายไดตอเดือนต่ํากวา  3,000  
บาท  และมีขนาดของครัวเรือน  3-6  คน  2)  
ปจจัยท่ี มีผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของ
เกษตรกร  พบวาส วนใหญ มีการจัด ทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกร  ในดานการเพ่ิมศักยภาพ  
ดานการปฏิรูปการศึกษา  ดานการสรางปญญา  
และดานการมีสวนรวมอยูในระดับมาก  3)  การ
เปรียบเ ทียบปจจัย ท่ี มีผลตอการจัด ทําบัญชี
ครั ว เรือนของเกษตรกร  จํ าแนกตาม  อายุ   
การศึกษา  รายได  และขนาดของครอบครัว  
พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  
0.05  
 ผลการวิจัย  พบวา  ปจจัยดานแรงจูงใจ
ในการจัดทําบัญชีครัวเรือน  ดานการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนของประชาชน  ปจจัยดานความเขาใจใน
การจัดทําบัญชีครัวเรือน  ปจจัยดานการจัดการ
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ทางการเงิน  และดานความพึงพอใจท่ีมีตอการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน  สงผลใหการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนทําใหมีชีวิตและความเปนอยูดีข้ึน  บัญชี
ครัวเรือนจะชวยเตือนความจําใหเรารูถึงการใช
จายเงิน เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการวางแผนการใช
จายเงินของครอบครัวเพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน  การ
ไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของรัฐยิ่งทําให
การทําบัญชีครัวเรือนเปนเรื่องท่ีงาย  การไดรับการ
อบรมทําใหเขาใจการทําบัญชีครัวเรือนและนําไป
ปฏิบัติได  จะตองมีวินัย  มุงม่ัน  และชุมชนมีการ
ประชาสัมพันธ เ ก่ียวกับบัญชีครั ว เรือนทําให
ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําบัญชีครัวเรือน
มากข้ึน  การจัดทําบัญชีครัวเรือน หรือ บัญชี
รายรับรายจายนี้ ไมใชเปนแตเพียงการจดบันทึก
รายการตางๆ ท่ีเปนเงินเทานั้น  แตยังเปนการสราง
ความสามัคคีภายในครอบครัว  รูจักชวยเหลือ
แบงปนกันในสังคม  มีการเรียนรูซ่ึงกันและกัน  ซ่ึง
เกิดจากประสบการณตางๆท่ีไดรับจากการจด
บันทึกขอมูลท่ีเปนประโยชน  ทําใหประชาชนทุก
คนรูจักการบริหารจัดการดานการเงินและการวาง
แผนการทํางานทุกอยางเพ่ือใหบรรลุเปาหมายได 
การทําบัญชีครัวเรือนทําใหครอบครัวมีความสุขใช
ชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง  มีเหตุมีผล  รูจัก
พ่ึงพาตนเอง  มีความพอประมาณ  การเงินมีสภาพ
คลอง  รูจักการเก็บออม  ทุกคนรูถึงแหลงท่ีมาของ
รายรับและการใชไปของคาใชจายในแตละวัน
สามารถนําขอมูลการใชจายมาวางแผนบริหาร
การเงินในอนาคตได 
 
7.  ขอเสนอแนะ 
 7.1  ขอเสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้ 
  7.1.1  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  เชน  
องคการบริหารสวนตําบล  สถานศึกษา  ควรเขาไป
จัดทําแผนการอบรมและสรางอาสาสมัครในชุมชน
เพ่ือใหคําแนะนํา  ติดตาม  และคอยดูแลควบคุม  
และสงเสริมใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญในการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน 

  7. 1 . 2   ผู นํ าชุ มชนควร มีการจั ด
กิจกรรมเพ่ือกระตุนความสนใจ  และเสริมสราง
องคความรูเรื่องบัญชีครัวเรือนและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับประชาชนในชุมชน 
 7.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  7.2.1  ควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนา
รูปแบบทางการบัญชีครัวเรือนใหเหมาะกับความ
ตองการและความสนใจของประชาชน 
  7.2.2  ควรมีการทําวิจัยเพ่ือสราง
เครือขายระหวางหนวยงานของรัฐ  ผูนําชุมชนและ
ประชาชน  ในการพัฒนาระบบบัญชีครัวเรือน  
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู 
  7.2.3  ควรมีการทําวิจัยเพ่ือศึกษา
สภาพปญหาในการจัดทําบัญชีครัว เรือนของ
เกษตรกร 
  7.2.4  ควรนําโปรแกรมบัญชีมา
ประยุกตใชกับการทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือใหเขากับ
ยุกตดิจิทัล 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ผู
ศึกษาจึงกราบของพระคุณ  คณะกรรมการและ
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บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือ 1.) เพ่ือศึกษาและทดลองใชสื่อการสอน  IOT  อุปกรณ       
สมารทโฮม วี.1 (Smart Home V.1)    2.) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานอุปกรณ สมารทโฮม วี.1    
โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ ออกแบบและสรางอุปกรณสมารทโฮม วี.1 ท่ีสามารถควบคุมระบบไฟฟา       
แสงสวาง  อุปกรณไฟฟาภายในบาน ระบบรักษาความปลอดภัยและเตือนภัยอัตโนมัติ  โดยควบคุมผาน
สมารทโฟน  กลุมตัวอยางท่ีใช คือ นักศึกษาระดับปริญญาตร ี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  จํานวน 20 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ  อุปกรณสมารทโฮม วี. 1 (Smart 
Home V.1) แบบบันทึกการทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบการใชงานอุปกรณสมารทโฮม วี.1 กับอุปกรณ

ควบคุมระบบไฟฟาแบบท่ัวไป  และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย ( �̅�𝑥 ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลจากการวิจัยพบวา  อุปกรณสมารทโฮม วี.1 (Smart Home V.1) เปนสื่อการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
เม่ือเปรียบเทียบกับอุปกรณควบคุมระบบไฟฟาแบบท่ัวไปและ มีความพึงพอใจในการใชงานอุปกรณสมารท

โฮม วี.1 (Smart Home V.1)  โดยรวมเฉลี่ยท้ัง 5  ดาน  อยูในระดับ มากท่ีสุด ( �̅�𝑥= 4.56 , S.D. = 0.04 )    
 

คําสําคัญ : อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง ( Internet  of  Things : IOT ), การศึกษา, สื่อการสอน 
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Abstract 

 The purpose of the reseach is 1.) To study and try out teaching media smart home  

V. 1   2.)  A study of the satisfaction of users of devices that are continuously developed by 

means of research, design and construction of equipment. Indoor security system and 

automatic alarm system are operated by the target groups which includes the 

undergraduate students in Business Computer Program consisting of 20 persons. The 

research instruments used were Smart Home V.1 device and the performance test record 

comparing the use of Smart Home V.1 device with conventional electrical control devices. 

Then the satisfaction assessment which forms the statistics used in the research were the 

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

The result of the research shows that the Smart Home V1 device is more effective 

when compared to the other devices .The general control electrical system and the 

satisfaction with the use of the Smart Home V1 device in the average of all 5 aspects is at 

the highest level  (�̅�𝑥 = 4.56, S.D. = 0.04) 

 

Keywords:  Internet  of  Things ( IOT), Education, Teaching Media 
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1. บทนํา 

 ในปจจุบัน อิน เทอร เน็ ตเขามามีบทบาทใน

ชีวิตประจําวันของเรามากข้ึน Internet of Things (IoT) 

คือ อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง หมายถึง การท่ีอุปกรณตางๆ 

สิ่ ง ต า ง ๆ  ได ถู ก เชื่ อ ม โย ง ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อ ย า ง สู โ ล ก

อินเตอรเน็ต ทําใหมนุษยสามารถสั่งการควบคุมการใช

งานอุปกรณตางๆ ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต เชน 

การเปด-ปด อุปกรณเครื่องใชไฟฟา (การสั่งการเปด

ไฟฟาภายในบานดวยการเชื่อมตออุปกรณควบคุม เชน 

มือถือ ผานทางอินเตอรเน็ต) รถยนต โทรศัพทมือถือ 

เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร 

บานเรือน เครื่องใชในชีวิตประจําวันตางๆ ผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต เปนตน 

 จากเทคโนโลยีดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะ

สรางอุปกรณสมารทโฮม วี.1 (Smart Home V.1) โดย

ใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรและการสื่อสาร

ทางเครือขายอินเทอรเน็ตมาควบคุมอุปกรณตางๆ 

ภายในบาน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูอยูอาศัย 

ประกอบดวยระบบควบคุมไฟฟาแสงสวาง ระบบควบคุม

อุปกรณไฟฟาภายในบาน ระบบรักษาความปลอดภัย

และระบบเตือนภัยอัตโนมัติ โดยควบคุมผานสมารทโฟน 

สามารถนํามาใชเปนสื่อสําหรับสอนในวิชา โครงการได

เปนอยางดี 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาและทดลองใชสื่อการสอน  IOT  

อุปกรณสมารทโฮม วี.1 (Smart Home V.1)   
2.2 เพ่ื อ ศึกษาความ พึ งพอใจของผู ใช งาน

อุปกรณ สมารทโฮม วี.1 โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 

3.1  ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3   จํานวน 20 คน   

คัด เลื อกโดยการสุ มอย างงาย ( Simple  Random  
Sampling ) 
 3.2  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

  3.2.1  ตัวแปรตน คือ  สื่อการสอน  

IOT  อุปกรณสมารทโฮม วี.1 (Smart Home V.1)   

  3.2.2  ตัวแปรตาม  คือ  แบบบันทึก
การทดสอบประสิทธิภาพการใชงานอุปกรณสมารทโฮม 
วี.1 (Smart Home V.1)   กับอุปกรณควบคุมระบบ
ไฟฟาแบบท่ัวไป  และแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

การสรางสื่อการสอน IOT  อุปกรณสมารทโฮม วี.1 

(Smart Home V.1)  ผู วิจั ยได ออกแบบและทําการ

ทดลองกับนั กศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง)  สถาบันการอาชีวศึกษา  

ภาคกลาง  3  จํานวน 20 คน เพ่ือใหไดประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับการใชงานซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

4.1 สรางสื่อการสอน IOT  อุปกรณสมารทโฮม วี.

1 (Smart Home V.1) อุปกรณสมารทโฮม วี.1 (Smart 

Home V.1)  สามารถควบคุมระบบไฟฟาแสงสวาง  

อุปกรณไฟฟาภายในบาน ระบบรักษาความปลอดภัย

และระบบเตือนภัยอัตโนมัติ  โดยควบคุมผานสมารทโฟน 

4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชใน
การวิจัยไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา  
คอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง  3  จํานวน 20 คน               

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
แบบบันทึกการทดสอบประสิทธิภาพการเปรียบเทียบการ
ใชงานอุปกรณสมารทโฮม วี.1 (Smart Home V.1) กับ
อุปกรณควบคุมระบบไฟฟาแบบท่ัวไป  และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการประเมินประสิทธิภ าพผู วิจัย ได

ประเมินประสิทธิภาพจากการเปรียบเทียบการใชงาน
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อุปกรณสมารทโฮม วี.1 กับอุปกรณควบคุมระบบไฟฟา
แบบท่ัวไป  รายละเอียดดังตาราง  5.1 
ตารางท่ี 5.1  แสดงการทดสอบเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการใชงาน 

การใชงาน สมารทโฮม วี.1 อุปกรณ
ควบคุม

ไฟฟาท่ัวไป 
1. การควบคุม

ระบบไฟฟา
แสงสวาง 

ควบคุมดวย
สมารทโฟนผาน
ระบบเครือขายได
ระยะไกล 

ควบคุมใน
ระยะใกล 

2. การควบคุม
อุปกรณไฟฟา 

ควบคุมดวย
สมารทโฟนผาน
ระบบเครือขายได
ระยะไกล 

ควบคุมใน
ระยะใกล 

3. การแจงเตือน
ตางๆ 

แจงเตือนได
ระยะไกลดวย
สมารทโฟนผาน
ระบบเครือขาย 

แจงเตือน
ได
ระยะใกล 

4.  การปองกัน
การเกิดเหตุ
ตางๆ 

แจงเหตุได
ระยะไกลดวย
สมารทโฟนผาน
ระบบเครือขาย 

แจงเตือน
ได
ระยะใกล 

 จากตารางท่ี  5.1  แสดงผลการเปรียบเทียบการ

ใชงาน  อุปกรณสมารทโฮม วี.1 (Smart Home V.1) ท่ี

ประดิษฐข้ึนกับอุปกรณควบคุมระบบไฟฟาแบบท่ัวไป  

พบวาอุปกรณสมารทโฮม วี.1 (Smart Home V.1) ชวย

อํานวยความสะดวกในการควบคุมระบบไฟฟา แสงสวาง

และอุปกรณ ไฟฟาภายในบาน   ไดในระยะไกลดวย

สมารทโฟนผานระบบเครือขาย  รวมถึงแจงเตือนภัยและ

ป องกันการเกิด เหตุ ต างๆ  ได อย างรวด เร็ วและมี

ประสิทธิภาพ  

5.2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจ  โดยใชสูตรการหาคาเฉลี่ยและหาคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานรายละเอียดดังตาราง 5.2 

ตารางท่ี 5.2  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของอุปกรณสมารทโฮม วี.1  

รายการ คา 
เฉลี่ย  

( �̅�𝑥 )   

ส ว น
เบ่ี ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

การแปล
ความ 
หมาย 

1.  ความสะดวกใน
การใชงาน 

4.80 0.41 มากท่ีสุด 

2. ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

4.40 0.50 มาก 

3. ความเหมาะสม
ของวัสด ุ

4.50 0.51 มากท่ีสุด 

4.  ความเหมาะสม
ของโครงสราง 

4.40 0.50 มาก 

5.  ความปลอดภัย
ในการใชงาน 

4.70 0.47 มากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.04 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 5.2  แสดงผลการใชงานอุปกรณ 
สมารทโฮม วี.1 (Smart Home V.1)  มีความพึงพอใจ

อยูในระดับ มากท่ีสุด ( �̅�𝑥= 4.56 , S.D. = 0.04 )   และ
ความสะดวกในการใชงานอยูในระดับมากท่ีสุดโดยมี

ค า เฉ ลี่ ย (  �̅�𝑥= 4.80 , S.D. = 0.41 )   ด า น ค ว า ม
ปลอดภัยในการใชงานอยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ย                

( �̅�𝑥= 4.70,S.D. = 0.47 ) ดานความเหมาะสมของวัสดุ

อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย( �̅�𝑥= 4.50,S.D. = 0.51 ) 
และในดานประสิทธิภาพในการทํางานกับดานความ
เหมาะสมกับโครงสรางอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย          

( �̅�𝑥= 4.40 , S.D. = 0.50 )    
 

6.  สรุปผล 

 6.1  จากการศึกษาและทดลองใชงานสื่อการ

สอน IOT  อุปกรณสมารทโฮม วี.1 (Smart Home V.1)       

ท่ีประดิษฐข้ึนกับอุปกรณควบคุมระบบไฟฟาแบบท่ัวไป 

พบวาอุปกรณสมารทโฮม วี.1 (Smart Home V.1) ชวย

อํานวยความสะดวกในการควบคุมระบบไฟฟาแสงสวาง

และอุปกรณไฟฟาภายในบานไดในระยะไกลดวยสมารท

โฟนผานระบบเครือขาย รวมถึงการแจงเตือนภัยและการ

ป องกันการเกิด เหตุ ต างๆ  ได อย างรวด เร็ วและมี
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ประสิทธิภาพ เหมาะสําหรับเปนสื่อการสอนใหนักศึกษา

ไดเรียนรูการใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง ( IOT ) 

 5.2 ดานความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของ

อุปกรณ สมารท โฮม วี .1 (Smart Home V.1) พบวา       

มีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพ อุปกรณสมารทโฮม วี.1 

(Smart Home V.1) อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย

เท า กั บ  (  �̅�𝑥= 4.56 , S.D. = 0.04 )  ซ่ึ ง ต ร ง ต า ม

วัตถุประสงคท่ีผูวิจัยตองการ 

 

 

7.  อภิปรายผล 

การศึกษาและทดลองใชสื่ อการสอน  IOT  

อุ ป กรณ สมารท โฮม  วี .1 (Smart Home V.1) ช วย

อํานวยความสะดวกในการควบคุมระบบไฟฟาแสงสวาง

และอุปกรณไฟฟาภายในบานไดในระยะไกลดวยสมารท

โฟนผานระบบเครือขาย รวมถึงการแจงเตือนภัยและการ

ปองกันการเกิดเหตุตางๆ เชน เพลิงไหม แกสรั่ว และ

อุณหภูมิ ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และมีความ

พึงพอใจในการใช อุปกรณ สมารท โฮม วี .1 (Smart 

Home V.1) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ( �̅�𝑥=4.56,S.D.=0.04 ) 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวิวัฒน มีสุวรรณ  (2558) 

แนวคิดสําคัญของ อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (Internet 

of Things)เปนการใชประโยชนจากความกาวหนาของ

เครือ ขายอินเทอรเน็ต และการเพ่ิม ข้ึนของขอมูล

สารสนเทศ จํานวนมาก (Big Data) จากอุปกรณหรือ

สรรพสิ่ งต าง ๆ  ท่ี อยู รอบตั ว ให สามารถนํ ามาใช

ป ระ โยช น ได อ ย า ง เห ม าะสม  ใน ด าน ก าร ศึ กษ า 

อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งเปนเครื่องมือ ท่ีจะชวยอํานวย

ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ท่ีตอบสนอง

ความแตกตางของผูเรียนแตละคน ใหสามารถ เรียนรูได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเรียน มีสวนรวม

ในการเรียนรู เพ่ิมมากข้ึน เปนการเสริมสรางการใช

ประโยชนจากทรัพยากรแหลงสารสนเทศใหเกิดความ คุม

คาสูงสุด 

8.  ขอเสนอแนะ 

8.1  ควรปรับปรุงรูปลักษณ ใหสวยงามและ

แข็งแรง 

8.2  สามารถเพ่ิมชองอินพุทและเอาทพุทไดตาม

ความเหมาะสม 

8.3  สามารถพัฒนาและตอยอดเชิงพาณิชย 
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การพัฒนาระบบฐานขอมูลกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL LOAN FUND DATABASE 
UDONTHANI VOCATIONAL COLLEGE 

เพ็ญนภา  เพ็ชรแกว1   วลัยกร  จบมะลุม2    สจัจพร  ตรงเพชร3   คชา  โกศิลา4  
   1สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย 41000 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางระบบฐานขอมูลกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอระบบฐานขอมูลกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กลุมตัวอยางท่ีใช  ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ท่ีลงทะเบียนกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จํานวน 189 คน 
เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย ไดแก  

1) ระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
2) แบบประเมินคุณภาพท่ีมีตอระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัย

อาชีวศึกษาอุดรธานี โดยผูเชี่ยวชาญ และ 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัย

อาชีวศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา 
 1) ผลการวิเคราะหคุณภาพของระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัย

อาชีวศึกษาอุดรธานีอยูในระดับคุณภาพมากท่ีสุด (�̅�𝑥=4.64) 
 2) ผลการวิเคราะหความพึงพอใจท่ีมีตอระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัย

อาชีวศึกษาอุดรธานีอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (�̅�𝑥=4.68) 
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1. บทนํา 
 เทคโนโลยีสารเทศเขามามีบทบาท
สําคัญในการอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ใหกับ
องคกร เปนผลใหการดําเนินงานเปนไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และราบรื่น ผูคนสามารถแลกเปลี่ยน
ขอมูลความรู  ประสบการณ  ฯลฯ ผ านทาง
เครือขายอินเตอร เน็ตท่ีครอบคลุมการใชงาน                
ของบุคคล ท่ัว ท้ังโลกรวมถึงการทํางานหรือ                             
การติดตอสื่อสารขอมูลในปจจุบันนี้จึงจําเปนตอง
ใชเทคโนโลยีทางดานอินเทอรเน็ตเขามามีสวน
เก่ียวของ เปนอยางมากไมวาจะเปนการเผยแพร
ข อ มู ล ข า ว ส า ร  ข อ มู ล ก า ร บ ริ ก า ร ข อ มู ล
ประชาสัมพันธ ขอมูลสารสนเทศประเภทตาง ๆ 
เว็บไซตเปนหนึ่งในเทคโนโลยีท่ีทําให             การ
เผยแพรขอมูลขาวสารเปนไปอยางไรขีดจํากัด 
เนื่องจากทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกท่ีทุก
เวลา ดังนั้น บุคคล บริษัทหางราน รวมท้ังองคกร
ตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ตางจัดทําเว็บไซตของ
ตนเองข้ึน เพ่ือประโยชนในการเผยแพรขอมูลไปยัง
กลุมเปาหมายของตน ซ่ึงหมายรวมถึงบุคลากร
ภายในหนวยงานเองดวย (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 
2558 : 7) 

  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เปนงานท่ีใหความ
ชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับการวางแผน
และการตัดสินใจเก่ียวกับอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถ และความถนัดของตน รวมท้ังเปน
การใหขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพและลักษณะ
ของงาน การสมัครงาน การปรับตัวใหเขากับงาน
และปฏิบัติตนใหมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน
และยังเปนงานท่ีใหบริการแกนักเรียน นักศึกษาใน
ดานต าง  ๆ เชน  การติดตอประสานงานกับ
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกของสถานศึกษา 
การบริการใหคําปรึกษา  แนะแนวอาชีพและจัดหา
งานแกนักเรียน นักศึกษา การจัดสรรทุนเพ่ือ
การศึกษา ประกอบอาชีพ (คูมือนักเรียน วิทยาลัย
อาชี ว ศึ กษ า อุ ด ร ธ านี ,2561 : 109) และกา ร

ดําเนินการกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษางานตาง ๆ 
เหลานี้ลวนเก่ียวของกับนักเรียน นักศึกษาเปนสวน
ใหญ ปจจุบันงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
ยังไมมีระบบจัดเก็บฐานขอมูล ซ่ึงมีหนาท่ีชวยให
ผูปฏิบัติงานจัดเก็บขอมูล นักเรียนนักศึกษาท่ีมี
ความประสงคจะกูยืมเ งินกองทุนให กูยืมเ พ่ือ
การศึกษา (กยศ.) เชน การบันทึก  ผู กูยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.)  ในแตละป การรายงาน  การ
กู ยื ม ในแต ล ะป  ยั ง มี ก า รบั น ทึกข อ มู ลด ว ย
แบบฟอรม ท่ีเปนเอกสารเขียนดวยลายมือและ
จัดเก็บลงแฟมสะสมงานทําใหเกิดปญหาความ
ลาชาตอการคนหา การจัดเก็บขอมูลซํ้าซอนทําใหมี
ความขัดแยงกันในการเก็บขอมูล  ทําใหไม มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล 
และพนิดา พานิชกุล, 2557 : 12)  

  ดังนั้นผูวิจัย จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพ่ือลดปญหา
ดานการคนหาเอกสาร แกปญหาความซํ้าซอน ลด
ระยะเวลาการเขาถึงขอมูล สะดวกในการจัดเก็บ 
และสามารถเพ่ิม ลบ แกไข คนหา ขอมูลผูกูยืม
เงินกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และชวย
ลดข้ันตอนการทํางาน 
2.  วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1.  เพ่ือสรางระบบฐานขอมูลกองทุน
เ งินให กู ยืม เ พ่ือการ ศึกษา (กยศ . )  วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาอุดรธานี 
 2.2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอ
ระบบฐานขอมูลกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   3.1.1  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีว ศึกษา
อุดรธานี ท่ีลงทะเบียนกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) จํานวน 357 คน 
   3.1.2  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ ผูกูกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
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จํานวน 189 คน โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน 
(Tara yamane) ในการแบงกลุมตัวอยาง ไดมา
โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

  3.2  ดานเนื้อหา  
  3 . 2 . 1   ผู ใ ช ง านสามารถกรอก           
ใบสมัครแบบคํายืนยันการขอกูยืมเงิน 
  3.2.2  ผูใชงานสามารถเขาดูขอมูล
ระบบฐานขอมูลกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา     
กยศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
    3.2.3  เจาหนาท่ีสามารถเขามาดู
ขอมูลของนักเรียน นักศึกษาท่ียืนยันการขอกูยืม
เงินได 
    3.2.4  เจาหนาท่ีสามารถแกไขขอมูล
ของนกัเรียน นักศึกษาท่ียืนยันการขอกูยืมเงินได 
  3.2.5  เจาหนาท่ีสามารถลบขอมูล
ของนักเรียน นักศึกษาท่ียืนยันการขอกูยืมเงินได 
  3.2.6  หัวหนางานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
สามารถเขาดูขอมูลการทํางานของระบบฐานขอมูล
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานีได 
   3 . 2 . 7  นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า 
สามารถเขาทํารายการกรอกขอมูลในระบบได  
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ระบบฐานข อ มูลกอง ทุน เ งิน ให กู ยื ม                   
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาตามลําดับ ดังนี้ 

4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
4.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
4.3  การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
4.4  การเก็บรวบรวมขอมูล  
4.5  การวิเคราะหขอมูล 
4.6  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

   4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      4.1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
          4.1.1.1  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  
คือ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีว ศึกษา

อุดรธานี ท่ีลงทะเบียนกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) จํานวน 357 คน 
      4.1.1.2  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ผูกูกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)
จํานวน 189 คน โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน 
(Tara yamane) ในการแบงกลุมตัวอยาง ไดมา 
โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
   4.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการ
พัฒนาระบบฐานข อ มูลกอง ทุน ให กู ยื ม เ พ่ื อ
การศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
ดังนี้ 
      4.2.1  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
              4.2.1.1  ระบบฐานขอมูลกองทุนให
กูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี 
              4.2.1.2  แบบประเมินคุณภาพของ
ระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  (กย
ศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยผูเชี่ยวชาญ 
              4.2.1.3  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ี
มีตอระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับ โดยแบงออกเปน 2 สวน 

สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ส ว น ท่ี  2  ค ว าม พึ งพ อ ใ จ ท่ี มี ต อ ร ะบ บ

ฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
   4.3  การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ          
       ผูวิจัยการพัฒนาระบบระบบฐานขอมูล
กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี ไดใชกระบวนการพัฒนา แบบ 
SDLC แ บ ง เ ป น  7 ข้ั น ต อ น  ดั ง นี้  ( Michael 
Howard, 2006 : 12) 
            (1)  ค นหาและ เลื อกสรร โคร งการ 
(Project Identification and Selection) 
 (2)  จั ด ตั้ ง แ ล ะว า ง แผน โ ค ร งก า ร 
(Project Initiating and Planning) 
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 (3)  วิเคราะหระบบ (Analysis) 
 (4)  ออกแบบ เ ชิ ง ต ร ร กะ  ( Logical 
Design) 
 (5)  ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical 
Design) 
 (6)  พัฒนาและติดต้ังระบบ (System 
Implement) 
 (7)  ซ อ ม บํ า รุ ง ร ะ บ บ  ( System 
Maintenance) 
4.3.1 ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม ดังนี้ 

            4.3.1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ี
เก่ียวของการสรางแบบสอบถามระบบฐานขอมูล
กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี 

           4.3.1.2  รางแบบสอบถาม 
           4.3.1.3  นํ า แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ไ ป ใ ห

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ ดั้งนี้ 
1. ดร.กรรณิการ  ภิรมรัตน ตําแหนง รอง
คณบดีฝายวิจัยและบริการคณะครุศาสตร 
2. ดร.ธีรวัชร คํากอน ตําแหนง อาจารย
สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 
3. นางปญชรีย  ดีแซง ตําแหนง ครู    วิทย
ฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

           4.3.1.4  ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของผู เชี่ยวชาญ จากนั้นนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญ 
และความสอดคลองของประเด็นแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีตอระบบฐานขอมูลกองทุนเงินให
กูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีคาเทากับ 1.00 
   4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

1.  ขออนุมัติจัดทําโครงการวิจัยวิชาโครง
จากบัณฑิตวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพ่ือจัด
วิจัยเรื่องระบบฐานขอมูลกองทุนให กูยืมเ พ่ือ
การศึกษา กยศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

           2.  นําระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา กยศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี                   

ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน หาคุณภาพตาม
เกณฑ และปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

3.  ระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี                         
ไดทดลอง จํานวน 189 คน หลังจากท่ีไดทดลองใช
งานแลว ใหผูใชตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ี
ผูศึกษาวิจัยคนควาไดจัดทําข้ึน 

4.  รวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหและ
สรุปผลการทดลอง 
   4.5  การวิเคราะหขอมูล  
     คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก  

             3.5.1  คารอยละ (%) 

             3.5.2  คาเฉลี่ย ( X ) 

             3.5.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

   4.6  สถิติใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 
      4.6.1  ส ถิ ติ เ ชิ ง บ ร ร ย า ย  (Descriptive 
Statistics) ไดแก 
              4.6.1.1  คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดย
ใชสูตร ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ,2552 : 34) 

 
       
     เ ม่ื อ   X  แ ท น  ค า เ ฉ ลี่ ย ค ะ แ น น ข อ ง
กลุมเปาหมาย 
          แทน ผลรวมคะแนน ท้ังหมดของ
กลุมเปาหมาย 

            แทน จํานวนกลุมเปาหมาย 
              4.6.1.2  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) โดยใชสูตร ดังนี้ 

 (ชูศรี  วงศรัตนะ,2552 : 60) 
 
 

เม่ือ   S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัว
ของกลุมเปาหมายยกกําลังสอง 

         แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด
ของกลุมเปาหมายยกกําลังสอง 
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         แทน จํานวนกลุมเปาหมาย 
4.6.2  สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือ 
ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) คํานวณจากสูตร 
IOC ดังนี้ (สมนึก  ภัททิยธน,ี 2556 : 167)  

 
    เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของแบบ
ประเมินความพึงพอใจ                          
            แทน ผลรวมระหวางคะแนนความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
           N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
 

5. ผลการวิจัย 
พัฒนาระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืม                  

เพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
ผู วิ จั ย ไ ด นํ า เ ส น อ ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล
วัตถุประสงค ตามลําดับ ดังนี้ 

5.1  ข้ันตอนในการนํ า เสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล 

5.2  ผลการวิเคราะหขอมูล 
     5.1  ข้ันตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล 
            ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหคุณภาพของ
ระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา   
(กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
            ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ
ท่ี มีต อร ะบบฐานข อ มู ลกอง ทุน ให กู ยื ม เ พ่ื อ
การศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี                 
   5.2  ผลการวิเคราะหขอมูล  
            ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหคุณภาพของ
ระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา    
(กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
 การหาคุณภาพจากการประเมินของระบบ
ฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยผู เชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน รายละเอียดโดยภาพรวม ดังตาราง 
5.1 

ตารางท่ี 5.1 ผลการประเมินคุณภาพท่ีมีตอระบบ
ฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยผู เชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 ทาน โดยภาพรวม 
 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพ
ท่ี มีต อร ะบบฐานข อ มู ลกอง ทุน ให กู ยื ม เ พ่ื อ
การศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ระดับคุณภาพ
โดยรวมมีคาเฉลี่ยรวม 4.64 อยูในระดับคุณภาพ ดี
มาก 

ตารางท่ี 5.2 ผลการประเมินคุณภาพท่ีมีตอระบบ
ฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยผู เชี่ยวชาญ
จําแนกเปนรายดาน ดังตารางท่ี 4.2 – 4.5 

ตารางท่ี 5.2 ผลการประเมินคุณภาพท่ีมีตอระบบ
ฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยผูเชี่ยวชาญ ดาน

การใหขอมูล 
 

จากตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินคุณภาพ
ท่ี มีต อร ะบบฐานข อ มู ลกอง ทุน ให กู ยื ม เ พ่ื อ
การศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
จากผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 ทาน พบวาดานการให
ขอมูล มีคะแนน โดยรวมเฉลี่ยเทากับ 4.66 อยูใน
ระดับคุณภาพดีมาก  วัดไดจากผลของการประเมิน 
เนื้อหามีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูใชงาน, 
การวางรูปแบบหนาจอของระบบงายตอการผาน
และใชงาน และการวางตําแหนงภาพบนหนาจอมี
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ความเหมาะสม, ( x = 5.00), ( x = 4.67) และ ( 

x = 4.67) ตามลําดับ 
ตารางท่ี 5.3 ผลการประเมินคุณภาพท่ีมีตอระบบ
ฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยผูเชี่ยวชาญ ดาน
การเขาถึงขอมูล 

 จากตารางท่ี 5.3 ผลการประเมินคุณภาพท่ี
มีตอระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ .) วิ ทยาลั ยอาชี ว ศึ กษา อุด รธานี  จ าก
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน  3 ทาน พบวาดานการเขาถึง
ขอมูล  มีคะแนนโดยรวมเฉลี่ยเทากับ 4.67 อยูใน
ระดับคุณภาพดีมาก วัดไดจากผลของการประเมิน 
ขอมูลและงานกราฟกตาง ๆ บนระบบมี การ
แสดงผลอยางรวดเร็ว , ชื่อระบบจํางาย เขาถึง
สะดวกเม่ือเรียกใชงาน และมีความสะดวกในการ

เ ข า ถึ ง  ค น ห า ข อ มู ล ต า ง  ๆ  ( x = 5.00),                   

( x = 4.67) และ ( x = 4.67) ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี5.4 ผลการประเมินคุณภาพท่ีมีตอระบบ
ฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยผูเชี่ยวชาญ ดาน
ความนาเชื่อถือ 

จากตารางท่ี 5.4 ผลการประเมินคุณภาพท่ีมี
ตอระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ .) วิ ทยาลั ยอาชี ว ศึ กษา อุด รธานี  จ าก
ผู เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวาดานความ
นาเชื่อถือมีคะแนนโดยรวมเฉลี่ยเทากับ 4.55 อยู
ในระดับคุณภาพดีมาก วัดไดจากผลของการ
ประเมิน มีการออกแบบท่ีใชงานงาย ไมซับซอน ( 

x = 5.00)  และ มีการแสดงท่ีอยู ขอ มูลจริ ง ท่ี

สามารถติดตอไดงาย ( x = 4.67) 

ตารางท่ี 5.5 ผลการประเมินคุณภาพท่ีมีตอระบบ
ฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยผู เชี่ยวชาญ             
ดานประโยชนและนาํไปใช 

จากตารางท่ี 5.5 ผลการประเมินคุณภาพ
ท่ี มีต อร ะบบฐานข อ มู ลกอง ทุน ให กู ยื ม เ พ่ื อ
การศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
จากผู เชี่ ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พบว าด าน
ประโยชนและนําไปใช มีคะแนนโดยรวมเฉลี่ย
เทากับ 4.66 อยูในระดับคุณภาพดีมาก วัดไดจาก
ผลของการประเมิน เปนชองทางในการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร (กยศ.) ( x = 4.67) และ เปนแหลง
รับขาวสารท่ีทันสมัยและตรงกับความตองการของ

ผูใชงาน ( x = 4.67)  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจท่ี
มีตอระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
 การหาควางพึงพอใจของระบบฐานขอมูล
กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี ดังนี้ 
           ตารางท่ี 5.6 ความพึงพอใจท่ีมีตอผูใชงาน
ระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กย
ศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยภาพรวม 

 จากตาร า ง ท่ี  5.6 ผลการประ เ มิน
คุณภาพของผูใชงานท่ีมีตอระบบฐานขอมูลกองทุน
ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี ระดับคุณภาพโดยรวมมีคาเฉลี่ยรวม 4.68 
อยูในระดับคุณภาพดีมาก 
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 ตาราง ท่ี  5.7 ความพึงพอใจ ท่ี มีต อ
ผู ใช งานระบบฐานขอมูลกองทุนให กูยืมเ พ่ือ
การศึกษา  (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

จําแนกเปนรายดาน              ตามตารางท่ี 5.7 – 
5.10 ดังนี้  

จากตารางท่ี 5.7 ผลการประเมินคุณภาพ
ของผูใชงานท่ีมีตอระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืม             
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
พบวาดานการใหขอมูล มีคะแนนโดยรวมเฉลี่ย
เทากับ 4.65 อยูในระดับคุณภาพดีมาก วัดไดจาก
ผลของการประเมิน เนื้อหามีความทันสมัยและ

เหมาะสมกับผูใชงาน ( x = 4.87) และ การวาง
รูปแบบหนาจอของระบบงายตอการอานและใช

งาน ( x = 4.77)   
ตารางท่ี 5.8 ผลการประเมินคุณภาพของผูใชงานท่ี
มีตอระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  ดานการ

เขาถึงขอมูล 

จากตารางท่ี 5.8 ผลการประเมินคุณภาพ
ของผูใชงานท่ีมีตอระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
พบวาดานการเขาถึงขอมูล มีคะแนนโดยรวมเฉลี่ย
เทากับ 4.65 อยูในระดับคุณภาพดีมาก วัดไดจาก
ผลของการประเมิน ชื่อระบบจํางาย เขาถึงสะดวก
เม่ือเรียกใชงาน, มีความสะดวกในการเขาถึง คนหา
ขอมูลตาง ๆ และขอมูลและงานกราฟกตาง ๆ บน

ระบบมีการแสดงผลอยางรวดเร็ว ( x = 4.88),     

( x = 4.65) และ ( x = 4.61) ตามลําดับ 

ตารางท่ี 5.9 ผลการประเมินคุณภาพของผูใชงานท่ี
มีตอระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
(กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ดานความ
นาเชื่อถือ 

จากตารางท่ี 5.9 ผลการประเมินคุณภาพ
ของผูใชงานท่ีมีตอระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
พบวาดานความนาเชื่อถือ มีคะแนนโดยรวมเฉลี่ย
เทากับ 4.71 อยูในระดับคุณภาพดีมาก วัดไดจาก
ผลของการประเมิน มีการออกแบบท่ีใชงานงาย ไม
ซับซอน,  มีการแสดงผูรับผิดชอบดูแลระบบ และ 
มีการแสดงท่ีอยูขอมูลจริงท่ีสามารถติดตอไดงาย   

( x = 4.82) , ( x = 4.77)  แ ล ะ  (  x = 4.55) 
ตามลําดับ 

ตารางท่ี 5.10 ผลการประเมินคุณภาพของผูใชงาน
ท่ี มีต อร ะบบฐานข อ มู ลกอง ทุน ให กู ยื ม เ พ่ื อ
การศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

ดานประโยชนและนาํไปใช 
จากตาร า ง ท่ี  5.10 ผลการประ เ มิ น

คุณภาพของผูใชงานท่ีมีตอระบบฐานขอมูลกองทุน
ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี พบวาดานประโยชนและนําไปใช มี
คะแนนโดยรวมเฉลี่ยเทากับ 4.75 อยูในระดับ
คุณภาพดีมาก วัดไดจากผลของการประเมิน เปน
ชองทางในการเขาถึงขอมูลขาวสาร (กยศ.)           ( 

x = 4.76) และ เปนแหลงรับขาวสารท่ีทันสมัย 

และตรงกับความตองการของผูใชงาน ( x = 4.75)  
 

6. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเ พ่ือสราง

ระบบฐานขอมูลกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และเพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอระบบฐานขอมูลกองทุน
เ งินให กู ยืม เ พ่ือการ ศึกษา (กยศ . )  วิทยาลั ย
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อาชีวศึกษาอุดรธานี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี ท่ีลงทะเบียนกูยืมกองทุนเงินใหกูยืม เพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) จํานวน 189 คน เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย ไดแก แบบประเมินคุณภาพระบบ
ฐานขอมูลกองทุนใหกูยืม เพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีตอระบบฐานขอมูลกองทุนให
กูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

  6.1  สรุปผล 
  6.2  อภิปรายผล 
  6.3  ขอเสนอแนะ 

 6.1  สรุปผล 
             6.1.1  ผลการวิเคราะหคุณภาพของ
ระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กย
ศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีอยู ในระดับ
คุณภาพมากท่ีสุด 
 6.1.2  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจท่ี
มีตอระบบฐานขอมูลกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีอยูในระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 6.2  อภิปรายผล 
  6.2.1  ผลการประเมินการสราง
ระบบฐานขอมูลกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ . )  วิทยาลั ยอาชี ว ศึกษา อุดรธานี  โดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวา ผูเชี่ยวชาญสวน
ใหญ มีความคิดเห็นตอระบบฐานขอมูลกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี อยูในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด อาจ
เปนเพราะวาระบบฐานขอมูลกองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
ไดผานผู เชี่ยวชาญตรวจสอบตามข้ันตอนและ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ สอดคลองกับงานวิจัย
ของดารณี แซตั้ง (2557 : 35) ไดศึกษา เรื่องการ
ใชฐานขอมูลออนไลนสาขามนุษยศาสตรของนิสิต
บัณฑิตศึกษา สาขามนุษยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวานิสิตสืบคนขอมูล ท่ี

หองสมุดคณะ/ สถาบันมากท่ีสุด ความถ่ีในการใช
ฐานขอมูลออนไลน 2-3 ครั้ง/ สัปดาห ชวงเวลา 
สืบคนฐานขอมูลออนไลนคือ 13.01-16.00 น. การ
สืบคนขอมูลตอครั้งมากกวา 1 ชั่วโมง รูปแบบ ของ
ผลลัพธท่ีใช คือบรรณานุกรมและสาระสังเขปแบบ
ยอ โดยมีวัตถุประสงคการใชฐานขอมูล เ พ่ือ
ประกอบการ  ทําวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธ
ฐานขอมูล ท่ี เลือกใชมากท่ีสุดคือฐานขอมูล 
Wilson Web ฐานขอมูลท่ีนิสิตพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ คือฐานข อ มูล  EBSCOhost ปญหาการ ใช
ฐานขอมูล โดยรวมพบวาผูใชประสบปญหาใน
ระดับปานกลาง โดยปญหาท่ีพบคาเฉลี่ยสูงสุดใน
แตละดาน คือภาษาไทย มีการจัดทําเลือกให
เลือกใชนอย สารสนเทศท่ีไดรับไมตรงกับความ
ตองการ การจัดอบรมสาธิตการใชงานฐานขอมูล
ยังไมท่ัวถึง ไมมีเครื่องพิมพใหใชบริการดวยตนเอง  
ผู ใหบริการ   มีจํานวนไมเพียงพอและผู ใชไม
สามารถรองรับคาใชจายในการสั่งซ้ือเอกสารฉบับ
เต็ม  
 สูติเทพ สุเทศ (2552 : 45) สารสนเทศ
ไดมากจากการประมวลผลขอมูลท่ีเสร็จสิ้นแลว ซ่ึง
การไดมาของสารสนเทศไมจํ า เปน ท่ีตองใช
คอมพิวเตอรในการประมวลผล เพราะกอนหนาท่ี 
จะมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานไมวางานธุรกิจ 
งานบริหารสถานศึกษา มีพนักงานระดับปฏิบัติ 
เปนผูเก็บขอมูลและนําไปประมวลผลขอมูลดวยมือ 
(Manual Data Processing) เชน การจัดเอกสาร 
ใหเปนระบบ การคํานวณ การบันทึกลงสมุด แต
การประมวลผลขอมูลดวยมือของมนุษยมีโอกาส 
ผิดพลาด ท่ีเรียกวา “Human Error”  

6.2.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอระบบฐานขอมูลกองทุน
เ งินให กู ยืม เ พ่ือการ ศึกษา (กยศ . )  วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาอุดรธานี พบวานักเรียน นักศึกษาท่ีมี
ความพึงพอใจท่ีมีตอระบบฐานขอมูลกองทุนเงินให
กูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา

อุดรธานี มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥= 
4.90) ท้ังนี้ เนื่องจากระบบฐานขอมูลกองทุนเงิน
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ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี มีความเขาใจงาย ภาพประกอบในความ
เหมาะสม ใชงานงายไมซับซอน สอดคลองกับงาน
วิชาการฃอง ดิเรก ฤกษหราย (2560 : 12) กลาว
วา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของ
บุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เปนความรูสึกหรือ
ทัศนคติท่ีดีตองานท่ีทําของบุคคลท่ีมีตองานใน
ทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานและไดรับผลเปนท่ีพึงพอใจ ทําใหบุคคล
เกิดความกระตือรือรน มีความสุข  ความมุงม่ันท่ี
จะทํางาน มีขวัญและมีกําลังใจ มีความผูกพันกับ
หนวยงาน  มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของ
งานท่ีทํา และสิ่งเหลานี้จะสงผลตอประสิทธิภาพ
และประสิทธิ ผ ล ในการ ทํ า ง านส งผลต อ ถึ ง
ความกาวหนาและความสําเร็จขององคการอีกดวย 
วาเลนซู เอนลา (Valenzuela. 2017 : 125) ได
ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารขอมูล ใน
หนวยงาน ซ่ึงผลการศึกษาพบวาการระบบบริหาร
ขอมูลภายในหนวยงานมาใช   เปนตองไดรับการ
เ อ า ใ จ ใ ส ใ น เ รื่ อ ง ร า ยล ะ เ อี ย ด ขอ ง เ นื้ อ ห า
ความสามารถของบุคลากรท่ีรับผิดชอบดานขอมูล 
เพ่ือใหไดระบบการบริหารขอมูลท่ีทันสมัย เพราะ
ถาหากไมไดกําหนดข้ันตอนและระดับความสําคัญ
ของกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานไวจะทําใหเกิด
ปญหาในการพัฒนาระบบขอมูล 
 6.3  ขอเสนอแนะ 
  6.3.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
     6.3.1.1  ควรมีการวิจัยไปใชสูการ
ปฏิบัติจริงใหชัดเจน  
     6.3.1.2  ควรนําผลการวิจัยระบบ
ฐานขอมูลกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ไปใชในสถานศึกษา
อ่ืน 
     6.3.1.3  ควรนําระบบฐานขอมูล
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี ไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาในสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.)   
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ท่ี
ให การสนับสนุนการดําเนินการวิจัยครั้งนี้  
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   [13] อนุชา ชีชาง, และธีรวัฒนหังสพฤกษ, 
(2555 : 24) การพัฒนาระบบการจัดการครุภัณฑ
คอมพิวเตอรดวยรหัสแทงสองมิติบนเครือขาย
อินทราเน็ต กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตพัทลุง. 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคช่ัน 
The Devlopment of Web Application Management Store System 

 
ศักดิ์ชัย  อินธิกูด1    ศุผกา  สุทธิบุญ2    ศิริ  แสนบุญ3    คชา  โกศิลา4 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สังกัดวิทยาลัยอาชวีศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย 41000 

 

บทคัดยอ 
 

   การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนเว็บแอพพลิเคชั่น มีวัตถุประสงค  
   1) เพ่ือวิเคราะหและออกแบบระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น  
   2) เพ่ือสรางระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น  
   3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น 
กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชงานราน All Service ท่ีใชบริการระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บ
แอพพลิเคชัน่ ท้ังหมดจํานวน 80 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  
   1) ระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น  
   2) แบบประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ  
   3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมมีตอระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น 
โดยการวิเคราะหใชขอมูลสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
   ผลการวิจัยพบวาผลการวิเคราะหผลประเมินการพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บ
แอพพลิเคชั่น โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวาผูเชี่ยวชาญสวนใหญ มีความคิดเห็นตอการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น อยูในระดับความคิดเห็นมาก และผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจท่ีมี
ตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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1. บทนํา 
 กา รพ า ณิ ช ย อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส  แ ล ะ
เทคโนโลยีดิจิทัลในปจจุบัน ไดทําใหรูปแบบการ
ขาย และกลยุทธ  ทางการตลาดในปจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ     การเจริญเติบโต
ของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส             (E-
commerce) ท่ี มี อัตราสูง ข้ึน ท่ัวโลกนั้น ดึงดูด
ความสนใจของนักลงทุนบริษัท และผูบริโภคมาก
ข้ึนเชนกัน การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดเขามา
เปลี่ยนเศรษฐกิจ และวิธีการทําธุรกิจ สิ่งนี้ผลักดัน
ใหบริษัทตาง ๆ ตองหาหนทางใหมในการขยาย
ตลาด มีการแขงขันกันดึงดูดลูกคาและรักษาลูกคา
ไว โดยปรับสินคา และบริการใหตรงกับความ
ตองการของลูกค าให ไดมาก ท่ีสุด  รวมไปถึง
กระบวนการการสงมอบสินคา และบริการใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ปจจัยสูความสําเร็จของ
บริษัทนั้นข้ึนอยู กับการควบคุมอินเตอรเน็ตให
กลายเปนเครื่องมือทางการตลาด การบริการท่ีดี
ข้ึนสามารถสงเสริม และเพ่ิมความสัมพันธท่ีดีกับ
ผูบริโภคได ดังนั้นบริษัทตองตระหนักถึงมุมมอง
ของลูกคา และสรางความพอใจใหลูกคามากท่ีสุด 
(Rust & Kannan, 2002: ออนไลน) 
 ปจจุบันกิจการรานคาปลีก มีการบริหาร
จัดการระบบการเงิน และการรับจายเงิน หรือเรียก
ในภาพรวมวาการบริหารงานขายหนาราน ท้ังนี้ ใน
กิจการท่ีมีขนาดใหญมีปริมาณสินคา และบริการ
จํานวนมาก มีการซ้ือขายหนารานหลายรายการตอ
วัน ทําใหตองพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือชวยในการ
อํานวยความสะดวกใหกับพนักงาน และเพ่ิม
มาตรฐานความปลอดภัยในการบริหารจัดการงาน
ขายหนารานมากข้ึน ท้ังนี้  จะเห็นวาโปรแกรม
บริหารงานหนาราน หรือโปรแกรม POS (Point 
of Sale) นั้น เปนเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเขามามี
บทบาทในกิจการประเภทรานคาปลีกในปจจุบัน ท่ี
ชวยแกไขปญหาความลาชาในการคํานวณ การ
บันทึกขอมูลขาย และการคิดเงินคาสินคาและ
บริการ ซ่ึงนอกจากความสามารถของโปรแกรม
แ ล ว  ข้ั น ต อ น แ ล ะ วิ ธี ก า ร ติ ด ตั้ ง ก็ มี ค ว า ม

สะดวกสบาย โดยตออุปกรณ POS Hardware 
เชน เครื่องพิมพใบเสร็จ เครื่องอานบารโคด 
( Barcode Scanner) ลิ้ น ชั ก เ ก็ บ เ งิ น  ( Cash 
Drawer) และติดตั้งโปรแกรมขายหนาราน หรือ
โปรแกรม POS เทานี้ก็สามารถใชงานระบบ POS 
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับกิจการได (Tunyalit, 
2018: ออนไลน) ราน All Service ในปจจุบันมี
การขายสินคาและบริการในรูปแบบการขายสินคา
และบริการ โดยการจดบันทึกยอดขาย ทําบัญชี
โดยการเขียนลงในสมุดบัญชี และใชการคิดคํานวณ
ราคาของสินคาและบริการตาง ๆ ผานเครื่องคิด
เลข ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการคิดคํานวณเงิน
ทอน  อีก ท้ั ง ยั ง มี ก ารจั ด ทํ าบิ ล เ งิ นสด  และ
ใบเสร็จรับเงิน 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น 
เพ่ือใชสําหรับตรวจสอบการซ้ือขาย รวมไปถึงการ
ตรวจสอบสินคา การคํานวณยอดขาย และการ
จัดทําเอกสารทางการเงินเพ่ือเปนหลักฐานในการ
เบิกจาย อาทิ บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และรายงานการเงินในแตละวัน เพ่ือชวยให
เจาของกิจการสามารถกําหนดทิศทางในการ
บริหารกิจการไดอยางเหมาะสม เกิดกําไรและลด
ความผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษย (Human error) 
ปญหาเงินหาย หรือยอดขายไมตรงตามรายงาน
การขาย รวมไปถึงการกําหนดรูปแบบรองรับ
โปรแกรม 
ใหสามารถควบคุมทางไกล (ระบบ cloud) ใน
อนาคต ใหผูประกอบการไดรับความสะดวกสบาย 
และเกิดความม่ันใจในประสิทธิภาพสําหรับการ
บริหารจัดการหนารานไดเปนอยางดี 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือวิเคราะหและออกแบบระบบบริหาร
จัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น 
 2.2 เพ่ือสรางระบบบริหารจัดการรานคาบน
เว็บแอพพลิเคชั่น 
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 2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการ
พัฒนาระบบบริห า รจั ดกา ร ร านค าบน เ ว็ บ
แอพพลิเคชั่น  
3. สมติฐานของการวิจัย 
 ผูใชงานราน All Service มีความพึงพอใจท่ีมี
ตอการใชงานระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บ
แอพพลิเคชั่น อยูในระดับมาก 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  4.1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้
ไดแกผู ใชงานราน All Service ท่ีมาใชบริการ
ระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น 
จํานวน 100 คน 
  4.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา
ไดแก ผูใชงานราน All Service ท่ีใชบริการระบบ
บริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น จํานวน 
80 ค น  ซ่ึ ง ไ ด ม า โ ด ย ก า ร สุ ม แ บ บ เ จ า ะ จ ง 
(Purposive Sampling) ตามแนวทฤษฎีของ Taro 
Yamane เพ่ือคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางท่ี
เหมาะสมสําหรับงานวิจัย โดยมีวิธีการพิจารณา
คัดเลือกกลุมตัวอยางจากยอดขายของลูกคาท่ีมี
การสั่งซ้ือ / บริการ ท่ีมียอดเงินมากกวา 100 บาท 
ข้ึนไปโดยมีการคิดคํานวณคาใชจายและการออก
ใบเสร็จรับเงินจากระบบ 
 4.2 ดานเนื้อหา 
  4.2.1 ระบบAdmin 
   (1) ระบบสามารถรายงาน
ยอดขาย คนหารายการขาย ประวัติการขายตาม  
วัน เดือน ป ท่ีขายได 
   (2) ข อ มูลพนั กงาน ระบบ
สามารถ เพ่ิม แกไข ลบ  
   (3) ขอมูลสินคา และบริการ 
ระบบสามารถ คนหา เพ่ิม แกไข ลบ  
   (4) สามารถออกใบเสร็จสินคา
ในรูปแบบไฟล PDF 
  4.2.2  ผูใชงาน 
   (1) พนักงานสามารถ แกไข
ขอมูลสวนตัวได 

   (2) พนักงานสามารถ แกไข
รหัสผานได 
   (3) ระบบสารมารถรบัรายการ
ขายสินคาและบริการได 
   (4) ร ะบบส ามารถยก เลิ ก
รายการสินคาท่ีสั่งเขาไป 
   (5) ระบบสามารถคิดเงินคา
สินคาและบริการ 
   (6) ระบบสามารถออกใบเสร็จ
สินคาและบริการ 
    1) ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น /
ใบกํากับภาษี  
    4) รายงานการเงินแต
ละวัน  
   (8) ระบบสามารถเช็ครายงาน
ยอดขาย และยอดการชําระเงินของลูกคา 
   (10) ระบบสามารถรายงาน
ยอดขาย คนหารายการขาย ประวัติการขายตาม 
วัน เดือน ป ท่ีขายได 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาบน
เว็บแอพพลิเคชั่นผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
 5.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 5.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 5.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.4  การวิเคราะหขอมูล 
 5.5  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
    5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      5.1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  5.1.1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้ง
นี้ไดแกผูใชงานราน All Service ท่ีมาใชบริการ
ระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น 
จํานวน 100 คน 
  5.1.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา
ไดแก ผูใชงานราน All Service ท่ีใชบริการระบบ
บริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น จํานวน 
8 0  ค น  ซ่ึ ง ไ ด ม า โ ด ย ก า ร สุ ม แบ บ เ จ า ะ จ ง 
(Purposive Sampling) ตามแนวทฤษฎีของ Taro 
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Yamane เพ่ือคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางท่ี
เหมาะสมสําหรับงานวิจัย โดยมีวิธีการพิจารณา
คัดเลือกกลุมตัวอยางจากยอดขายของลูกคาท่ีมี
การสั่งซ้ือ / บริการ ท่ีมียอดเงินมากกวา 100 บาท 
ข้ึนไปโดยมีการคิดคํานวณคาใชจายและการออก
ใบเสร็จรับเงินจากระบบ 
 
   5.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย ผูวิจัยได ทํา
ระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น
ดังนี้ 
 5.2.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ประกอบดวย 
  1) ระบบบริหารจัดการรานคาบน
เว็บแอพพลิเคชั่น 
  2) แบบสอบถามความพึงพอใจทีมี
ตอการใชงานระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บ
แอพพลิ เคชั่ น มีลั กษณะเปนแบบมาตราส วน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบ ง
ออกเปน 2 ตอน 

ต อ น ท่ี  1  ข อ มู ล ท่ั ว ไ ป ข อ ง ผู ต อ บ
แบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ี มีตอระบบ
บริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น 

 3) แบบประเมินคุณภาพระบบ
บริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น โดย
ผูเชี่ยวชาญ 
   5.3 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
         5.3.1 ผูวิจัยระบบบริหารจัดการรานคาบน
เว็บแอพพลิเคชั่นไดใชข้ันตอนการสรางเครื่องมือ
แบบ SDLCแบงเปน 7 ข้ันตอน ดังนี้  (Michael 
Howard, 2006: 12) 

(1)  ค นห าและ เ ลื อ กส ร ร โ ค ร งก า ร 
(Project Identification and Selection) 
 (2)  จัดตั้งและวางแผนโครงการ (Project 
Initiating and Planning) 
 (3)  วิเคราะหระบบ (Analysis) 

 (4)  อ อ ก แ บ บ เ ชิ ง ต ร ร ก ะ  ( Logical 
Design) 
 (5)  ออกแบบเชิ งกายภาพ (Physical 
Design) 
 (6)  พัฒนาและติดตั้ งระบบ (System 
Implement) 
 (7)  ซ อ ม บํ า รุ ง ร ะ บ บ  ( System 
Maintenance) 
        5.3.1 ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม ดังนี้ 
 5.3.1.1 ศึกษา เอกสารและงานวิจัย ท่ี
เก่ียวของ 
 5.3.1.2 รางแบบสอบถาม 
 5.3.1.3 นํ า แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ไ ป ใ ห
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบ ดั้งนี้ 
 1. ดร. นวัตกร  หอมสิน ตําแหนง อาจารย 
 2. ดร.กรรณิการ   ภิรมรัตน  ตําแหนง 
อาจารย 
 3. อาจารยสุรีรัตน  สุมมาตรย ตําแหนง 
ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 
 5.3.1.4 ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ จากนั้นนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญชุด
เดิมตรวจสอบความถูกตองสมบูรณและความ
เหมาะสมของเนื้อหา  

5.3.1.5 วิ เคราะหความเ ท่ียงตรง เชิ ง
เนื้อหา โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบ
ประเมินกับลักษณะท่ีจะวัด IOC เลือกประเด็น
สอบถามท่ีมีคา IOC ท้ังฉบับเทากับ 1.00 ซ่ึงทุกขอ
มีคา IOC เทากับ 1.00 สามารถใชประเมินไดท้ัง
ฉบับ 
    

   5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  
5.4.1.  ขออนุมัติจัดทําโครงการวิจัยวิชา

โครงจากบัณฑิตวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพ่ือ
จัดวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคา
บนเว็บแอพพลิเคชั่น 

5.4.2  นําระบบบริหารจัดการรานคาบน
เว็บแอพพลิเคชั่น ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน  
3 ทาน หาคุณภาพตามเกณฑ และปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ 
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  5.4.3 นําระบบบริหารจัดการรานคาบน
เว็บแอพพลิเคชั่นใหผูใชงานไดทดลองใชจํานวน 
80 คน หลังจากท่ีไดทดลองใชงานแลว ใหผูใชตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูศึกษาวิจัยคนควา
ไดจัดทําข้ึน 

5.4. 4. รวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห
และสรุปผลการทดลอง 
   5.5  การวิเคราะหขอมูล  
     คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก  

             5.5.1  คารอยละ (%) 

             5.5.2  คาเฉลี่ย ( X ) 

             5.5.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

   5.6  สถิติใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 
             5.6.1  สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
Statistics) ไดแก 
             5.6.1.1  คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดย
ใชสูตร ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ,2552 : 34) 

 
       
     เ ม่ื อ   X  แ ท น  ค า เ ฉ ลี่ ย ค ะ แ น น ข อ ง
กลุมเปาหมาย 
          แทน ผลรวมคะแนน ท้ังหมดของ
กลุมเปาหมาย 

            แทน จํานวนกลุมเปาหมาย 
              5.6.1.2  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) โดยใชสูตร ดังนี้ 

 (ชูศรี  วงศรัตนะ,2552 : 60) 
 
 

เม่ือ   S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัว
ของกลุมเปาหมายยกกําลังสอง 

         แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด
ของกลุมเปาหมายยกกําลังสอง 
        แทน จํานวนกลุมเปาหมาย 

5.6.2  สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ 
      ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง  (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) คํานวณจากสูตร 
IOC ดังนี้ (สมนึก  ภัททิยธน,ี 2556 : 167)  

 
    เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของแบบ
ประเมินความพึงพอใจ                          
            แทน ผลรวมระหวางคะแนนความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
           N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
6. ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิ เคราะหแบบประเมิน
คุณภาพการพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาบน
เว็บแอพพลิเคชั่น โดยผูเชี่ยวชาญ 
  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของ
ผูใชงานท่ีมีตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหแบบประเมินการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น 
 6.1 ผลการวิเคราะหแบบประเมินคุณภาพ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บ
แอพพลิเคชั่น โดยผูเชี่ยวชาญ 
 ตารางท่ี 6-1 ผลการวิเคราะหแบบประเมิน
คุณภาพการพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาบน
เว็บแอพพลิเคชั่น โดยผูเชี่ยวชาญ 
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 จากตารางท่ี 6-1 ผลการวิเคราะหแบบประเมิน
คุณภาพการพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคา 
บนเว็บแอพพลิเคชั่น โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 
ทาน พบวาผู เชี่ยวชาญสวนใหญ โดยภาพรวม 
มีความคิดเห็นตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น อยูในระดับความ

คิดเห็นมากท่ีสุด (�̅�𝑥= 4.53)  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจท่ีมี
ตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บ
แอพพลิเคชั่น 
 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูใชงาน
ราน All Service ท่ีใชบริการระบบบริหารจัดการ
รานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น ท้ังหมดจํานวน 80 คน 
ท่ีมีตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาบน
เว็บแอพพลิเคชั่น ดังแสดงในตารางท่ี 4-2 
 ตารางท่ี 6-2 ผลการวิเคราะหแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น 

 

 จากตารางท่ี 4-2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจตอระบบบริหารจัดการรานคาบน
เว็บแอพพลิเคชั่น โดยภาพรวมอยูในระดับความพึง

พอใจมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.58) 

7. สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา

ระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น
และเพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น 
กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ไดแก 
ผูใชงานราน All Service ท่ีใชบริการระบบบริหาร
จัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น จํานวน 80 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก ระบบบริหารจัดการ

ร า น ค า บ น เ ว็ บ แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น แ ล ะ 
แบบประเมินความพึงใจของผู ใชระบบบริหาร
จัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น สรุปผลการวิจัย
ได ดังนี้ 

7.1 สรุปผลการวิจัย 
7.2 อภิปรายผล 
7.3 ขอเสนอแนะ 

      7.1 สรุปผลการวิจยั 
 จากการศึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่นผูวิจัยสรุปผลการ
วิเคราะหขอมูลได ดังนี้ 
   7.1.1 ผลการวิเคราะห แบบประเมิน
คุณภาพการพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาบน
เว็บแอพพลิเคชั่น โดยผูเชี่ยวชาญ ผลการวิเคราะห
แบบประเมินตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รานคาบนเว็บแอพพลิ เคชั่น  โดยผู เชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน พบวาผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความ
คิดเห็นตอระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บ
แอพพลิเคชั่น ท่ีผูวิจัยสรางและออกแบบข้ึนอยูใน
ระดับมาก 
   7.1.2 ผลการวิเคราะห ความพึงพอใจ
ของผูใชงานราน All Service ท่ีใชมาบริการระบบ
บริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น ท่ีมีตอ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาบนเว็บ
แอพพลิเคชั่น  
 
 
 
 
 
 
การประเมินความพึงพอใจมีท้ังหมด 4 ดาน พบวา
โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
     7.2 อภิปรายผล 
         7.2.1 ผลการประเมินการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการรานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น โดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวา ผูเชี่ยวชาญสวน
ใหญมีความคิดเห็นตอระบบบริหารจัดการรานคา
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บนเว็บแอพพลิเคชั่น อยูในระดับความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด อาจเปนเพราะวา ระบบบริหารจัดการรานคา
บนเว็บแอพพลิเคชั่น ไดผานผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ตามข้ันตอนและประเมินคุณภาพตามเกณฑ  
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ  นะติ๊บ และแกว
ใจ  อาภรณพิศาล (2561) ไดทําการวิจัยและ
พัฒนาระบบการจัดการราน:กรณีศึกษารานยิว
สปอรทการศึกษา ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
ระบบการจัดการราน: กรณีศึกษารานยิวสปอรท 
ผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนการ
ทํางาน และระบบการทํางานใน รานยิวสปอรท ซ่ึง
พบวาปญหาของการทํางานภายในรานนั้นเกิดจาก
การท่ียังไมมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ชวยเหลือในการทํางานเชน การบันทึกขอมูลของ
สินคา ลูกคา และการบันทึกการขาย รวมท้ังยังการ
คิดจํานวนเงินในการขาย ซ่ึงยังใชเครื่องคิดเลขใน
การทํางานอยูซ่ึงท่ีผานมาทําใหทางรานเกิดปญหา
คือ การทํางานลาชาเกิดขอผิดพลาดบอยครั้ง และ
การเรียกดูขอมูลตาง ๆ  นั้นทําไดยาก เชนการ
เรียกดูราคาสินคา หรือการตรวจสอบสต็อกสินคา 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงตั้งใจท่ีจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาพัฒนาระบบการจัดการ รานยิวสปอรท โดยใช
โปรแกรม  Microsoft Visual Basic 2010 และ 
Microsoft SQL Server 2008 ในการพัฒนาระบบ
นี้ข้ึนมา ผลการวิจัยพบวา ระบบงานนี้สามารถ
จัดการขอมูลสินคา ขอมูลพนักงาน ขอมูลลูกคา 
ขอมูลการขายสินคา และออกรายงานการสั่งซ้ือ
หรือรายงานการขายรองเทากีฬาไดและความพึง
พอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบการจัดการราน:
กรณีศึกษารานยิวสปอรท โดยรวมอยูในระดับมาก 
เนื่องจากสามารถลดปญหาของการทํางานไดเปน
อยางดีและผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชงานท่ีมีตอระบบการจัดการราน:กรณีศึกษา

รานยิวสปอรท โดยรวมอยูในระดับมาก ( �̅�𝑥= 
4.19, S.D.=0.63) โดยผูใชงานมีความพึงพอใจใน

ก า ร ใ ช ง า น ม า ก ท่ี สุ ด  (  �̅�𝑥  =4.5,  
S.D.= 0.53) ในเรื่องของความถูกตอง แมนยําของ
ระบบงานสอดคลองกับพีรวัฒน และคณะ (2558) 

ไดนํ า เ สนอ ระบบสารสนเทศการจํ าหน าย
รองเทาคัทชูสําหรับผูหญิง และผูชาย กรณีศึกษา 
ร านบอส  มี วั ต ถุป ระส งค เ พ่ื อ พัฒนาระบบ
สารสนเทศการจําหนายรองเทาคัทชูสําหรับผูหญิง 
และผูชาย กรณีศึกษา รานบอสกระบวนการพัฒนา
ระบบนําวงจร (SDLC)  มาใชรวมท้ังการศึกษา
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ โดยผูใชสามารถใชงานบนเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลระบบสารสนเทศทางการ
จําหนายรองเทาคัทชูสําหรับผูหญิง และผูชาย 
พัฒนาโดยนําภาษา VB.NET, Microsoft Visual 
Studio 2010, Microsoft Office Access 2010 
เปนระบบฐานขอมูล ในแตละสวนของโปรแกรมมี
การสนับสนุนกระบวนการจําหนายอยางครบถวน
สมบูรณหลังจากท่ีไดใชงานระบบในแตละสวนแลว 
ผูใชยังสามารถดูรายงานตาง ๆ เพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจ จากผลการศึกษาพบวา ระบบสารสนเทศ
การจําหนายรองเทาคัทชูสําหรับผูหญิง และผูชาย 
กรณีศึกษา รานบอส มีการดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกระบวนการ
ทํางาน โดยระบบดังกลาวไดนําไปใชและแกปญหา
ทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
นางสาวอรลดา  แซโคว (2558: บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นการจัดการ
ความรู ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ  
 1) พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นการจัดการความรู
ท่ีมีคุณภาพผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 2) ศึกษาผลของการจัดการความรู ผ าน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 
 3) ศึ ก ษ า ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ท่ี มี ต อ เ ว็ บ
แอพพลิเคชั่นการจัดการความรูโทรศัพทเคลื่อนท่ี
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีผลการวิจัยพบวา 
  (1) คุณภาพของเว็บแอพพลิเคชั่นการ
จัดการความรู  ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในดานสื่ออยูในระดับดี 
และดานเนื้อหาอยูในระดับดี 
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  (2) ผลการจัดการความรูของนักศึกษา
ไดความรู จํ านวน 5 เรื่อง ไดแก  ข้ันตอนการ
ออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนองคประกอบของ
คอมพิวเตอรชวยสอน องคประกอบของเว็บไซตสี 
และความรูสึกตามหลักจิตวิทยาอินโฟกราฟก และ
ความรูท่ีไดจัดการอยูในระดับดีมากและ 
  (3) ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ท่ีมีตอเว็บแอพพลิเคชั่นการจัดการ
ความรู ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี สําหรับนักศึกษา
ระดับ ปริญญาตรีอยูในระดับดี 
        7.2.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รานคาบนเว็บแอพพลิเคชั่น พบวา ผูใชงานมีความ
พึงพอใจตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคา
บนเว็บแอพพลิเคชั่น มีระดับความพึงพอใจอยูใน

ร ะดั บ ม าก ( �̅�𝑥= 4.58, S.D. =0.48)  ท้ั ง นี้ อ า จ
เนื่องจากการพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาบน
เว็บแอพพลิเคชั่น ความสะดวกในการเขาใชงาน 
ระบบฐานขอมูลมีความเหมาสม การใหบริการใน
ดานระบบผูใชงาน  การใหบริการในดานระบบ
บริหารจัดการรานคา  สามารถนําไปใชในการ
บริหารจัดการรานคาได และเพ่ิมความสะดวกใน
การใหบริการ สอดคลองกับงานวิชาการของ วิมล
สิทธิ์ หิรยางกูร (2560 อางใน สุธาดา สนธิเวช, 
2561) ความพึงพอใจ เปนการใหคาความรูสึกของ
คนเราท่ีสัมพันธกับโลกทัศนท่ีเก่ียวกับความหมาย
ของสภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอ
สภาพแวดลอมจะแตกตางกัน เชน ความรูสึก ดี–
เลว พอใจ–ไมพอใจ สนใจ–ไมสนใจ เปนตน จึง
สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดี
หรือทัศนคติท่ีดีของบุคคล ซ่ึงเกิดจากการไดรับการ
ตอบสนองตามท่ีตนตองการก็จะเกิดความรูสึกท่ีดี
ในสิ่งนั้น ตรงกันขามหาก ความตองการไมไดรับ
การตอบสนอง ความไมพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน ความ
พึงพอใจท่ีมีตอการใชบริการ จะเกิดข้ึนหรือไมนั้น
จะตองพิจารณาถึงลักษณะของการใหบริการของ
องค ก ร  ประกอบ กับระดั บ  ความรู สึ ก ขอ ง
ผูรับบริการในมิติตาง ๆ ของแตละบุคคล ดังนั้น

การวัดความพึงพอใจในการใชบริการ สอดคลอง
กับ อชิระ  เมธารัชตกุล (2557) วิจัยเรื่องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา กรณีศึกษา
บริษัทผลิตชิ้นสวนรถยนตงานวิจัยนี้ ไดศึกษาการ
ดําเนินงานดานคลังสินคาของบริษัทผูผลิตชิ้นสวน
รถยนตและประดับยนตการควบคุมและการจัดการ
คลังสินคาเปนเรื่องสําคัญในการบรรลุเปาหมาย
การดําเนินการ เพ่ือตอบสนองตอบความตองการ
ของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการบริหาร
จัดการคลังสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ มีผลตอผลกําไร
ของบริษัทโดยตรงและจากการศึกษาระบบการ
ทํางานดานคลังสินคา ผลการศึกษา พบวา การ
แบงกลุมสินคาคงคลังตามลําดับความสําคัญและ
การกําหนดความถ่ีในการตรวจนับสินคาคงคลังทํา
ใหขอมูลสินคาคงคลังมีความแมนยํามากข้ึนจาก
เดิม 67.75% เพ่ิมเปน 90.76% เพ่ิมข้ึน 23% และ
เวลาเฉลี่ยของข้ันตอนการเบิกจายตอ 1 ใบเบิก
ลดลง 42จากเดิม 25 นาทีเปน 19 นาทีลดลง 6 
นาท่ีตอ 1 ใบเบิก และตนทุนถือครองสินคาตกรุน
จากเดิม  25.20% ลดลง 4.20% ลดลง 21 % 
รวมถึงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาและเพ่ิม
ความพึงพอใจของลูกค า  และสอดคลอง กับ 
ออมทรัพย  ศรีทวี (2555) ไดทําการศึกษาและ
พัฒนาระบบระบบจัดซ้ือรวมโรงพยาบาลพัทลุง
งานวิจัยนี้พัฒนาข้ึนเพ่ือแกปญหาการจัดซ้ือยา
รวมกันของโรงพยาบาลตาง ๆ  ภายในจังหวัด
พัทลุง ท่ีประสบปญหาความลาชาและความยุงยาก
ในการรวบรวมขอมูลยา ท่ีต องการและการ
ดําเนินงาน โดยพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ
ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต บ น เ ว็ บ  ( Web 
Application) ดวยภาษา PHP และระบบจัดการ
ฐานขอมูล My SQL ซ่ึงอาศัยวงจรการพัฒนา
ระบบงานสําหรับระบบสารสนเทศ (System 
Development Life Cycle: SDLC) ในการพัฒนา
ระบบ จากการศึกษางานวิจัย ท่ีเ ก่ียวของนั้น 
ผูพัฒนาไดนําหลักการทํางานของภาษา PHP และ
ระบบฐานขอมูล My SQL และนําวงจรการพัฒนา
ระบบงานสําหรับระบบสารสนเทศ (System 
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Development Life Cycle: SDLC) มาประยุกตใช
การศึกษางานวิจัยนี้เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
เว็บแอพพลิเคชั่นในระบบงานตรวจสุขภาพ เพราะ
งานวิจัยพัฒนานี้ใชเครื่องมือพัฒนาเดียวกับระบบ
ท่ีกําลังพัฒนาคือการพัฒนาโดยใชภาษาPHP และ
ใชระบบการจัดการขอมูล My SQL อีกท้ังยังอาศัย
วงจรการพัฒนาระบบงานสําหรับระบบสารสนเทศ 
( System Development Life Cycle: SDLC) 
เชนเดียวกันอีกดวย 
7.2  ขอเสนอแนะ 
  7.2.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
   7.2.1.1  ควรมีการใชคําถามเพ่ือ
เชื่อมโยงเขาสูการปฏิบัติงานจริงใหชัดเจน ตรง
ประเด็น 
   7.2.1.2  ควรมีการจัดทําเอกสาร
แนะนําการใชงานของระบบ 
   7.2.1.3  ค ว ร จั ด อ บ ร ม เ พ่ื อ
ทบทวนวิธีการใชงานเว็บแอพพลิเคชั่นและเพ่ือ
แกไขปญหาในการใชงานจริง 
 7.2.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัย
ครั้งตอไป 
        7.2.2.1  เ ป น แนว ทา ง ในกา ร
พัฒนาระบบบริห า รจั ดกา ร ร านค าบน เ ว็ บ
แอพพลิเคชั่น รานคาอ่ืน ๆ ในระดับทองถ่ินได 
        7.2.2.2  นําผลการวิจัยไปใชกับ
รานคาในชุมชนเพ่ือเปนระบบมาตรฐานในการ
พัฒนาตอไป 
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การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการเขาใชบริการศูนยบริการ  
บริษัทมิตซูเจียงหนองคาย จํากัด 

The Study of Customer Satisfaction Towards Access To The Service Center  
Mitsujiang Nong Khai Company Limited 

 

ชลธิดา  โพธิสา1    นิรชา  วงษศรี2    อารียรัตน  จันทรวิเศษ3 

1สาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันอกเฉยีงเหนือ 1 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการเขาใชบริการศูนยบริการ บริษัทมิตซูเจียงหนองคาย จํากัด  มี

วัตถุประสงคเพ่ือ  ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการเขาใชบริการศูนยบริการ บริษัทมิตซูเจียงหนองคาย จํากัด 
ศึกษาโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ จากกลุมตัวอยาง จํานวน 80 คน จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมารวบรวม และ 
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะห  ไดแก คาความถ่ี และ คารอยละ ผล
การศึกษาพบวา 

ตัวอยาง  80  ตัวอยาง  ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด( x =4.29,SD=0.29) ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจใน
สถานท่ีจอดรถอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.60,SD=0.58) มีความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาในเรื่องปญหาของรถ อยู
ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.51,SD=0.52) มีความพึงพอใจตอราคาเปรียบเทียบกับคูแขง อยูในระดับมาก ( x = 
4.39,SD=0.58) มีความพึงพอใจตอราคาสินคาเปรียบเทียบกับคุณภาพ  อยูในระดับมาก ( x = 4.,S37D=0.70) มี
ความพึงพอใจตอความรวดเร็วของการบริการ อยูในระดับมาก ( x =4.35,SD=0.63) มีความพึงพอใจตอการมีประเภท
สินคาใหเลือก อยูในระดับมาก ( x =4.34,SD=0.67)  มีความพึงพอใจตอหองรับรองลูกคาเปนสัดสวน  อยูในระดับ
มาก ( x =4.33,SD=0.56)  มีความ พึ งพอใจในบรรยากาศภายใน ศูนยบ ริการรถยนต   อยู ใน ระดับมาก        
( x =4.32,SD=0.65) มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของศูนยบริการรถยนต  อยูในระดับมาก ( x =4.28,SD =0.61) 
มีความพึงพอใจตอความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการ  อยูในระดับมาก ( x =4.26,SD=0.63)  มีความพึงพอใจตอ
การมีมนุษยสัมพันธตอลูกคา  อยูในระดับมาก ( x =4.25,SD=0.73)  มีความพึงพอใจตอการลดราคาสินคา  อยูใน
ระดับมาก ( x =4.22,SD=0.63)  มีความพึงพอใจตอการมีการแจงซอมท่ีชัดเจน  อยูในระดับมาก ( x =4.21,SD=0.74)  
มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต อ ก า ร มี ร ะ ดั บ ร า ค า สิ น ค า ต า ง ๆ ห ล า ก ห ล า ย   อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  
( x =4.20,SD=0.62)  มีความพึงพอใจตอความเชื่อถือตอศูนยบริการรถยนต  อยูในระดับมาก ( x =4.14,SD=0.77)  มี
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต อ ต ร ว จ เ ช็ ค ร ถ ก อ น ทํ า ก า ร ส ง ม อ บ ใ ห ลู ก ค า   อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  
( x =4.14,SD=0.80)  และมีความพึงพอใจตอข้ันตอนการรับคืนสินคามีปญหา  อยูในระดับมาก ( x =4.06,SD=0.55)  
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ABSTRACT 

The study of customer satisfaction towards access to the service center Mitsu Jiang Nong 
Khai Company Limited aims to Study customer satisfaction with access to service center Mitsuju 
Nong Khai Company Limited studied by using questionnaires as a tool From the sample group of 
80 people. Then, the data obtained was collected and analyzed with the computer program. The 
statistics used in the analysis were frequency and percentage values. 

The study of customer satisfaction towards access to the service center Mitsujiang 
Company Nong Khai Co., Ltd. in the overall picture was at a high level ( x = 4.29, SD = 0.29) with 
the highest level of satisfaction in parking places ( x = 4.60, SD = 0.58). In the issue of the car At the 
highest level ( x = 4.51, SD = 0.52). Satisfied with the price compared to competitors. At a high level 
( x = 4.39, SD = 0.58)  Are satisfied with the price of the products compared to the quality At a high 
level ( x = 4.37, SD = 0.70). Satisfied with the speed of service. At a high level ( x = 4.35, SD = 0.63) 
is satisfied with having the product type to choose At a high level ( x =  4.34, SD =  0. 67)  was 
satisfied with the customer lounge At a high level Satisfied with the atmosphere in the car service 
center At a high level ( x = 4.32, SD =  0.65) was satisfied with the environment of the car service 
center At a high level  ( x =  4. 28, SD =  0. 61)  is satisfied with the ease of traveling to 

use the service At a high level ( x = 4.26, SD =  0.63) is satisfied with human relations with 
customers At a high level ( x = 4.25, SD = 0.73) was satisfied with the product price reduction At a 
high level ( x = 4.22, SD = 0.63) Are satisfied with having a clear repair notification At a high level ( x
= 4.21, SD =  0.74). There is a high level of satisfaction with various product prices. Was at a high 
level  ( x = 4.20, SD = 0.62) and was satisfied with the reliability of the car service center At a high 
level ( x = 4.14, SD = 0.77). Satisfied with checking the car before delivering to customers. At a high 
level  ( x = 4.14, SD = 0.80) and satisfied with the return procedure. There is a problem. At a high 
level ( x = 4.06,SD = 0.55) 
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1. บทนํา 
           บริษัทิตซูเจียงหนองคาย จํากัด ไดรับการ
แตงตั้งจากบริษัท มิซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) 
จํากัด อยางเปนทางการใหเปนตัวแทนจําหนายรถยนต
ข อ ง  Mitsubishi เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 ก ร ก ฎ า ค ม
2536  ครอบคลุม พ้ืน ท่ี อีสานตอนเหนือ ใน เขต
หนองคาย 1 โชวรูม อุดรธานี 3 โชวรูม และบึงกาฬ 1 
โชวรูม  นอกจากสินคาแลว เรายังมีบริการหลังการ
ขาย ท่ี ไดมาตรฐาน  ดวยช างผู ชํ านาญงาน ด วย
ศูนยบริการท่ีทันสมัย ครบวงจร อีกท้ังเรายังเล็งเห็น
ความสําคัญ ในการดูแล และพัฒนาชุมชน ดวย
กิจกรรมเพ่ือสังคมมากมายในเขตพ้ืนท่ีท้ังสามจังหวัด 
           ปจจุบันการไดมีธุรกิจรถยนตหลายแบรนดจึง
ทําการบริการเพ่ือสรางความพึงพอใจตอลูกคาจึงเปน
หัวใจหลักสําคัญกับธรุกิจเรามาก เพราฉะนั้นเราจะทํา
อย างไรเพ่ื อให ลู กค าจงรักภั กดี ต อแบรนด มิต ซู 
นอกจากผลิตภัณฑท่ีมีความแตกตางดานเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมกวาผูแขงขันแลว เราจะสรางความพึง
พอใจตอลกูคาใหมากท่ีสุด 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพ่ือการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมี

ตอการเขาใชบริการศูนยบริการ บริษัทมิตซูเจียง
หนองคาย จํากัด           

2.2 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะความพึงพอใจของ
ลูกคาท่ีมีตอการใชบริการศูนยบริการ บริษัทมิตซูเจียง
หนองคาย จํากัด 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้  คณะผูศึกษาไดกําหนด

ขอบเขตการศึกษา  ดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     3.1.1  ป ระช าก ร ใน ก าร ศึ ก ษ า  คื อ 

ป ระชากร ท่ี เข าม าใช บ ริ ก าร  บ ริ ษั ท มิ ต ซู เจี ย ง 
หนองคาย จํากัด จํานวน 100 คน 

3.1.2  กลุมตัวอยาง คือ ตัวแทนของลูกคาท่ี
เขาใชบริการ  จํานวน 80  ตัวอยาง การกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางจากขนาดประชากร 100 คน ความคลาด
เคลื่อนท่ีผูศึกษายอมรับไดเทากับ 5% โดยใชตาราง

สําเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% 

3.1.3  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
3.1.3.1 ตัวแปรตน 
- เพศ 
- อาย ุ 
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายได 
3.1.3.2  ตัวแปรตาม 
- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานชองทางการจัดจําหนาย 
- ดานกระบวนการ 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 4.1 ป ระช าก ร ใน ก าร ศึ ก ษ าค รั้ งนี้  คื อ 
ประชากรท่ีเขามาใชบริการ บริษัทมิตซูเจียงหนองคาย  
จํากัด จํานวน  100  คน 
 4.2 ขนาดกลุมตัวอยาง  คือ สวนหนี่งตัวแทน
ของลูกคาท่ีเขาใชบริการ  จํานวนท้ังหมด  80  คน 
 

4.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
การศึกษาครั้งนี้  ผู ศึกษาใชเครื่องมือ  คือ 

แบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบง
ออกเปนสองสวน คือ สวนท่ีหนึ่งสะทอนขอมูลสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ รายได  สวนท่ีสองเปนแบบสอบถาม 
เก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการเขาใช
บริการศูนยบริการ บริษัทมิตซูเจียงหนองคาย จํากัด 
เปนแบบสอบถาม  (Questionnaire) เก็บรวบรวม
ขอมูล  เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating  
scale)  ตามวิธีการของลิเคิรท  (Likert)  แบงเปน  5  
ระดับ  คือ  5  หมายถึง  ระดับดีมาก,  4  หมายถึง  
ระดับมาก ,  3  หมายถึง  ระดับปานกลาง ,  2  
หมายถึง  ระดับนอย,  1  หมายถึง  ระดับนอยท่ีสุด 

 

4.4 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผูศึกษาไดทําการสรางแบบสอบถาม โดย
การวิเคราะหจุดประสงคและขอบเขตเนื้อหา  โดยการ
กําหนดโครงสรางเนื้อหาของแบบทดสอบ  ดังนี้ 
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             4.4.1  การสํารวจและวิเคราะหปญหา 
             4.4.2  การกําหนดวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
             4.4.3  สรางแบบทดสอบตามขอบเขต
เนื้อหา 
             4.4.4  นําแบบทดสอบ  ใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง  ประกอบดวย  
                    4.4.1 นางสาวอารียรัตน  จันทรวิเศษ 
                    4.4.2 นางสาวชลธิดา  โพธิสา 
                    4.4.3 นางสาวณัฐกานต  สุทธิแพทย 
              4.4.5 นําแบบสอบถามไปปรับปรุงและ
จัดพิมพ 
              4.4.6 นําแบบสอบถามไปใช 

 

4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ค ณ ะ ผู วิ จั ย ใช ก า รแ จ ก แ บ บ ส อ บ ถ าม

(Questionnaire) เปนเครื่องมือหลักโดยพนักงานเเก็บ
ขอมูล โดยการสัมภาษณตามแบบสอบถาม  และให
ลูกคาท่ีถูกเลือกเปนกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถาม
ดวยตนเอง  ซ่ึงพนักงานเก็บขอมูลเปนพนักงานของ 
บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จํากัด เก็บขอมูลจากลูกคา
ท่ีเขามาใชบริการ 

 

4.6 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผู ศึกษานํ า
แบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบู รณ  แล ว
ดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ ดังนี้ 
                 8.1 วิ เคราะหป จจัยส วนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถ่ี (Frequency) 
และคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบคําบรรยาย 
                  8.2 วิเคราะหความพึงพอใจของลูกคาท่ี
มีตอการเขาใชบริการศูนยบริการ บริษัทมิตซูเจียง
หนองคาย จํากัดโดยใชส ถิติ พ้ืนฐาน คํานวณหา
ค า เฉ ลี่ ย  (Arithmetic Mean) แ ล ะค า เบี่ ย ง เบ น
มาตรฐาน (Standard Deviation)  แลวนําคาเฉลี่ยท่ี
ไดไปเทียบกับเกณฑ ดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 
166) 

                คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นวามี
ผ ล ต อ ร ะ ดั บ ค ว าม พึ งพ อ ใจ  ร ะ ดั บ ม าก ท่ี สุ ด 
                คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นวามี
ผ ล ต อ ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ  ร ะ ดั บ ม า ก 
               คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เห็นวามี
ผ ล ต อ ระดั บ ค ว าม พึ งพ อ ใจ  ระ ดั บ ป าน ก ล า ง 
               คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เห็นวามี
ผ ล ต อ ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง ใ จ  ร ะ ดั บ น อ ย 
                คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เห็นวามี
ผลตอระดับความพึงใจ ระดับนอยท่ีสุด 
 

5. ผลการวิจัย 
 9.1 ผลการวิเคราะหของการศึกษาความพึง
พอใจของลูกคาท่ีมีตอการเขาใชบริการศูนยบริการ 
บริษัทมิตซูเจียงหนองคาย จํากัด มีผลการวิเคราะห
ดังนี้ 
             จากตารางท่ี 4.1 จากตัวอยาง 80 คน สวน
ใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 
53.80  มากกวาเพศชาย ท่ีมีจํานวน 37 คน คิดเปน
รอยละ 46.20 สวนมากมีอายุ 25 - 30 ป จํานวน 26 
คน คิดเปนรอยละ 32.50 รองลงมาอายุ 31 - 40 ป 
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 25.0  อายุ  41-50 ป   
จํานวน 14  คน คิดเปนรอยละ 17.5 อายุ  นอยกวา  
25  ป  จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ 16.20 และ
นอยท่ีสุดอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอย
ละ 8.80 มีสถานภาพสมรส จํานวน 55 คน คิดเปน
รอยละ 68.80  รองลงมาสถานภาพโสด จํานวน 19  
คน คิดเปนรอยละ 23.80 และนอยท่ีสุดสถานภาพ
หยาราง  จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 7.50  มีอาชีพ
เปนพนักงานเอกชน / รับจาง จํานวน 26 คน คิดเปน
รอยละ 32.50 รองลงมาอาชีพขาราชการ จํานวน 21 
คน คิดเปนรอยละ 26.20 อาชีพเจาของกิจการ  
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 21.20 อาชีพเกษตรกร 
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 18.80 และนอยท่ีสุด
มืออาชีพอ่ืนๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.20 มี
รายไดต่ํากวา 15,000 บาท  จํานวน 42 คน คิดเปน
รอยละ 52.50  รองลงมามีรายได 15,000 – 30,000 
บาท  จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 40.00 และนอย
ท่ีสุดมีรายได 30,000 – 50,000 บาท จํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 7.50 
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 9.2  ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ
ของลูกคาท่ีมีตอการเขาใชบริการศูนยบริการ บริษัท
มิตซูเจียงหนองคาย จํากัดการศึกษาความพึงพอใจของ
ลูกคาท่ีเขามาใชบริการของศูนยบริการ  บริษัทมิตซู
เจียงหนองคาย  จํากัด ในภาพรวมอยูในระดับมาก     
( x =4.29,SD=0.29)  ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจใน
ส ถ า น ท่ี จ อ ด ร ถ อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ท่ี สุ ด                       
( x = 4.60,SD=0.58) มี ความ พึ งพ อ ใจต อ การให
คําปรึกษาในเรื่องปญหาของรถ อยูในระดับมากท่ีสุด  
( x = 4.51,SD= 0.52) มี ค ว าม พึ งพ อ ใจ ต อ ร าค า
เป รี ย บ เที ยบ กั บ คู แ ข ง  อ ยู ใน ระดั บ ม าก  ( x = 
4.39,SD=0.58) มีความพึงพอใจตอราคาสินคาเปยบ
เ ที ย บ กั บ คุ ณ ภ า พ   อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ( x = 
4.37,SD=0.70) มีความพึงพอใจตอความรวดเร็วของ
ก า ร บ ริ ก า ร  อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  
( x =4.35,SD=0.63) มีความพึงพอใจตอการมีประเภท
สิ น ค า ใ ห เ ลื อ ก  อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก                             
( x =4.34,SD=0.67)  มีความพึงพอใจตอหองรับรอง
ลู ก ค า เ ป น สั ด ส ว น   อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก                        
( x =4.33,SD=0.56)  มีความพึงพอใจในบรรยากาศ
ภ าย ใน ศูน ย บ ริ ก ารรถยน ต   อ ยู ใน ระ ดั บ ม าก             
( x = 4.3 2 ,SD= 0. 65)  มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต อ
สภาพแวดลอมของศูนยบริการรถยนต  อยูในระดับ
มาก  ( x =4.28,SD =0.61) มีความพึงพอใจตอความ
สะดวกในการเดินทางมาใชบริการอยูในระดับมาก      
( x =4.26,SD=0.63)  มีความพึงพอใจตอการมีมนุษย
สั ม พั น ธ ต อ ลู ก ค า   อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก                        
( x =4.25,SD=0.73)  มีความพึงพอใจตอการลดราคา
สินคา  อยู ในระดับมาก ( x =4.22,SD=0.63)    มี
ความพึงพอใจตอการมีการแจงซอมท่ีชัดเจน  อยูใน
ระดับมาก( x =4.21,SD=0.74)  มีความพึงพอใจตอ
การมีระดับราคาสินคาตางๆหลากหลาย  อยูในระดับ
มาก  ( x =4.20,SD=0.62)  มีความพึงพอใจตอความ
เชื่อ ถือตอ ศูนยบริการรถยนต   อยู ในระดับมาก        
x =4.14,SD=0.77)  มีความพึงพอใจตอตรวจเช็ครถ
กอน ทํ าการส งมอบ ให ลู กค า   อยู ใน ระดับมาก           
( x =4.14,SD=0.80)  และมีความพึงพอใจตอข้ันตอน
ก า ร รั บ คื น สิ น ค า มี ป ญ ห า   อ ยู ใน ร ะ ดั บ ม าก               
( x =4.06,SD=0.55)  

 
6. อภิปรายผล 
          การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใช
บริการของศูนยบริการ  บริษัทมิตซูเจียงหนองคาย  
จํ า กั ด  ใ น ภ า พ ร ว ม อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก                        
( x =4.29,SD=0.29)  ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจใน
ส ถ า น ท่ี จ อ ด ร ถ อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ท่ี สุ ด                       
( x = 4.60,SD=0.58) มี ความ พึ งพ อ ใจต อ การให
คําปรึกษาในเรื่องปญหาของรถ อยูในระดับมากท่ีสุด  
( x = 4.51,SD= 0.52) มี ค ว าม พึ งพ อ ใจ ต อ ร าค า
เป รี ย บ เ ที ย บ กั บ คู แ ข ง  อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก                   
( x = 4.39,SD=0.58) มีความพึงพอใจตอราคาสินคา
เป ย บ เ ที ย บ กั บ คุ ณ ภ า พ   อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก                 
( x = 4.,S37D=0.70) มีความพึงพอใจตอความรวดเร็ว
ของการบริการ อยูในระดับมาก ( x =4.35,SD=0.63) 
มีความพึงพอใจตอการมีประเภทสินคาใหเลือก อยูใน
ระดับมาก ( x =4.34,SD=0.67)  มีความพึงพอใจตอ
หองรับรองลูกค า เปนสัดสวน   อยู ในระดับมาก                       
( x =4.33,SD=0.56)  มีความพึงพอใจในบรรยากาศ
ภ าย ใน ศูน ย บ ริ ก ารรถยน ต   อ ยู ใน ระ ดั บ ม าก           
( x = 4.3 2 ,SD= 0. 65)  มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต อ
สภาพแวดลอมของศูนยบริการรถยนต  อยูในระดับ
มาก  ( x =4.28,SD =0.61) มีความพึงพอใจตอความ
สะดวกในการเดินทางมาใชบริการอยูในระดับมาก     
( x =4.26,SD=0.63)  มีความพึงพอใจตอการมีมนุษย
สั ม พั น ธ ต อ ลู ก ค า  อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก                         
( x =4.25,SD=0.73)  มีความพึงพอใจตอการลดราคา
สินคา  อยูในระดับมาก ( x =4.22,SD=0.63) มีความ
พึงพอใจตอการมีการแจงซอมท่ีชัดเจน  อยูในระดับ
มาก ( x =4.21,SD=0.74)  มีความพึงพอใจตอการมี
ระดับราคาสินคาตางๆหลากหลาย  อยูในระดับมาก   
( x =4.20,SD=0.62)  มีความพึงพอใจตอความเชื่อถือ
ต อ ศู น ย บ ริ ก า ร ร ถ ย น ต   อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก                  
( x =4.14,SD=0.77)  มีความพึงพอใจตอตรวจเช็ครถ
กอน ทํ าการส งมอบ ให ลู กค า   อยู ใน ระดับ มาก           
( x =4.14,SD=0.80)  และมีความพึงพอใจตอข้ันตอน
ก า ร รั บ คื น สิ น ค า มี ป ญ ห า   อ ยู ใน ร ะ ดั บ ม าก               
( x =4.06,SD=0.55) 
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7. ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอ
การเข าใชบ ริการศูนยบริการ บริ ษัท มิต ซู เจี ย ง
หนองคาย จํากัด  คณะผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
            คณะผูศึกษาจะเพ่ิมการบริการใหดีมากข้ึน 
ใหมีความครอบคลุมมากกวานี้ เพ่ือใหลูกคาเกิดความ
พึงพอใจ 11.20 ถามีโอกาสในการศึกษาในครั้งตอไป 
คณะผูศึกษาจะทําการศึกษา เรื่อง การศึกษาความพึง
พอใจในการตัดสินใจซ้ือรถยนตของบริษัทมิตซูเจียง
หนองคาย จํากัด 
 

8. เอกสารอางอิง 
ส ม พ ร   ภู พ ว ง  (บ ท คั ด ย อ  : 2559) ได

ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอการ
ใหบริการของ โชวรูมโตโยตาขอนแกน ในจังหวัด
ขอนแกน 
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การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.เอ.เอ็น ซีเคียวริเทค จํากัด 

THE STUDY OF JOB SATISFACTION OF THE SECURITY PECURITE PERSONNEL 
OF THE COMPANY V.A.N.SECURITEC CO. LTD 

 
กีรติ หลมศรี    นพวรรณ1   แกวโกมินทวงษ2  ณัฐฑริกา  ชามา3 

1สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
2สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ของบริษัท รักษาความปลอดภัย วี.เอ.เอ็น ซีเคียวริเทค จํากัด ใน 6 ดาน ดังนี้ ดานสถานท่ีปฏิบัติงาน ดานความ
ปลอดภัย ดานลักษณะงาน ดานผูบังคับบัญชา ดานเพ่ือนรวมงาน และดานสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล ผล
การศึกษา 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท รักษาความปลอดภัย วี.เอ.เอ็น. 

ซีเคียวริเทค จํากัด ตัวอยาง 217 คน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =4.49,SD=0.24)  ซ่ึง ดานสถานท่ีปฏิบัติงาน มี

ระดับความพึงพอใจในความกวางขวางของพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.59,SD=0.50)  มี

ความพึงพอใจตอความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีปฏิบัติงาน อยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.54,SD=0.52)  มีความพึง

พอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีชวยในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.53,SD=0.56)  ดานความ
ปลอดภัย  มีความพึงพอใจตอการฝกอบรมดานความปลอดภัยจากบริษัทท่ีไปปฏิบัติงานอยูในระดับมาก               

( x =4.45,SD=0.52)   มีความพึงพอใจตอการจัดใหมีเครื่องปองกันตางๆ สวมใสขณะปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก     

( x = 4.44,SD= 0.55)  มี ค วาม พึ งพ อ ใจต อ ค ว าม ป ลอด ภั ย ขอ ง เค รื่ อ ง มื อ เค รื่ อ งใช  อ ยู ใน ระดั บ ม าก                         

( x =4.42,SD=0.56)   ดานลักษณะงาน มีความพึงพอใจตอกฎระเบียบ ของบริษัทท่ีไปปฏิบัติงานอยูในระดับมาก     

( x =4.49,SD=0.52)  มีความพึงพอใจตอตําแหนงงานและหนาท่ีในปจจุบันอยูในระดับมาก ( x =4.47,SD=0.53)  มี

ความพึงพอใจตอการแบงงาน อยูในระดับมาก ( x =4.47,SD=0.55)  ดานผูบังคับบัญชา มีความพึงพอใจตอการ

วางตัวเปนกลางของผูบังคับบัญชาอยูในระดับมาก ( x =4.47,SD=0.51)  มีความพึงพอใจตอการเปดโอกาสใหทานได

แสดงความคิดเห็นเพ่ือแกปญหาในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( x =4.50,SD=0.52)  มีความพึงพอใจตอการให

คําแนะนําในการแกปญหาของผูบังคับบัญชา อยูในระดับมาก ( x =4.45,SD=0.51)  ดานเพ่ือนรวมงานมีความพึง

พอใจตอความสามัคคีในหมูคณะของเพ่ือนรวมงานอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.53,SD=0.50)  มีความพึงพอใจตอ

การยอมรับความคิดเห็นตางๆ ของทานจากเพ่ือนรวมงานอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.53,SD=0.50)  มีความพึง

พอใจตอการชวยเหลือใหคําแนะนํา และชวยแกปญหา อยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.51,SD=0.54)  ดานสวัสดิการ
และประโยชนเก้ือกูล มีความพึงพอใจตอสวัสดิการอ่ืนๆเชน คาบานพัก คารักพยาบาล คาประกันสังคม อยูในระดับ

มากท่ีสุด ( x =4.52,SD=0.510)  มีความพึงพอใจตอกิจกรรมสันทนาการตางๆ อยูในระดับมาก ( x =4.50,    SD 

=0.51)  มีความพึงพอใจตอสวัสดิการ เงินเดือน และคาลวงเวลาอยูในระดับมาก ( x =4.48,SD=0.51)  
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ABSTRACT 
 This study aims to study the job satisfaction of the security personnel of the company. 
Security, VAN Securitec Co., Ltd. in 6 areas as follows: Location Safety Work Supervisor Colleagues 
And welfare and benefit benefits for the study 
 Job satisfaction of the security personnel of the company Security, VAN Securitec Co., Ltd., 
sample of 217 people in the overall picture, was at a high level (= 4.49 , SD = 0.24) Work site. 
Which had the level of satisfaction in the area of work performance. At the highest level (= 4.59, 
SD = 0.50), Satisfied with the facilities that help in the operation. Was at the highest level (= 4.53, 
SD = 0.56),Were satisfied with the cleanliness of the work place. At the highest level  (= 4.54 ,  
SD = 0.52). Security. Working at a high level (=  4.45 , SD = 0.52), Satisfied with the provision of 
various protection equipment Wear while working Was at a high level (= 4 .44 , SD = 0 .55 ), Was 
satisfied with the safety of the equipment At a high level (= 4.42 , SD = 0.56).  Job description. 
Satisfied with the rules of the company that went to work at a high level (= 4.49, SD = 0.52), At 
present, the level is very high (=  4 .47 , SD =  0 .53 ). Was at a high level (=  4 .47 , SD =  0 .55 ). 
Supervisor. Were satisfied with the opportunity for you to express opinions to solve problems in 
the operation at a high level (= 4.50 , SD = 0.52), There was a high level of satisfaction with the 
neutralization of supervisors (=  4 .4 7 , SD =  0 .5 1 ) , Being satisfied with giving advice in solving 
problems of supervisors Was at a high level (= 4.45, SD = 0.51). Colleagues. The satisfaction with 
the unity among the colleagues of the colleagues was at the highest level (= 4.53, SD = 0.50), Of 
your colleagues at the highest level (= 4.53, SD = 0.50), Were satisfied with the help and advice 
And help solve problems At the highest level (= 4.51, SD = 0.54). Welfare and support benefils. 
Are satisfied with other welfare such as housing fees, nursing fees, social security fees At the 
highest level (= 4.52, SD = 0.51), Satisfied with various recreational activities Was at a high level (= 
4.50, SD = 0.51), Was satisfied with the salary and overtime welfare at a high level (= 4.48, SD = 
0.51).  
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1. บทนํา 
 ในการดําเนินกิจกรรมของท้ังหนวยงานภาครัฐ 

และเอกชน ทุกองคการจําเปนจะตองใชทรัพยากรใน
การบริหาร 4 ประการหลักอันไดแก คน (man) เงิน 
(money) อุปกรณ (material) และการบริหารจัดการ
(management) และในทรัพยากรท้ัง 4 ประการนี้ 
ทรัพยากรมนุษย ถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด เนื่องจาก
มนุษยจะเปนผูกําหนด จัดหา บริหาร และควบคุมการใช
ทรัพยากรตางๆขององคการใหมีการประสารสอดคลอง 
และใชจายให เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น  หาก
องคการใดมีการสรรหาพนักงานท่ี มี คุณภาพเขาสู
องคการแลว เชื่อไดวาการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
องคการนั้นๆ ยอมจะมีขอไดเปรียบวาองคการคูแขงขัน 
ซ่ึ งจะเกิดระโยชน สู งสุ ดต อองคการ ท้ั งในแงของ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในทางตรงขามหากวา
องคการใด มีการสรรหาพนักงานท่ีมีคุณภาพ เขาสู
องคการ แตตอมาองคการกลับละเลยการบํารุงรักษา 
และพัฒนาบุคลากรของตนแลวขอไดเปรียบดังกลาว
อาจจะหมดไปในท่ีสุด ซ่ึงอาจจะรุนแรงถึงการเสีย
บุคลากรท่ีดีนั้นไป 

 ดั งนั้ น เพ่ื อเปนการรักษาบุคลากรท่ีดี ของ
องคการไว องคการจึงมีหนาท่ีท่ีจะตองพัฒนาบุคลากร
ใหมีคุณภาพสูงสุดอยูเสมอ นอกจากนี้แลวเพ่ือเปนการ
สรางหลักประกันใหองคกรวาบุคลากรท่ีนั้น จะอยูกับ
องคการตลอดภัยจนเกษียณอายุ องคการก็ควรท่ีจะ
คนหาถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแลว บุคลากร
อยูตลอดเวลา เนื่องจากวา หากบุคลากรมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานแลว บุคลากรก็จะสรางสรรคผลงานท่ีดี
ใหกับองคการตลอดไป ซ่ึงเกิดประโยชนกับองคการใน
ทุกมิติ ในทางตรงขามหากบุคลากรไมมีความพ่ึงพอใจใน
การป ฏิ บั ติ ง าน แ ล ว  ผ ลผ ลิ ต ขอ งงาน ก็ จ ะด อ ย
ประสิทธิภาพลง และพฤติกรรมของบุคลากรก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปอาทิเชน อัตราการขาดงาน และอัตรา
การลาออกสูงข้ึนเปน  ซ่ึงองคการจะตองมีการสรรหา
บุคลากรใหม และตองสูญเสียคาใชจายในการพัฒนา
บุคลากรเพ่ิมข้ึน และอาจสงผลกระทบตอคุณภาพของ
ผลผลิตอยางหลีกเลี่ยงมิได 

 บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.เอ.เอ็น ซีเคียวริ
เทค จํากัด เปนกิจการท่ีดําเนินธุรกิจในรูปของการ
บริการรักษาความปลอดภัยใหกับบริษัทท่ัวไป ซ่ึงภารกิจ
หลักจะเปนการปองกันดูแลรักษาความปลอดภัยใหแก
ลูกคาขอกิจการ การดําเนินงานของกิจการจะตองเอาใจ
ใสตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของลูกคาอยาง
เครงคัดใหไดมาตรฐานตามท่ีลูกคากําหนดและสราง
ความพ่ึงพอใจสูงสุดใหเกิดกับลูกคาของกิจการพนักงาน
ทุกคนของกิจการจะตองเปนผู ท่ี มีวินัยในการทํางาน
อยางเครงคัด คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสินของลูกคาเปนหลัก ในทางตรงขามหากวามี
พนักงานเพียงจํานวนเล็กนอยแสดงการละเลยตอหนาท่ี
การรักษาความปลอดภัยแลวก็อาจจะเกิดผลเสียหายตอ
ทรัพยสินของลูกคาอยางใหญหลวงและยอมกระทบตอ
ชื่อเสียงของกิจการอยางหลีกเลี่ยงมิได 

 จากขอมูลขางตน อาจจะอนุมานไดวา มีสัญญา
นของความ ไมพึงพอใจในการปฏิบัติเกิดข้ึนกับกิจการ ผู
ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท วี.เอ,เอ็น ซีเคียวริเทค 
จํากัด วาในปจจุบันพนักงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในดานตาง ๆ มากนอยเพียงใด พนักงานใน
กลุมตาง ๆ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
อยางไร เพ่ือท่ีจะนําผลของการศึกษามาพัฒนาบริษัทให
มีความเจริญรุงเรืองตอไป 

   
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทรักษาความ
ปลอดภัย วี.เอ.เอ็น ซีเคียวริเทค จํากัด 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
  3.1 ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย 
   กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 
พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท รักษาความ
ปลอดภัย วี.เอ.เอ็น ซีเคียวริเทค จํากัด จํานวน 500 คน 
ผูศึกษาไดกําหนดกลุมเปาหมายโดยกําหนดจํานวนกลุม
ตัวอยาง ดังนี้  
   3.1.1 กําหนดจํานวนกลุมตัวอยางตามทฤษฎี
การกําหนดกลุมตัวอยางของเครซ่ี และมอแกรนด 
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(Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน ณรงค วาริช
พงศ , 2547:30) ซ่ึ งจากจํ านวนประชากร 500 คน 
ตองการจํานวนกลุมตัวอยาง  217 คน 

 3.1.2 การสุมตัวอยาง ทําการสุมตัวอยาง 
แบบปกติ (Simple random sampling) ดวยการจัดทํา
ฉลากรายชื่อพนักงานท้ังหมด 500 คน แลวทําการสุม
ฉลากข้ึนมา 217 คน 

  3.2 ขอบเขตดานตัวแปร  
 3.2.1 ตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 

 3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท 
รักษาความปลอดภัย วี.เอ.เอ็น ซีเคียวริเทค จํากัด ไดแก  
ดานสถานท่ีปฏิบัติงาน ดานความปลอดภัย ดานลักษณะ
งาน ด านผูบั งคับบัญชา ด าน เพ่ือนรวมงาน ด าน
สวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล 
 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย  
 4.1 ประชากรท่ีศึกษา ไดแก  พนักงานของบริษัท
รักษาความปลอดภัย วี.เอ. เอ็น. ซีเคียวริเทค จํากัด 
จํานวน 500 คน 
 4.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรตามขอ 1 ท่ีได
กําหนดจํานวนและจัดทําการสุมตัวอยางตามข้ันตอน 
ดังนี้  
  1) การกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง โดย
กําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง ตามทฤษฎีการกําหนดกลุม
ตั วอย า งของเคร ซ่ี  และมอแกรนด  (Krejcie and 
Morgan, 1970 อางถึงใน ณรงค วาริชพงศ, 2547:30) 
ซ่ึงจากจํานวนประชากร 500 คน ตองการจํานวนกลุม
ตัวอยาง 217  คน 
  2) การสุมตัวอยาง ทําการสุมตัวอยาง แบบ
ปกติ  (Simple random sampling) ด วยการจัด ทํ า
ฉลากรายชื่อพนักงานท้ังหมด 500 คน แลวทําการสุม
ฉลากข้ึนมา 217 คน 
 
  4.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
    4.3.1  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ 
คือแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวน
บุคคล มีลกัษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) 

 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับความพึง
พอใจในการปฏิบั ติ งานของพนั กงานรักษาความ
ปลอดภัยบริษัท วี.เอ.เอ็น. ซีเคียวริเทค จํากัด ลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale) 5 ระดับดังนี้ 

5  หมายถึง ระดับความพึงใจมาก 
4  หมายถึง ระดับความพึงใจดี 
3  หมายถึง ระดับความพึงใจพอใช 
2  หมายถึง ระดบัความพึงใจควรปรับปรงุ 
1  หมายถึง ระดบัความพึงใจปรับปรุงอยางยิ่ง 

การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย   
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปาน

กลาง 
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย

ท่ีสุด 
 

 4.4 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัท วี.เอ.เอ็น. ซีเคียวริ
เทค จํากัดผูศึกษาไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพตาม
ข้ันตอน ดังนี้ 

 4.4 .1 การสํ า รวจและวิ เค ราะห ป ญ ห า 
  ศึกษาเอกสาร ตําราวารสารงานวิจัย ท่ี
เก่ียวของกับความพึงพอใจเพ่ือกําหนดเปนแนวทางใน
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยบริษัท วี.เอ.เอ็น. ซีเคียวริเทค 
จํากัด 

 4.4.2 สรางแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหา 
 สรางแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพบริการ 

และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามวา ครอบคลุม 
วัตถุประสงคหรือไมจากนั้นนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตองแลวนํามาปรับปรุง 
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 4.4.3 นํ า แ บ บ ส อ บ ถ าม ให ผู เชี่ ย ว ช าญ
ตรวจสอบความถูกตอง นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอ
อาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกตองวามี
ความคลอบคุมในเนื้อหาและมีความสอดคลองกับ
วัต ถุประสงคหรือไม   ตลอดจนพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความชัดเจนของขอคําถามและประเด็นท่ี
ถาม  เพ่ื อ เป นแนวทางในการปรับปรุงการแก ไข
ขอบกพรองใหสมบูรณ โดยมีอาจารยผูทรงคุณวุฒิ  3  
ทาน 

  1. นางสาวชลธิดา  โพธิสา 
  2. นางสาวอารียรัตน  จันทรวิเศษ 
  3. นางสาวณัฐกานต  สุทธิแพทย 

       4.4.4 นําแบบสอบถามไปปรับปรุงและ
จัดพิมพ 

   นําแบบสอบถามท่ีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลว 
หาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง Index of Congruence (IOC)  

 

 4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษาได

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 4.5.1 ทําบันทึกขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล

จากบริษัทวี.เอ.เอ็น. ซีเคียวริเทค จํากัด  
 4.5.2 ทําการรวบรวมรายชื่อของพนักงาน 

 4.5.3 แจกแบบสอบถามใหพนักงานกลุม
ตัวอยางดวยตนเอง 
 4.5.4 อธิบายถึงข้ันตอน วิธีการกรอก
แบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง 

 4.5.5 รอ รั บ แ บ บ ส อ บ ถ าม ก ลั บ คื น ม า 
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและนํามา
บันทึกลงในแบบลงรหัส (Coding Form) แลวนํามา
วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ 
 

 4.6 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ใชแบบสอบถามเปน

เครื่ อ ง มื อ ในการ เก็บ รวบ รวมข อ มู ล  ผู ศึ กษ านํ า
แบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบู รณ  แล ว

ดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ ดังนี้ 

 4.6.1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยหาคาความถ่ี (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบคําบรรยาย 

  4.6.2 วิ เค ร าะ ห ค ว าม พึ งพ อ ใจ ใน ก า ร
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัท วี.
เอ .เอ็น . ซี เคี ยวริ เทค  จํ า กัด  โดย ใช ส ถิติ พ้ื น ฐาน 
คํ าน วณ ห าค า เฉ ลี่ ย  (Arithmetic Mean) แ ล ะค า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนํ า
คาเฉลี่ยท่ีไดไปเทียบกับเกณฑ 

   

5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการวิ เคราะหขอมูล ท่ัวไปของผู ตอบ

แบบสอบถาม พบวา  
   จากตัวอยาง 217 คน สวนใหญ เปนเพศชาย 

จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 66.8  มากกวาเพศ
ห ญิ ง ท่ี มี  จํ าน ว น  72 ค น  คิ ด เป น ร อ ย ล ะ  33.2  
สวนมากมีอายุ 25 - 30 ป จํานวน 143 คน คิดเปนรอย
ละ 61.8 รองลงมาอายุ 31 - 35 ป จํานวน 40 คน คิด
เปนรอยละ 18.4 รองลงมาอายุนอยกวา 25 ป จํานวน 
22 คน คิดเปนรอยละ 10.1 และนอยท่ีสุดอายุมากกวา 
35 ปข้ึนไป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 9.70  มี
การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 204 คน คิด
เปนรอยละ 94.0 มากกวาระดับปริญญาตรีท่ีมีจํานวน 
13 คน คิดเปนรอยละ 6.00 มีอายุการทํางาน 1 ปข้ึนไป 
จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 58.5 รองลงมามีอายุ
การทํางาน 5 ปข้ึนไป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 
28.1 และนอยท่ีสุดมีอายุการทํางานไมถึง 1 ป จํานวน 
29 คน คิด เป นรอยละ 13.4  มี รายไดต อ เดื อน 
10,000 - 15,000 บาท จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 
70.0 รองลงมามีรายไดนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 
38 คน คิดเปนรอยละ 17.5 รองลงมามีรายได 15,001 - 
20,000 บาท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 11.1  และ
นอยท่ีสุดมีรายไดมากกวา 20,000 บาทข้ึนไป จํานวน 3 
คน คิดเปนรอยละ 1.4  

             5.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึง
พอใจในการปฏิบั ติ งานของพนั กงานรักษาความ
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ปลอดภัยบริษัท รักษาความปลอดภัย  วี.เอ.เอ็น ซีเคียวริ
เทค จํากัด พบวา 

   การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทรักษาความ
ปลอดภัย วี.เอ.เอ็น. ซีเคียวริเทคจํากัด ในภาพรวมอยูใน

ระดั บ มาก  ( x =4.49,SD=0.24)  ซ่ึ ง ด าน สถาน ท่ี
ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจในความกวางขวางของ
พ้ื น ท่ี ใน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน  อ ยู ใน ระ ดั บ ม าก ท่ี สุ ด               

( x =4.59,SD=0.50)  มีความพึงพอใจตอความสะอาด
เรียบรอยของสถานท่ีปฏิบัติงาน อยูในระดับมากท่ีสุด    

( x =4.54,SD=0.52)  มีความพึงพอใจตอสิ่ งอํานวย
ความสะดวกท่ีชวยในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก

ท่ีสุด ( x = 4.53,SD=0.56)  ดานความปลอดภัย  มี
ความพึงพอใจตอการฝกอบรมดานความปลอดภัยจาก
บ ริ ษั ท ท่ี ไ ป ป ฏิ บั ติ ง า น อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก                       

( x =4.45,SD=0.52) )  มีความพึงพอใจตอการจัดใหมี
เครื่องปองกันตางๆ สวมใสขณะปฏิบัติงาน อยูในระดับ

มาก ( x =4.44,SD=0.55)  มีความพึงพอใจตอความ
ปลอดภัยของเครื่องมือเครื่องใช  อยู ในระดับมาก           

( x =4.42,SD=0.56)   ดานลักษณะงาน มีความพึงพอใจ
ตอกฎระเบียบ ของบริษัทท่ีไปปฏิบัติงานอยูในระดับมาก     

( x =4.49,SD=0.52)  มีความพึงพอใจตอตําแหนงงาน
แ ล ะ ห น า ท่ี ใ น ป จ จุ บั น อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก                       

( x =4.47,SD=0.53)  มีความพึงพอใจตอการแบงงาน 

อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ( x = 4.47,SD= 0.55)   ด า น
ผูบังคับบัญชา มีความพึงพอใจตอการวางตัวเปนกลาง

ของผูบังคับบัญชาอยูในระดับมาก ( x =4.47,SD=0.51)  
มีความพึงพอใจตอการเปดโอกาสใหทานไดแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือแกปญหาในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก   

( x = 4.50,SD= 0.52)  มี ค ว าม พึ งพ อ ใจต อ ก าร ให
คําแนะนําในการแกปญหาของผูบังคับบัญชา อยูใน

ระดับมาก ( x =4.45,SD=0.51)  ดานเพ่ือนรวมงานมี
ความพึงพอใจตอความสามัคคีในหมูคณะของเพ่ือน

รวมงานอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.53,SD=0.50)  มี
ความพึงพอใจตอการยอมรับความคิดเห็นตางๆ ของ
ท า น จ าก เ พ่ื อ น ร ว ม ง าน อ ยู ใน ร ะ ดั บ ม าก ท่ี สุ ด                

( x =4.53,SD=0.50)  มีความพึงพอใจตอการชวยเหลือ
ใหคําแนะนํา และชวยแกปญหา อยูในระดับมากท่ีสุด    

( x =4.51,SD=0.54)  ดานสวัสดิการและประโยชน
เก้ือกูล มีความพึงพอใจตอสวัสดิการอ่ืนๆเชน คาบานพัก 
คารักพยาบาล คาประกันสังคม อยูในระดับมากท่ีสุด    

( x =4.52,SD=0.51)  มีความพึ งพอใจตอ กิจกรรม

สันทนาการตางๆ อยูในระดับมาก ( x =4.50,SD =0.51)  
มีความพึงพอใจตอสวัสดิการ เงินเดือน และคาลวงเวลา

อยูในระดับมาก ( x =4.48,SD=0.51) 
 

6. อภิปรายผล  
 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทรักษาความ
ปลอดภัย วี.เอ.เอ็น. ซีเคียวริเทค จํากัด ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจใน  ดานสถานท่ี
ปฏิบัติงาน อยูในระดับมากท่ีสุด ประกอบดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีชวยในการปฏิบัติงาน ความสะอาด
เรียบรอยของสถานท่ีปฏิบัติงานและความกวางขวางของ
พ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน  รองลงมาคือดานเพ่ือนรวมงาน 
อยูในระดับมากท่ีสุด ประกอบดวยการชวยเหลือให
คําแนะนําและชวยแกไขปญหา ความสามัคคีในหมูคณะ
ของเพ่ือนรวมงานและการยอมรับความคิดเห็นตาง ของ
ทานจากเพ่ือนรวมงาน  รองลงมาดานสวัสดิการและ
ประโยชนเก้ือกูล  อยูในระดับมาก มีสวัสดิการเงินเดือน
และคาลวงเวลา  กิจกรรมสันทนาการตาง ๆ และ
สวัสดิการอ่ืน ๆ เชน คาบานพัก คารักษาพยาบาล คา
ประกันสังคม  รองลงมาดานผูบังคับบัญชา  อยูในระดับ
มาก มีการวางตัวเปนกลางของผูบังคับบัญชา  การให
คําแนะนําในการแกปญหาของผูบังคับบัญชาและการ
เปดโอกาสใหทานไดแสดงความคิดเห็นเพ่ือแกปญหาใน
การปฏิบัติงาน  รองลงมาดานลักษณะงาน อยูในระดับ
มากตําแหนงและหนาท่ีในปจจุบัน  การแบงงานและ
กฎระเบียบของบริษัทท่ีไปปฏิบัติงาน  รองลงมาดาน
ความปลอดภัย  อยูในระดับมาก  ความปลอดภัยของ
เครื่องมือท่ีใช การจัดใหมีเครื่องปองกันตาง ๆ สวมใส
ขณะปฏิบัติงานและการฝกอบรมดานความปลอดภัยของ
บริษัทท่ีไปปฏิบัติงาน  ซ่ึงสอดคลองกับวิจัยของ มยุรี 
บุญเยี่ยม (2558 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยปจจัยท่ีมีผลตอ
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการ
อาชีพสั งขะ  ผลการวิจั ยพบว า ป จจั ย ท่ี มี ผลต อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการ
อาชีพสังขะ โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานการปกครองและการบังคับ
บัญชา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานความกาวหนา
ในตําแหนงหนาท่ี ดานนโยบายและการบริหาร ดานการ
ปฏิบัติงานเพ่ือนําไปสูผลสําเร็จของงาน ดานการยอมรับ
นับถือ ดานการมีสวนรวมและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ดานคาตอบแทน เงินเดือน และสวัสดิการ 
ด า น ค ว าม ม่ั น ค ง ใน ก า รป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล ะ ด า น
สภาพแวดลอมในการปฏิบั ติ งาน  ตามลํ าดับ  ผล
การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก
ท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา รายการท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงานได
อยางดี ทําใหเกิดความรวมมือและเกิดการประสานงาน 
ท่ี ดี ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  ร อ งล งม า  คื อ  มี ค ว า ม
ขยันหม่ันเพียรและตั้งใจทํางานใหสําเร็จลุลวง ปฏิบัติตน 
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และทํางาน
รวมกับผู อ่ืนไดอยางดี อันเปนผลใหงานสําเร็จลุลวง 
ตามลําดับ สวนการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว มี คาเฉลี่ยต่ําสุด 
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสังขะ พบวา 
ป จจั ย ท่ี มีผลต อประสิทธิภ าพ  การปฏิบั ติ งาน  มี
ความสัมพันธ กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสังขะ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ทุกดาน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธกันสูงสุด 
รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมและความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน ดานความม่ันคงในการปฏิบัติงานดาน
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชา ดานความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาท่ี ตามลําดับ สวนดานการปฏิบัติงาน เพ่ือ
นําไปสูผลสําเร็จของงาน มีความสัมพันธกันต่ําสุด 

7. ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาซํ้าในเรื่องนี้โดยเวนระยะหาง

ประมาณ 1ป ท้ั งนี้ เนื่ อ งจากความ พึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงานเปนเรื่องของความรูสึกและทัศนคติของแตละ
คนท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามเวลาและสภาพแวดลอม
หรือแมแต เม่ือ มีการเปลี่ ยนแปลงโครงสรางหรือ
ผูบังคับบัญชาระยะหนึ่ง 
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บทคัดย่อ 

 จากการศึกษาปัจจัยในการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการเพ่ือสร้างสูตรอาหารยอดนิยมตาม
มาตรฐานโรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาเมนูยอดนิยมของโรงแรม 
หาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. สร้างสูตรอาหารยอดนิยมตามมาตรฐานของโรงแรมหาดทอง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์โดยการส ารวจเมนูยอดนิยมจากใบกัปตันออร์เดอร์ของโรงแรมหาดทอง อ าเภอเมือง      
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปผลได้3 ล าดับ ได้แก่ 1. ก๋วยเตี๋ยวทะเลต้มย า 2. ข้าวผัดกระเพรา   
3. ก๋วยเตี๋ยวต้มย า น าเมนูอาหารที่ได้จากการส ารวจมาพัฒนาเป็นสูตรมาตรฐานต่อไป จากการศึกษาพบว่าการ
สร้างสูตรอาหารยอดนิยม (ก๋วยเตี๋ยวทะเลต้มย า) ตามมาตรฐานของโรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมว่าอยู่ในระดับผ่าน (ร้อยละ 64.0) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับผ่านทุกข้อ และในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบมีระดับผ่าน มากที่สุด (ร้อยละ 69.7) ส่วนในเรื่องปริมาณมี
ระดับผ่าน น้อยที่สุด (ร้อยละ 57.6) การสร้างสูตรอาหารยอดนิยม (ข้าวผัดกระเพรา) ตามมาตรฐานของ
โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมว่า อยู่ในระดับผ่าน (ร้อยละ 64.2) 
และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับผ่านทุกข้อและในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบมี ระดับผ่าน มากที่สุด 
(ร้อยละ 68.7) ส่วนในเรื่องราคามีระดับผ่านน้อยที่สุด (ร้อยละ 57.6) การสร้างสูตรอาหารยอดนิยม (ก๋วยเตี๋ยว
ต้มย า) ตามมาตรฐานของโรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมว่าอยู่ใน
ระดับผ่าน (ร้อยละ 62.2) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับผ่านทุกข้อและในเรื่องความเหมาะสมของ
รสชาติมีระดับผ่าน มากที่สุด (ร้อยละ 72.7) ส่วนในเรื่องราคา มีระดับผ่าน น้อยที่สุด (ร้อยละ 54.5) ผู้ตอบ
แบบสอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมา คือ เวลาในการประกอบอาหารแต่ละชนิด 
ค าส าคัญ : สูตรอาหาร  ยอดนิยม มาตรฐาน โรงแรม 
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Abstract 
 Based on research. The purposes of Study Factors of Analyzing Needs Trends to 
Create Popular Recipe Based on the Standard of Hadthong Hotel, Prachuap Khiri Khan are         
1. Surveying the popular menu of Hadthong Hotel Prachuap Khiri Khan, 2. Creating Popular 
Recipe Based on the Standard from the Captain's Order of Hadthong Hotel, Prachuap Khiri 
Khan. There are 3 popular menus: 1. Tom Yam Seafood noodle soup 2.  Fried rice with basil 
sauce 3. Tom Yam Noodles soup. Then take the menu from the survey to develop a 
standard formula. From the study found that the creation of popular recipes 1. Tom Yam 
Seafood noodle soup in accordance with the standard of Hadthong Hotel Prachuap Khiri 
Khan. The samples were generally rated as passing (64.0%). It is found in every passing level. 
The quality of raw materials was the highest (69.7%), while the quantity was the lowest 
(57.6%). 2 Fried Rice with Basil Sauce in accordance with the standard of Hadthong Hotel 
Prachuap Khiri Khan. The samples were generally rated as passing (64.2%). It is found in every 
passing level. The quality of raw materials was the highest (68.7%), while the price was the 
lowest (57.6%). 3 Tom Yum Noodle Soup in accordance with the standard of Hadthong Hotel 
Prachuap Khiri Khan. The samples were generally rated as passing (62.2%). It is found in every 
passing level. The tasty was the highest (72.7%), while the price was the lowest (54.5%). The 
respondents' comments and suggestions were the cooking time. 
 

Keyword :  Food recipes,  popular,  standard,  hotel 
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1. บทน า 
 อ า ห า ร  เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น ปั จ จั ย สี่ ที่ มี

ความส าคัญต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยสภาวะ
ปัจจุบันคนไทยนั้นมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
โดยเฉพาะคนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และสังคมที่แข่งขันกับเวลา การจะเตรียมท าอาหาร
เพ่ือรับประทานอาหารจึงเป็นเรื่องยุ่งยาก คนยุคใหม่
จึ งนิ ยมซื้ ออาหารจากร้ านอาหารหรื อออกไป
รับประทานอาหารข้างนอกเพ่ือความสะดวก การที่คน
มีเวลาที่น้อยลง เพราะต้องท างานแข่งกับเวลา ไม่มี
เวลากระทั้งหาอาหารมารับประทานหรือประกอบ
อาหารเอง 

ธุรกิจห้องอาหารโรงแรมหาดทอง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เป็นทั้งธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบรายได้ของโรงแรมต่อวันได้ไม่ต่ า
กว่า 30,000-40,000 บาทต่อวัน จึงท าให้ลูกค้าที่เข้า
รับประทานอาหารในแต่ละวันไม่ต่ ากว่า 200  บาท
ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาบริโภคจะต าหนิในเรื่องของ 
รสชาติอาหาร ปริมาณอาหาร หน้าตาอาหารที่  ไม่
เหมือนกันในแต่ละครั้ง อาจเป็นเพราะมาตรฐานใน
การประกอบอาหารจึงยังไม่ได้ผลรับที่ดีเท่าที่ควร จึง
ท าให้ลูกค้าไม่ค่อยประทับใจในส่วนของอาหาร จึงเป็น
สาเหตุส่งผลให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรมการเลือกซื้อที่จะ
บริโภคอาหาร มีหลายตัวช่วยรูปแบบ ฉะนั้นธุรกิจ
ห้องอาหารโรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จะต้องเผชิญกับร้านอาหารคู่แข่ง จึงรีบเร่งเพ่ือจะ
ปรับปรุงและแก้ไข โดยใช้วิธีการส ารวจเมนูอาหารจาก
ใบกัปตันออร์เดอร์ของห้องอาหารโรงแรมหาดทอง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วน ามาสรุปผลเพ่ือหาเมนู
ยอดนิยมมา 3 ล าดับ แล้วน าเมนูยอดนิยมมาพัฒนาให้
ได้เป็นสูตรมาตรฐานของโรงแรมหาดทอง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์                    

จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงท าการส ารวจเพ่ือ
สร้างสูตรอาหารยอดนิยมตามมาตรฐานของโรงแรม
หาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และน าข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจและ
การพัฒนาให้สอดคล่องต่อผู้บริโภค เพ่ือความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่เข้ามาบริโภคอาหารในโรงแรมมากขึ้นซึ่ง
เป็นผลดีในการสร้างจุดมุ่งหมายกลุ่มผู้ผลิตนั้นได้ทราบ
ความต้องการของผู้บริโภคและสามารถเพ่ิมยอด
จ าหน่ายและลดต้นทุนให้กับเจ้าของธุรกิจได้มากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เ พ่ือสร้ า งสู ตรอาหารยอดนิยมตาม
มาตรฐานของโรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในสูตรอาหาร
ยอดนิยมตามมาตรฐานของโรงแรมหาดทอง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

3.1 สูตรอาหารยอดนิยมตามมาตรฐานของ
โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในระดับ
ผ่าน มากท่ีสุด 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ พนักงานร้านอาหารภายใน
โรงแรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ 
พนักงานร้านอาหารภายในโรงแรมหาดทอง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ที่ ได้จากการเลือกอย่างเจาะจง 
จ านวน 33 คน 
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 4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลรสชาติและอาหาร              
ยอดนิยมของโรงแรมหาดทอง และตัวแปรตาม คือ 
ความพึงพอใจในสูตรอาหารยอดนิยมตามมาตรฐาน
ของโรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 4.3 ด้านเนื้อหา 
 การวิจัยนี้เป็นการส ารวจเพ่ือสร้างสูตรอาหาร
ยอดนิยมตามมาตรฐานของโรงแรมหาดทอง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจและการพัฒนาให้สอด
คล่องต่อผู้บริโภค เพ่ือความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามา
บริโภคอาหารในโรงแรมมากขึ้นซึ่งเป็นผลดีในการ
สร้างจุดมุ่งหมายกลุ่มผู้ผลิตนั้นได้ทราบความต้องการ
ของผู้บริโภคและสามารถเพ่ิมยอดจ าหน่ายและลด
ต้นทุนให้กับเจ้าของธุรกิจได้มากขึ้น 
 4.4 ด้านระยะเวลา 

พฤษภาคม – ตุลาคม พ.ศ.2562 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 5.1 วิธีการ 

วิธีที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม 
โดยสร้างจากแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้แบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยน าแบบสอบถามที่
สร้างแล้วน าไปให้พนักงานที่รับประทานอาหาร ใน
โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประเมินใน
เรื่องรสชาติของอาหารแล้วแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
และตามข้อเสนอแนะแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ตอบแบบสอบถามของ
ประชากรที่เป็นพนักงานร้านอาหารภายในโรงแรม
หาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งประกอบด้วย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายได้ของพนักงาน และแผนก
ของพนักงาน 
 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลรสชาติและอาหารยอดนิยมของ
โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีลักษณะ
เป็นแบบปลายปิดโดยเป็นค าถามเกี่ยวกับประเภท
ของอาหาร รสชาติของอาหาร เวลาส าหรับการเลือก
รับประทานอาหาร ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
  1) ความเหมาะสมของรสชาติ 
  2) ความสวยงามของอาหาร 
  3) คุณภาพของวัตถุดิบ 
  4) ราคา 
  5) ปริมาณ  
 ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ปลายเปิด 

5.2 การทดสอบเครื่องมือ 
ผู้วิจัยท าการตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือการวิจัยด้วยการตรวจสอบคุณภาพด้านความ
ตรงและความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดังนี้ 

1. น าแบบสอบถามไปท าการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถามที่ ได้จากการ
ประมวลเอกสารแนวคิดและทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัยและตรงตามโครงสร้างทางทฤษฎีหรือไม่
การใช้ถ้อยค า ส านวนภาษาเหมาะสมหรือไม่รวมทั้ง
ความถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบสอบถาม 

2. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วกลับตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอีกครั้ง 
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3. ท าการตรวจสอบคุณภาพด้านความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามที่ผ่าน
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาไปทดลองใช้กับ
ผู้ให้ข้อมูล 

จากนั้นน าข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์เพ่ือ
ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแต่ละส่วน
จากนั้นท าการตรวจสอบความถูกต้อง โดยละเอียด             
อีกครั้ง เพ่ือพิจารณาให้ค าแนะน าก่อนน าไปใช้ใน              
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

5.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ

เก็บข้ อมูลด้ วยการขอความร่ วมมือพนักงานที่
รับประทานอาหารภายในโรงแรมหาดทอง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์โดยน าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่าง
กรอกข้อมูล จ านวน 33 ชุด (ท าซ้ า 3 ครั้ง) 
 

  5.4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล 
  ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะน ามา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และน ามา           
ลงรหัสประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหา
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
6. ผลการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่องการส ารวจเพ่ือสร้างสูตร
อาหารยอดนิยมตามมาตรฐานของโรงแรมหาดทอง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยการส ารวจเมนูยอดนิยมจาก
ใบกัปตันออเดอร์ของห้องอาหารโรงแรมหาดทอง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระยะเวลา 15 วัน แล้วน ามา
ประมวลผลได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวทะเลต้ม
ย า ล าดับที่ 2 ได้แก่ ข้าวผัดกระเพรา และล าดับที่ 3 
ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวต้มย า (แสดงดังตารางที่ 1)  

  เมื่อได้อาหารยอดนิยม จ านวน 3 รายการ
แล้ว จึงท าการสร้างสูตรอาหารยอดนิยมให้ได้ตาม
มาตรฐานของโรงแรมหาดทอง อ าเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอน คือ ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ที่ตอบแบบสอบถามค าถามเพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลรสชาติ และอาหารยอด
นิยมของโรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของ
พนักงานในโรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่ง
ประกอบด้วยเพศ อายุ ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น บุคลากร 
เพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 54.5) มีอายุ 20-25 ปี และ 
31-35 ปี (คิดเป็นร้อยละ 24.2) มีต าแหน่ง แผนก
แม่บ้าน (คิดเป็นร้อยละ39.4) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5,001-10,000 (จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3) 
 

ตารางท่ี 1 แบบบันทึกการส ารวจรายการอาหาร
จากห้องอาหารของโรงแรมหาดทอง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

 

รายการอาหาร ความถี่ คิดเป็นร้อยละ ล าดับที่ 
ก๋วยเตี๋ยวทะเลตม้ย า 70 24% 1 
ข้าวผัดกระเพรา 45 15% 2 
ก๋วยเตี๋ยวตม้ย า 40 13% 3 
ก๋วยเตี๋ยวน้ าใส 30 10% 4 
ก๋วยเตี๋ยวโบราณ 28 9% 5 
เม็ดมะม่วงทอด 20 7% 6 
นักเก็ต 17 6% 7 
ผัดซีอิ๊ว 19 6% 8 
สปาเก็ตตี้ซอสหม ู 15 5% 9 
สามชั้นมะกรูดกรอบ 15 5% 10 
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ตอนที่  2 การวิ เคราะห์สูตรมาตรฐานของ
โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และความคิด
เห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการสร้างสูตรอาหารยอดนิยมตามมาตรฐานของ
โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ผลดังนี้  

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการสร้างสูตรอาหาร         
ยอดนิยม (ก๋วยเตี๋ยวทะเลต้มย า) ตามมาตรฐานของ
โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้ง 3 ครั้ง 

 

1. การสร้างสูตรอาหารยอดนิยม (ก๋วยเตี๋ยว
ทะเลต้มย า) ตามมาตรฐานของโรงแรมหาดทอง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
โดยรวมว่าอยู่ในระดับผ่าน (ร้อยละ 64.0) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ ในระดับผ่านทุกข้อโดย
ก๋วยเตี๋ยวทะเลต้มย ามีความเหมาะสมของรสชาติ ผ่าน 
(ร้อยละ 64.6) ความสวยของอาหาร ผ่าน (ร้อยละ 
66.7) คุณภาพของวัตถุดิบ ผ่าน (ร้อยละ 69.7) ราคา 
ผ่าน (ร้อยละ 61.6) และปริมาณ ผ่าน (ร้อยละ 61.6) 
โดยรวมผ่าน (ร้อยละ 64.0) แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการสร้างสูตรอาหาร         
ยอดนิยม (ข้าวผัดกระเพาะ) ตามมาตรฐานของ
โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้ง 3 ครั้ง 

 

 2. การสร้างสูตรอาหารยอดนิยม (ข้าวผัดกระ
เพรา) ตามมาตรฐานของโรงแรมหาดทอง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวม
ว่าอยู่ในระดับผ่าน (ร้อยละ 64.2) และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับผ่านทุกข้อ โดยข้าวผัดกระเพรา
มีความเหมาะสมของรสชาติ ผ่าน (ร้อยละ 63.6) ความ
สวยของอาหาร ผ่าน (ร้อยละ 67.7) คุณภาพของ
วัตถุดิบ ผ่าน (ร้อยละ 68.7) ราคา ผ่าน (ร้อยละ 57.6) 
และปริมาณ ผ่าน (ร้อยละ 63.6) โดยรวม ผ่าน  
(ร้อยละ 64.2) แสดงดังตารางที่ 3 

  
 ตารางท่ี 4 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการสร้างสูตร
อาหารยอดนิยม (ก๋วยเตี๋ยวต้มย า) ตามมาตรฐานของ
โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้ง 3 ครั้ง 

 
3. การสร้างสูตรอาหารยอดนิยม (ก๋วยเตี๋ยว

ต้มย า) ตามมาตรฐานของโรงแรมหาดทอง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมว่า
อยู่ในระดับผ่าน (ร้อยละ 62.2) และเมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับผ่านทุกข้อ โดยก๋วยเตี๋ยวต้มย ามี

ก วยเตี ยวทะเลต้มย า 
ระดับความคิดเห็น 

ผ่าน ครั งที ่ ปรับปรุง ครั งที ่ แปลผล (ค่าเ ลี่ย) แปลผล (ร้อยละ) 
1 2 3 1 2 3 ผ่าน ปรับปรุง ผ่าน ปรับปรุง 

1. ความเหมาะสมของรสชาติ 9 23 32 24 10 1 21.3 11.7 64.6 35.4 

2. ความสวยงามของอาหาร 12 22 32 21 11 1 22.0 11.0 66.7 33.3 
3. คุณภาพของวัตถุดิบ 13 23 33 20 10 0 23.0 10.0 69.7 30.3 
4. ราคา 13 15 33 20 18 0 20.3 12.7 61.6 38.4 

5. ปริมาณ 8 18 31 25 15 2 19.0 14.0 57.6 42.4 

รวม 55 101 161 110 64 4 
105.7 59.3 64.0 36.0 

ผ่าน ผ่าน 
 

ข้าวผัดกระเพรา 

ระดับความคิดเห็น 

ผ่าน ครั งที ่ ปรับปรุง ครั งที ่ แปลผล (ค่าเ ลี่ย) แปลผล (ร้อยละ) 
1 2 3 1 2 3 ผ่าน ปรับปรุง ผ่าน ปรับปรุง 

1. ความเหมาะสมของรสชาติ 10 20 33 23 13 0 21.0 12.0 63.6 36.4 

2. ความสวยงามของอาหาร 15 19 33 18 14 0 22.3 10.7 67.7 32.3 
3. คุณภาพของวัตถุดิบ 14 21 33 19 12 0 22.7 10.3 68.7 31.3 
4. ราคา 10 15 32 23 18 1 19.0 14.0 57.6 42.4 

5. ปริมาณ 13 18 32 20 15 1 21.0 12.0 63.6 36.4 

รวม 62 93 163 103 72 2 
106.0 59.0 64.2 35.8 

ผ่าน ผ่าน 
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ความเหมาะสมของรสชาติ ผ่าน (ร้อยละ 72.7) ความ
สวยของอาหาร ผ่าน (ร้อยละ 66.7) คุณภาพของ
วัตถุดิบ ผ่าน (ร้อยละ 60.6) ราคา ผ่าน (ร้อยละ 54.5) 
และปริมาณ ผ่าน (ร้อยละ 56.6) โดยรวมผ่าน (ร้อย
ละ 62.2) แสดงดังตารางที่ 4 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิ เคราะห์ เนื้ อหาจากแบบสอบถาม
ปลายเปิดเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามและข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
ได้รับมา คือ เวลาในการประกอบอาหารแต่ละชนิด 

 
7. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

7.1 สรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่องการส ารวจเพ่ือสร้างสูตร
อาหารยอดนิยมตามมาตรฐานของโรงแรมหาดทอง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยการส ารวจเมนูยอดนิยมจาก
ใบกัปตันออเดอร์ของห้องอาหารโรงแรมหาดทอง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่า ล าดับที่  1 ได้แก่
ก๋วยเตี๋ยวทะเลต้มย า ล าดับที่ 2 ได้แก่ ข้าวผัดกระ
เพรา และล าดับที่ 3 ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวต้มย า จากนั้นน า
อาหารยอดนิยม จ านวน 3 รายการ มาท าการสร้าง
สูตรอาหารยอดนิยมให้ได้ตามมาตรฐานของโรงแรม
หาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้บริโภคซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้  1. การสร้างสูตรอาหารยอดนิยม (ก๋วยเตี๋ยว
ทะเลต้มย า) ตามมาตรฐานของโรงแรมหาดทอง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
โดยรวมว่าอยู่ในระดับผ่าน (ร้อยละ 64.0) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับผ่านทุกข้อและใน
เรื่องคุณภาพของวัตถุดิบมี  ระดับผ่านมากที่สุ ด    
(ร้อยละ 69.7) ส่วนในเรื่องปริมาณมี ระดับผ่านน้อย
ที่สุด (ร้อยละ 57.6)  

 2. การสร้างสูตรอาหารยอดนิยม (ข้าวผัดกระ
เพรา) ตามมาตรฐานของโรงแรมหาดทอง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมว่า
อยู่ใน ระดับผ่าน (ร้อยละ 64.2) และเมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับผ่านทุกข้อและในเรื่องคุณภาพ
ของวัตถุดิบมีระดับผ่านมากที่สุด (ร้อยละ 68.7) ส่วน
ในเรื่องราคามีระดับผ่านน้อยที่สุด (ร้อยละ 57.6) และ 
 3. การสร้างสูตรอาหารยอดนิยม (ก๋วยเตี๋ยว
ต้มย า) ตามมาตรฐานของโรงแรมหาดทอง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมว่า
อยู่ในระดับผ่าน (ร้อยละ 62.2) และเมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับผ่านทุกข้อและในเรื่องความ
เหมาะสมของรสชาติมีระดับผ่านมากที่สุด (ร้อยละ 
72.7) ส่วนในเรื่องราคามีระดับผ่านน้อยที่สุด (ร้อยละ 
54.5) 

7.2 อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การส ารวจเพ่ือสร้าง

สูตรอาหารยอดนิยมตามมาตรฐานของโรงแรมหาดทอง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากผลการวิจัย พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสูตรอาหารยอดนิยม
ตามมาตร ฐ านของ โ ร งแ รม หาดทอง  จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมอยู่ ใน  ระดับผ่าน เมื่ อ
พิจารณาในรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน 
โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คุณภาพ
ของวัตถุดิบ ความสวยงามของอาหาร ความเหมาะสม
ของรสชาติ  ราคา และปริมาณ ตามล าดับ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิริยาภรณ์ เจริญชีพ ระบุว่า 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติที่กระท าจนเป็นนิสัยในการรับประทานอาหาร 
เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย การปฏิบัติตนตามสุขนิสัย และมารยาทใน
การรับประทานอาหารของสังคม และวัฒนธรรม ซึ่ง
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารยั ง  หมายรวมถึ ง 
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พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร ไม่ว่า
จะเป็นพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกให้เห็น เช่น 
การเลือกบริโภคอาหารการปรุงหรือการประกอบ
อาหารความชอบ ความถี่ในการบริโภคอาหารชนิด
ต่าง ๆ เป็นต้น หรือพฤติกรรมภายใน เช่น ความคิด
ความรู้สึกความเชื่อ ทัศนคติที่มีต่ออาหารชนิดต่าง ๆ 
นั้น [1] 

พฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคล
จะมีส่วนผลักดันให้บุคคลมีสุขภาพแตกต่างกัน
พฤติกรรมการบริโภคที่ดีจะส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพ
อนามัยดีซึ่งการมีสุขภาพดีจะสามารถลดอุบัติการณ์ใน
การเกิดโรคต่าง ๆ และท าให้ชีวิตยืนยาวขึ้น ลดการใช้
บริการทางการแพทย์และคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้น
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่
จะมีผลต่อภาวะโภชนาการของบุคคลครอบครัว และ
ชุมชน โดยมีหนึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550 -2554) กล่าวไว้ว่าการเสริมสร้างสุขภาวะ
คนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพ
อย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การ
ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจเสริมสร้างคนไทยให้มี
ความมั่นคงทางอาหารและการบริ โภคอาหารที่
ปลอดภัยลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ [2] 

 
8. ข้อเสนอแนะ 
    1. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั งนี  
        1.1 ความเหมาะสมของรสชาติ 

   ร้านอาหารของโรงแรมควรจัดท ารสชาติ
อาหารให้อยู่ในระดับกลาง ๆ ที่เด็กและผู้ใหญ่รวมถึง
คนแก่สามารถรับประทานร่วมกันได้ และอาจจะมี
เครื่องปรุง เ พ่ิมเติมเ พ่ือให้แต่ละคนปรุงรสให้ถูก
ปากมากยิ่งข้ึน 

         1.2 ความสวยงามของอาหาร 
              การจัดเรียงอาหารถือเป็นสิ่งส าคัญไม่แพ้
กับการท าอาหารให้อร่อย เพราะปัจจุบันนี้ผู้บริโภคยุค
ใหม่ให้ความสนใจกับหน้าตาในสิ่งที่ทาน การถ่ายรูป
แชร์ลงในโซเชียล มีผลทางการตลาดโดยตรงของร้าน 
หากหน้าตาเมนูของร้านนั้น ๆ สวย เด่น แตกต่างและ
แชร์ต่อ ๆ ก็มีสูง และยิ่งอาหารรสอร่อยก็พร้อมที่จะ
แชร์ชวนให้คนอ่ืน ๆ มาลอง ซึ่งภาชนะในการใส่
อาหารและการจัดวางถือว่า มีส่วนส าคัญอย่างมาก 
           1.3 คุณภาพของวัตถุดิบ 
                เลือกซื้ออาหารที่ได้มาตรฐาน สะอาด 
ปลอดภัย ผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีลักษณะ สีสัน 
กลิ่น และรสชาติตามธรรมชาติ ส าหรับอาหารที่มีการ
ควบคุมตามกฎหมายจะต้องมีเครื่องหมายรับรอง
ชัดเจน เช่น เครื่องหมาย อย. เครื่องหมาย มอก. ที่
ส าคัญคือต้องตรวจดูวันผลิตและวันหมดอายุบนฉลาก
บรรจุอาหารก่อนทุกครั้ง 
            1.4 ราคา 

      ทางร้านควรค านึงถึงการค านวณต้นทุน
วัตถุดิบ (Food costs) ต้นทุนอ่ืน ๆ (Other cost) 
เปลี่ยนแปลงของตลาด (Market changes) ฐานลูกค้า
(Customers) แ ล ะ ก า ร แ ข่ ง ขั น  ( Competitors) 
เพ่ือให้ทางร้านได้ก าไรและไม่เอาเปรียบลูกค้า 
         1.5 ปริมาณ 

    การเลือกแบบจานให้เหมาะกับอาหาร 
อาหารไม่ควรน้อยหรือมากเกินไป 
     2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

    2.1 ควรท าวิจัยในเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพ
อาหารเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เจาะจงมากข้ึน 

          2.2 ควรท าการวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
และความสมดุลระหว่างชีวิตกับอาหารในแต่ละวัน
เพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ไม่เกิดโรคภัย
ที่มีผลมาจากการรับประทานอาหาร 
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บทคัดยอ 

ไซรัปน้ําตาลโตนดเปนผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพท่ีมีคาดัชนีน้ําตาลต่ํา เหมาะกับบุคคลท่ีตองการลดน้ําหนัก
และผูปวยโรคเบาหวาน งานวิจัยนี้จึงพัฒนาผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัป โดยมีจุดประสงคของการศึกษา
ทดลอง เพ่ือ 1) ศึกษาอุณหภูมิในการใหความรอนของผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัป ผลการศึกษา พบวา การ
ใหความรอนน้ําตาลโตนดสดท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส สงผลใหผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัปมีสีน้ําตาลเขม 
มีคาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 4.51±0.06 และมีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดมากกวา 70 องศาบริกซ 2) 
ศึกษาระยะเวลาการใหความรอนท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัป ผลการศึกษาพบวา การใหความ
รอนของน้ําตาลโตนดสดท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 45 นาที สงผลใหผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัป
มีสีน้ําตาลเขม มีคา pH เทากับ 4.90±0.02 และมีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดมากกวา 70 องศาบริกซ มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และ 3) ศึกษาคา (pH) ของน้ําตาลโตนดสดกอนการใหความรอนท่ี
เหมาะสมของผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัป จากการศึกษาพบวา น้ําตาลโตนดสดท่ีคา pH ควบคุม (pH=4.40-
4.50) ใหความรอนของท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 45 นาที ผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัปไดรับ
คะแนนการยอมรับสูงท่ีสุดในทุกคุณลักษณะ ผลิตภัณฑมีสีน้ําตาลเขมใกลเคียงสีน้ําตาลโตนดไซรัปทางการคา 
ในขณะท่ีน้ําตาลโตนดสดท่ีมีการปรับกรดจะมีรสเปรี้ยว ผูทดสอบชิมจึงใหการยอมรับทางประสาทสัมผัสต่ํา
กวาชุดควบคุม 

คําสําคัญ : ไซรัป น้ําตาลโตนด 
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ABSTRACT 

 
 Palmyra palm syrup for healthy product as the low glycemic index (GI), the product for 
the diet person and diabetes. The purpose of this research was to study the production of 
palmyra syrup 1) study of temperature of heating for palmyra syrup production, this study was 
found that at 95 ºC the syrup showed dark brown color, pH 4.51±0.06 and total soluble solid 
more than 70 ºbrix 2) study of time for palmyra syrup production , this study was found that 
at 95 ºC for 45 min the syrup showed dark brown color, pH 4.90±0.02 and total soluble solid 
more than 70 ºbrix and 3) study of different pH of fresh palmyra juice for palmyra syrup 
production, this study was found that fresh palmyra juice not adjust pH had acceptability 
sensory attributes more than fresh palmyra juice adjust pH  
 
Keywords: Syrup, Palmyra Palm 
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1. บทนํา 
 ปจจุบัน “โรคอวน” นับเปนปญหาสาธารณสุข
ท่ีสําคัญของประเทศไทย เพราะโรคอวนเปน
สาเหตุของโรคเรื้อรังตางๆ อาทิ เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ 
เปนตน และโรคเบาหวานเริ่มคุกคามสุขภาพของ
คนไทยกันมากข้ึน โดยเฉพาะวัยทํางานท่ีมีแนวโนม
เปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 สูงข้ึนกวาเดิม เนื่องจาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไมถูกตอง กลายเปน
เพ่ิมความเสี่ยงโรคเบาหวานใหตัวเองแบบไมรูตัว 
โดยอาหารกลุมน้ําตาล เชนน้ําตาลทราย น้ําผึ้ง 
และไซรัปชนิดตาง ๆ จะถูกจัดอยูในอาหารท่ีมีคา
ดัชนีน้ําตาล (Glycemic index, GI) สูง รางกาย
สามารถดูดซึมไดอยางรวดเร็ว สงผลใหระดับ
น้ําตาลในเลือดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ซ่ึงสงผล
กระทบตอผูปวยเบาหวาน อาจทําใหช็อคได ดังนั้น
ผูปวยเบาหวานควรเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคา
ดัชนีน้ําตาลต่ํา ซ่ึงไซรัปน้ําตาลโตนด (GI= 35-41) 
มีคาดัชนีน้ําตาลต่ํากวาน้ําตาลทราย (GI=60-85)  
 
และน้ําผึ้ง (GI=50-55) ดังนั้นการบริโภคน้ําตาล
โตนดจึงดีตอสุขภาพ 
 ไซรัปน้ําตาลโตนด ไดจากการนําน้ําตาล
โตนดสด ซ่ึงเปนน้ําหวานท่ีไดจากชอดอกของตน
ตาลโตนด (Borassus flabellifer Linn.) มาเค่ียว
ใหมีลักษณะขนเปนน้ําเชื่อม สีเหลืองออน และมี
ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดไมนอยกวา 65 
องศาบริกซ [1] ตนตาลโตนดสามารถพบไดหลาย
พ้ืนท่ีในประเทศไทย จังหวัดท่ีมีตนตาลโตนด
จํานวนมาก เชน จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช 
เพชรบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ชัยนาท พิษณุโลก 
และบุรีรัมย [2] ปตตานีมีแหลงปลูกตนตาลท่ีตําบล
กะมิยอ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ซ่ึงข้ึนชื่อใน
เรื่องของการทําน้ําตาลแวน ชาวบานสวนใหญเก็บ
น้ําตาลจากตาลโตนด นํามาแปรรูปเปนน้ําตาล
โตนดแวน และไซรัปน้ําตาลโตนด สรางรายไดแก
ชุมชน อยางไรก็ตาม แมวาแหลงในการผลิตไซรัป

น้ําตาลโตนดจะมีปริมาณมาก แตพบวาผลิตภัณฑ
ไซรัปน้ําตาลโตนดยังมีคุณภาพต่ํา ไมสมํ่าเสมอ 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําน้ําตาลโตนดสดมา
เตรียมเปนไซรัปน้ําตาลโตนด ผานกรรมวิธีผลิตท่ี
สะอาด ปลอดภัย เพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูบริโภค
ท่ีรักสุขภาพ บุลคลท่ีตองการการลดน้ําน้ําหนัก 
และผูปวยโรคเบาหวาน เนื่องจากผลิตภัณฑท่ีมีคา
ดัชนีน้ําตาลต่ํา 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาอุณหภูมิของการผลิตน้ําตาล
โตนดท่ีเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑไซรัปน้ําตาลโตนด 
 2.2 เพ่ือศึกษาระยะเวลาของการผลิตน้ําตาลโตนดท่ี
เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑไซรัปน้ําตาลโตนด 
 2.3 เพ่ือศึกษาคาความเปนกรด-ดาง (pH) ท่ี
เหมาะสมในกระบวนการทําใหใสของผลิตภัณฑ
ไซรัปน้ําตาลโตนด 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

3.1 อุณหภูมิท่ีแตกตางกัน สงผลใหผลิตภัณฑ
ไซรัปน้ําตาลโตนดมีสี คาความเปนกรด-ดาง (pH) 
และปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายไดตางกัน 
 3.2 ระยะเวลาการใหความรอนท่ีแตกตางกัน 
สงผลใหผลิตภัณฑไซรัปน้ําตาลโตนดมีสี คาความ
เปนกรด-ดาง (pH) และปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ี
ละลายไดตางกัน 
  3.3 ค า พี เอชในกระบวนการทําให ใสของ
ผลิตภัณฑไซรัปน้ําตาลโตนดท่ีแตกตางกัน สงผลให
ผลิตภัณฑไซรัปน้ําตาลโตนดมีคาสี คาความเปน
กรด-ดาง (pH) และปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ี
ละลายได และคะแนนความชอบของผลิตภัณฑ
แตกตางกัน 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 น้ําตาลโตนดสด จากบานดี ต.บาราโหม   
อ.เมือง จ.ปตตานี 
 4.2  ตัวแปรท่ีศึกษา  
  4.2.1 ตัวแปรตน  อุณหภูมิ 
ระยะเวลา และคาความเปนกรด-ดาง (pH) ในการ
ผลิตผลิตภัณฑไซรัปน้ําตาลโตนด 
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 4.2.2  ตัวแปรตาม  คุณภาพทางกายภาพ
และเคมีของผลิตภัณฑไซรัปน้ําตาลโตนด 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 

5.1 การศึกษาอุณหภูมิการใหความรอนของ
ผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัป 

 5.1.1 นําน้ําตาลโตนดสดไปใหความรอน
ท่ีอุณหภูมิแตกตางกัน 5 ระดับ ไดแก อุณหภูมิ 80, 
85, 90, 95 และ 100 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ท่ี
ระยะเวลา 45 นาที 

 5.1.2 วิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑ
น้ําตาลโตนดไซรัป ไดแก สี คาความเปนกรด-ดาง 
(pH) และปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายได (ทํา
การวิเคราะห 3 ซํ้า) 

 5.1.3 วิ เคราะหผลการทดลองโดยหา
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห
ความแตกตางของชุดการทดลอง โดยใช DMRT 
(Duncan Multiple Range Test) 

 5.2 การศึกษาระยะเวลาของการใหความรอน
ของผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัป 
  5.2.1 นําน้ําตาลโตนดสดไปใหความรอน
ตามอุณหภูมิท่ีไดจากขอ 2.1 มาศึกษาระยะเวลา
การใหความรอนท่ีแตกตางกัน 5 ระดับ ไดแก ท่ี
ระยะเวลา 0, 30, 35, 40 และ 45 นาที ตามลําดับ 
  5.2.2 วิ เคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑ
น้ําตาลโตนดไซรัป ไดแก สี คาความเปนกรด-ดาง 
(pH) และปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายได (ทํา
การวิเคราะห 3 ซํ้า) 
  5.2.3 วิเคราะหผลการทดลองโดยหา
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห
ความแตกตางของชุดการทดลอง โดยใช DMRT 
(Duncan Multiple Range Test) 

5.3 ศึกษาคาความเปนกรด-ดาง (pH) ท่ี
เหมาะสมในกระบวนการทําใหใสของผลิตภัณฑ
ไซรัปน้ําตาลโตนด 

 5 .3.1 นําน้ํ าตาลโตนดสดปรับคา
ความเปนกรด-ดาง (pH) ท่ีแตกตางกัน 5 ระดับ 
ไดแก pH ควบคุม (pH เริ่มตนของน้ําตาลโตนด

สด), pH 2, pH 3, pH 4 และ pH 5 ตามลําดับ ไป
ใหความรอนและระยะเวลาการใหความรอนท่ีได
จากขอ 5.1 และขอ 5.2 

 5.3.2 วิเคราะหคาสีของผลิตภัณฑ
น้ําตาลโตนดไซรัป (ทําการวิเคราะห 3 ซํ้า) และ
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใชวิธี 9-
point hedonic scale ใชผูทดสอบชิมท่ีไมผาน
การฝกฝนจํานวน 30 คน 

 5.3.3 วิเคราะหผลการทดลองโดยหา
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห
ความแตกตางของชุดการทดลอง โดยใช DMRT 
(Duncan Multiple Range Test) 
6. ผลการวิจัย 
 6.1. ผลการศึกษาอุณหภูมิการใหความรอน
ของผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัป 
 ผลการศึกษาอุณหภูมิการใหความรอนท่ี
เหมาะสมตอการผลิตผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัป 
โดยศึกษาอุณหภูมิท่ีแตกตางกัน 5 ระดับ ไดแก 
อุณหภูมิ 80, 85, 90, 95 และ 100 องศาเซลเซียส 
ตามลําดับ พบวา เม่ืออุณหภูมิการใหความรอน
เพ่ิมข้ึน สงผลใหผลิตภัณฑมีสีน้ําตาลเพ่ิมข้ึน ดัง
แสดงในภาพท่ี 1 เนื่องจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนสงผล
ใหปริมาณนํ้าตาลซูโครสในไซรัปลดลงเพระถูก
ไฮโดรไลซกลายเปนนํ้าตาลกลูโคสและฟรุคโตสได
มากกวา ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซจึงเพ่ิมข้ึนและทําให
ไซรัปเกิดสีเขมกวาจากการเกิดปฏิกิริยาเมลลารดท่ีมากข้ึน 
 คาความเปนกรด-ดาง (pH) จากผลการ
ทดลอง พบวา เ ม่ืออุณหภูมิการใหความรอน
เพ่ิมข้ึน สงผลใหผลิตภัณฑมีคา pH ลดลง แสดงดัง
ตารางท่ี 1 
 ปริมาณของแข็งท้ังหมด จากการศึกษาผล
ของอุณหภูมิการใหความรอน พบวา ผลิตภัณฑ
น้ําตาลโตนดสูตรท่ี 1-4 มีปริมาณของแข็งท่ีละลาย
ไดท้ังหมด มากกวา 70 องศาบริกซ และสูตรท่ี 5 
น้ําตาลตกผลึก จึงไมสามารถวัดคาได แสดงดัง
ตารางท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 ศึกษาอุณหภูมิของการใหความรอนตอ
ผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัปท่ีระยะเวลา 45 นาที 

ตารางท่ี 1 ผลของอุณหภูมิการใหความรอนตอคา
พีเอชของผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัป 

อุณหภูมิการใหความรอน
น้ําตาลโตนดสด (ºC) 

pH ปริมาณของแข็งท่ี
ละลายได (°Brix) 

80 4.54±0.04a > 70 
85 4.52±0.03a > 70 
90 4.51±0.06a > 70 
95 4.47±0.04a > 70 
100 4.41±0.05b อานคาไมได* 

a-b คาเฉล่ียมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
* น้ําตาลตกผลึก จึงไมสามารถวัดคาได 

6.2 ผลการศึกษาระยะเวลาของการใหความรอน
น้ําตาลโตนดสดท่ีอุณหภูมิ 
 จากการศึกษาระยะเวลาการใหความรอนของ
ผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดท่ีเหมาะสมตอการผลิต
ผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัป โดยศึกษาระยะเวลา
การใหความรอน 5 ระดับ คือ 0, 30, 35, 40 และ 
45 นาที จากการสังเกตสีของผลิตภัณฑ พบวา เม่ือ
ระยะเวลาการใหความรอนเพ่ิมข้ึน ผลิตภัณฑท่ีได
มีสีน้ําตาลเขมข้ึน แสดงดังภาพท่ี 2 
 คาความเปนกรด-ดาง (pH) จากผลการ
ทดลอง พบวา ระยะเวลาท่ีใหความรอนท่ีเพ่ิมข้ึน
สงผลตอคา pH ของผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัปมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน (ภาพท่ี 2) อยูในชวง 4.16 ถึง 
4.90 สวนผลิตภัณฑท่ีไดจากการใหความรอนท่ี
ระยะเวลานาน 50 นาที น้ําตาลตกผลึก จึงไม
สามารถวัดคาได แสดงดังภาพท่ี 2 และตารางท่ี 2 
 ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายได พบวา 
ระยะเวลาท่ีใหความรอนมีผลตอปริมาณของแข็งท่ี
ละลายไดเพ่ิมข้ึน โดย 2 ชวง คือ ชวงเวลา 30-40 
นาที ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดอยูในชวง 
12.0-37.5 องศาบริกซ และเม่ือระยะเวลาเพ่ิมเปน 
45 นาที มีปริมาณของแข็งมากกวา 70 องศาบริกซ 

(ภาพท่ี 2) ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ไซรัปจากพืช ท่ีกําหนดปริมาณของแข็งท่ีละลายได 
มากกวา 70 องศาบริกซ แตผลิตภัณฑท่ีใหความ
รอนระยะเวลา 50 นาที ผลิตภัณฑท่ีไดมีความขน
หนืดและเกิดผลึก ซ่ึงไมใชลักษณะท่ีตองการของ
ผลิตภัณฑไซรัป 

 
ภาพท่ี 2 ผลการศึกษาระยะเวลาของการใหคน
รอนของน้ําตาลโตนดตอคาสีของผลิตภัณฑ 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 ผลของระยะเวลาของการใหความรอน
ตอคาพีเอชของผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัป 

ระยะเวลาการให
ความรอน (นาที) 

pH ปริมาณของแข็งท่ีละลาย
ได (°Brix) 

30 4.16±0.04c 12.0 
35 4.36±0.06c 26.0 
40 4.51±0.04b 37.5 
45 4.90±0.02a > 70 °Brix 
50 อานคาไมได* อานคาไมได* 

a-b คาเฉล่ียมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
* น้ําตาลตกผลึก จึงไมสามารถวัดคาได 
 

6.3 ผลการศึกษาคาความเปนกรด-ดาง (pH) ท่ี
เหมาะสมในกระบวนการทําใหใสของผลิตภัณฑ
ไซรัปน้ําตาลโตนด 
 การศึกษาคาความเปนกรด -ดา ง  (pH) ท่ี
เหมาะสมในกระบวนการทําใหใสของผลิตภัณฑ
ไซรัปน้ําตาลโตนด พบวา pH ของน้ําตาลโตนดสด
ท่ีตางกัน เม่ือนําไปใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 95 
องศาเซลเซียส นาน 40 นาที ผลิตภัณฑท่ีไดมีผล
ตอคาสีของผลิตภัณฑ จากรูปท่ี 3 พบวา ผลิตภัณฑ
ท่ีผานการปรับคา pH เปน 2, 3 และ 4 ผลิตภัณฑ
มีสีน้ํ าตาลออนกวาสี ท่ีตองการ สวนท่ี pH 5 
ผลิตภัณฑมีสีเขมจนเกินไป เนื่องมาจากเม่ือเติม

 

 
80 ºC 85 ºC 90 ºC 95 ºC 100 ºC 

 

 

  0 
 

   30 นาที    35 นาที 40 นาที       45 นาที 
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กรดลงไป กรดจะไปไฮโดรไลซน้ําตาลซูโครส เกิด
เปนน้ําตาลกลูโคสและฟรุคโตสซ่ึงเปนน้ําตาลรีดิวซ 
เ ม่ือนําน้ํ าตาลโตนดสดไปเ ค่ียวใหความรอน 
น้ําตาลรี ดิวซ เหลานี้จะเปนสารต้ังตนท่ี ทําให
เกิดปฏิกิริยาเมลลารด ทําใหเกิดผลิตภัณฑไซรัปท่ี
มีความเปนกรดมาก จะมีสีเขมมากท่ีสุด 

 
ภาพท่ี 3 ผลของคา pH ท่ีแตกตางกันของน้ําตาล
โตนดสดตอผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัป 

 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส ผล
คะแนนความชอบเฉลี่ยในคุณลักษณะตางๆ ของ
ผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัปท้ัง 5 สูตรพบวา ผู
ทดสอบชิมใหคะแนนการยอมรับสูตรควบคุมในทุก
คุณลักษณะท้ังลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สัมผัส และความชอบโดยรวม เนื่องจากผลิตภัณฑ
ท่ีไดรสชาติหวานกําลังดี สวนผลิตภัณฑสูตรอ่ืนๆ 
จะมีรสชาติเปรี้ยว เนื่องจากการปรับกรด 
ตารางท่ี 4.7 คะแนนความชอบเฉลี่ยในคุณลักษณะ
ตางๆ ของผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัปท้ัง 5 สูตร 

pH 

นํ้าตาลโตนดสด 

คะแนนเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

ลักษณะ

ปรากฏ 
สี รสชาต ิ

ความชอบ

โดยรวม 

ควบคุม 8.70±0.47 8.60±0.56 7.93±0.78 8.00±0.83 

pH 2 6.83±1.12 6.83±0.87 6.20±1.06 5.93±1.11 

pH 3 6.37±0.72 6.13±0.82 6.73±0.89 6.93±0.98 

pH 4 7.50±0.91 7.87±0.78 7.03±1.35 7.97±1.16 

pH 5 7.63±0.96 7.43±1.19 7.50±1.04 7.70±0.95 
 

7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  
7.1 การใหความรอนน้ําตาลโตนดสดท่ีอุณหภูมิ 

95 องศาเซลเซียส สงผลใหผลิตภัณฑน้ําตาลโตนด
ไซรัปมีสีน้ําตาลเขม มีคา pH เทากับ 4.51±0.06 
และมีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดมากกวา 70 
องศาบริกซ โดยเม่ืออุณหภูมิการใหความรอน
เพ่ิมข้ึน สงผลใหผลิตภัณฑมีสีเขมข้ึน เนื่องจาก

ความรอน น้ําตาลรีดิวซเหลานี้จะเปนสารตั้งตนท่ี
ทําใหเกิดปฏิกิริยาเมลลารด ทําใหเกิดผลิตภัณฑ
ไซรัปท่ีมีความเปนกรดมาก จะมีสีเขมมากท่ีสุด 
โดยจากการศึกษา พบวา ท่ีอุณหภูมิ 95 องศา
เซลเซียส ผลิตภัณฑท่ีไดมีสีน้ําตาลใกลเคียงกับ
ผลิตภัณฑเชิงการคา และมีปริมาณของแข็งท่ี
ละลายท้ังหมดตตามเกณฑมาตรฐาน 
 7.2 การศึกษาระยะเวลาการใหความรอนของ
น้ําตาลโตนดสดท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 
40 นาที สงผลใหผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัปมีสี
น้ําตาลเขม มีคา pH เทากับ 4.90±0.02 และมี
ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดมากกวา 70 องศาบ
ริกซ โดยเม่ือระยะเวลาการใหความรอนนานข้ึน 
ผลตภัณฑท่ีไดมมีสีเขมข้ึน เนื่องจากน้ําตาลน้ําตาล
รีดิ วซ ในน้ํ าตาลโตนด ท่ี เปนสารตั้ งตนจะทํา
ปฏิ กิ กิริยา กับความรอน ทําให เ กิดปฏิ กิริยา
เมลลารด สงผลใหผลิตภัณฑมีสีน้ําตาลเขมข้ึน 
 7.3 การศึกษาผลของพีเอชในกระบวนการทํา
ใหใสของผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดไซรัป พบวา ชุด
การทดลอง pH ควบคุม ซ่ึงมีคา pH อยูในชวง 
4.40-4.50 ใหความรอนของท่ีอุณหภูมิ 95 องศา
เซลเซียส นาน 45นาที สงผลใหผลิตภัณฑน้ําตาล
โตนดไซรัปไดรับคะแนนการยอมรับสูงท่ีสุดใน ทุก
คุณลักษณะ ผลิตภัณฑมีสีน้ําตาลเขมใกลเคียงสี
น้ําตาลโตนดไซรัปทางการคา มีคาพีเอชเทากับ 
4.54±0.04 มีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดมากกวา 
70 องศาบริกซ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ผลิ ตภั ณ ฑ ชุ ม ช น  (ม ผ ช . , 113/2546) ซ่ึ ง ไ ด
กําหนดใหสีของผลิตภัณฑมีสีตามธรรมชาติและ
ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด ตองไมนอย
กวา 65 องศาบริกซ 
 

8. ขอเสนอแนะ 
 8.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับอายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑ 
 8.2 ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม
และชวยเพ่ิมมูลคาใหแกผลิตภัณฑ 
 
 

 

 
  pH control  pH 2   pH 3      pH 4       pH 5 
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ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอกว่านหางจระเข้รักษาแผล 

Aloe vera wound healing 

      อมรรัตน์  วาระนุช    สมเกียรติ  สิริพงศ์บุญสิทธิ์ 
  ตำแหน่งครู สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย E-mail : Po_11117@hotmail.com 

ตำแหน่งครู สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย E-mail : SIRIPONGBOONSIT2515@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการนำผลิตภัณฑ์ยารักษาแผล

ภายนอกว่านหางจระเข้รักษาแผล “ Aloe vera wound haeling” ที่เกิดจากบาดแผลอุบัติเหตุน้ำ
ร้อนลวก/ไฟไหม้  จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอก 
ว่านหางจระเข้รักษาแผล“ Aloe vera wound haeling” กลุ ่มผู ้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจาก
บาดแผลอุบัติเหตุน้ำร้อนลวก/ไฟไหม้ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่  1) การทดลองคุณภาพ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยสรุปว่า 1) จากการสำรวจและสอบถามพบว่ามีเพศหญิง มากที่สุดจำนวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.00 และรองลงมาคือ เพศชาย จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 36 ปีขึ้นไป จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 อายุ 5 – 15 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.00 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 ธุรกิจส่วนตัว/เอกชน 
จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 และส่วนใหญ่มีรายได้ น้อยกว่า 5,000 บาท จำนวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.70, 2) ความพึงพอใจผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอกว่านหางจระเข้
ร ักษาแผล“ Aloe vera wound haeling” โดยภาพรวม อย ู ่ ในระด ับ ค ่าเฉล ี ่ยเท ่าก ับ  3.90,
3) ผู้ทดลองใช้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ำอีก และมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 

คำสำคัญ : ว่านหางจระเข้รักษาแผล 
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Abstract 

This research The objective is to study the effectiveness of the use of aloe vera 
wound haeling, which is caused by accident, scalding or fire. From the study of 
satisfaction of the testers using external wound healing products Aloe vera wound 
haeling, a group of product testers Caused by injury, scald / fire accident in Chiang Rai 
Province, a total of 30 people. The research instruments were 1)  quality experiment                     
2) satisfaction questionnaire. 

The results of the research concluded that 1) From the survey and inquiring, 
found that there are female The most were 18 people, accounting for 60.00% and 
followed by 12 males, accounting for 40.00%. Most were in the age of 36 years and 
over, 11 people, representing 36.70%, aged 5-15 years, number 9. People accounted 
for 30.00 percent. Occupation 16 students / students, representing 53.30 percent. 
Private business / private, a total of 8 people, representing 26.70 percent, and most of 
the income is less than 5,000 baht, 20 people, representing 66.70 percent,                               
2 Satisfaction of testers The use of external wound treatment, wound healing Aloe 
"Aloe vera wound haeling" Overall, the average level was 3.90, 3) trial, the demand for 
products and over again. And overall satisfaction with the products used was at a good 
level, with a mean of 4.00. 

 
Keywords: Aloe Vera, wound healing 
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1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ในสังคมปัจจุบัน ผู้คนมีความประมาท
ในการใช้ชีวิต ทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้
ง่าย เช่น การโดนน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้
อาจจะได้รับบาดเจ็บจากน้ำร้อนลวกไฟไหม้
จนเกิดเป็นแผล ซึ ่งคนส่วนใหญ่มักใช้ยา
แผนปัจจุบันที่ช่วยรักษาแผลเหล่านี้ ซึ ่งมี
ราคาค่อนข้างสูงและมีการนำเอาสารเคมีมา
ใช้เป็นส่วนผสมจำนวนมาก ทำให้เราได้รับ
สารเคมีเข้าไปในร่างกาย เกิดการสะสมใน
ร่างกายเป็นเวลานานก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตได้ ผู ้วิจัยค้นพบว่าสมุนไพรอย่างว่าน
ห่างจระเข้ท่ีมีสรรพคุณในการรักษาแผลเช่น 
แผลไหม้ น้ำร้อนลวก แผลสด ช่วยบรรเทา
อาการปวดแสบปวดร้อน ใช้ทาเพื่อรักษา
รอยแผลเป็น ซึ่งสารที่สามารถใช้รักษาแผล
ดังกล่าวได้ เป็นสาร Glycoprotein ที่มีชื่อ
ว ่ า  Aloctin A เป ็น Anti-inflammatory 
พบได้ในทุกๆส่วนของว่านหางจระเข้ ซึ่ง
นอกจากสรรพค ุณด ั งกล ่ าวแล ้วย ั งมี
ประโยชน ์ของว ่านหางจระเข ้อ ื ่นๆอีก
มากมาย  อีกท้ังยังหาได้ง่ายและมรีาคาที่ถูก  
ดังนั ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษาแผล

ภายนอกว่านหางจระเข้รักษาแผล “ Aloe vera 
wound haeling”  ข ึ ้ น ม า เ พ ื ่ อ ค ว า ม
สะดวกสบายต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ที ่เก ิดจาก
บาดแผลอุบัติเหตุน้ำร้อนลวก/ไฟไหม้ และการ
นำว่านหางจระเข้มาพัฒนาใช้ประโยชน ์ใน
ประเทศไทยนั้น มีความเป็นไปได้เป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากว่านหางจระเข้สามารถปลูกได้ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ ื ่อศ ึกษาประส ิทธ ิผลของการนำ
ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอกว่านหางจระเข้
ร ั กษ าแผล  “ Aloe vera wound haeling”             
ที่เกิดจากบาดแผลอุบัติเหตุน้ำร้อนลวก/ไฟไหม้
ได้ 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

ผล ิตภ ัณฑ ์ยาร ักษาแผลภายนอก              
ว่านหางจระเข้รักษาแผล “ Aloe vera wound 
haeling” ม ี ป ระส ิ ทธ ิ ผ ลต ่ อผ ู ้ ทดลอง ใช้
ผลิตภัณฑ์เกิดจากบาดแผลอุบัติเหตุน้ำร้อน
ลวก/ไฟไหม้ อยู่ในระดับ ดี 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

เป็นผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอก
ว่านหางจระเข้รักษาแผล “ Aloe vera wound 
haeling” เกิดจากบาดแผลอุบัติเหตุน้ำร ้อน
ลวก/ไฟไหม้ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัย

ครั ้งเป็นผู ้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผล
ภายนอกว่านหางจระเข้รักษาแผล “ Aloe vera 
wound haeling” เกิดจากบาดแผลอุบัติเหตุน้ำ
ร้อนลวก/ไฟไหม้ ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 30 
คน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
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1. ผลิตภัณฑ์ยารักษา 
แผลภายนอกว่านหางจระเข้รักษาแผล “ Aloe 
vera wound haeling” หมายถึง สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมใหม่ เพื ่อการรักษาแผลที ่เกิดจาก
อุบัติเหตุน้ำร้อนลวก/ไฟไหม้ ซึ่งมีส่วนประกอบ
สำคัญ คือว่านหางจระเข้เป็นส่วนผสมหลัก 

2. Aloe vera wound 
haeling หมายถึง ว่านหางจระเข้รักษาแผล  

3. ว่านหางจระเข้รักษา
แผล หมายถึง การนำว่านหางจระเข ้มาทา
บริเวณที่เกิดบาดแผล เพื่อให้ตัวเนื้อว่านหาง
จระเข้ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บ 
5. วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้ค้นคว้าและดำเนินตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

 เพื ่อศึกษาประสิทธิผลของการนำ
ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอกว่านหางจระเข้
ร ักษาแผล “ Aloe vera wound haeling” ที่
เกิดจากบาดแผลอุบัติเหตุน้ำร้อนลวก/ไฟไหม้ได้ 
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษา 
5.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอกว่าน
หางจระเข ้ร ักษาแผล  “ Aloe vera wound 
haeling” 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั ้งนี้ 

เป็นผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอก
ว่านหางจระเข้รักษาแผล “ Aloe vera wound 
haeling”และทำการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ
ต ่ อผล ิภ ัณฑ ์ ยาร ั กษาแผลภายนอก ด ้ าน

การแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย “ Aloe vera 
wound haeling” (ว่านหางจระเข้รักษาแผล)  
จำนวน 30 คน 
5.2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 1. การสร ้างแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อผู ้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผล
ภายนอกด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย 
“ Aloe vera wound haeling” (ว่านหางจระเข้
รักษาแผล) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.3. การดำเนินการทดลอง 
 ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอกด้าน
การแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย “ Aloe vera 
wound haeling” (ว่านหางจระเข้รักษาแผล) 
คณะผู้วิจัยได้กำหนดกรอบในการดำเนินงาน
เป็น 3 ขั้นตอน 
ตอนที ่ 1 แสดงผลการศึกษาหาสูตรการทำ
ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอกว่านหางจระเข้
ร ั กษ าแผล  “ Aloe vera wound haeling”
ศึกษาสูตร นำว่านหางจระเข้ไปปลอกเปลือก
และล้างในน้ำสะอาด จากนั้นแช่น้ำสะอาดทิ้งไว้ 
5 นาที นำว่างหางจระเข้ไปหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม
ขนาด 1-2 กรัม นำไปแช่น้ำใบเตย 20-30 นาที 
และนำเนื้อว่านหางจระเข้ ขนาด 3 กรัม ไปบด
ให้ละเอียดเติมเพกติน 0.5 กรัม และน้ำใบเตย
เข้มข้น ½ ช้อนชา โดยคิดค้นสูตร ดังนี้ 
 

สูตรที่ 1 
เนื้อว่านหางจระเข้     3  กรัม 
เพกติน  0.5  กรัม 
น้ำใบเตยเข้มข้น     ½  ช้อนชา 
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ภาพที่ 1 ทดสอบประสิทธิผลของการ
นำผล ิตภ ัณฑ ์ยาร ักษาแผลภายนอกด ้ าน
การแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย “ Aloe vera 
wound haeling” (ว่านหางจระเข้รักษาแผล) 
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการเก็บ
ข้อมูล 
ขั้นตอนการทดลองผลิตภัณฑ์ยารักษาแผล
ภายนอก 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 นำว่านหางจระเข้ปลอกเปลือก ล้างใน
น้ำสะอาด 

 
 

 
 

ภาพที่ 3 นำว่านหางจระเข้หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม    
 
 
 
 

   
  ภาพที่ 4 นำว่านหางจระเข้แช่น้ำใบเตย 

 
 
 

 
 

  
 

ภาพที่ 5 นำว่านหางจระเข้บดให้ละเอียด 
  
 
 
 
   ภาพที่ 6 ทดลองนำว่านหางจระเข้ใช้ทากับ
แผลสด 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 7 ทดลองนำผลิตภัณฑ์ว่านหาง
จระเข้ใช้ทาบริเวณท่ีเป็นแผลสด 
ตอนที่ 2 การทดสอบวิธีการเก็บรักษาว่านหาง
จระเข้ เมื่อเก็บไว้ในระยะเวลาที่ต่างกัน 
 นำตัวว่านหางจระเข้ ที่ปอกเอาแต่เนื้อ
มาใส่ในภาชนะชนิดเดียวกัน ปริมาณเท่ากัน 
เก ็บในอุณหภูม ิท ี ่ต ่างก ัน เพื ่อทดสอบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของตัวว่านหางจระเข้ 
ตอนท ี ่  3 ผลการศ ึกษาความพ ึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอกว่านหางจระเข้
ร ั กษ าแผล  “ Aloe vera wound haeling”
 แบบสอบถามความพ ึงพอใจต ่อผู้
ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอกว่านหางจระเข้
รักษาแผล “ Aloe vera wound haeling” 
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 1. ศึกษาข้อมูลและวิธีการเพ่ือ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินคุณภาพ
และความพึงผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอก
ว่านหางจระเข้รักษาแผล “ Aloe vera wound 
haeling” 

 2. สร้างและประเมินคุณภาพ
และความพึงพอใจผลิตภ ัณฑ์ยาร ักษาแผล
ภายนอกว่านหางจระเข้รักษาแผล “ Aloe vera 
wound haeling” โ ด ยแบ ่ ง แบบปร ะ เ มิ น
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ประเมิน
ระดับความพึงพอใจต่อผู ้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
วิเคราะห์โดยข้อมูลจากแบบประเมิน นำเสนอ
เป็นการบรรยาย  โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) กำหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ 
ซึ่งกำหนดค่าระดับคิดเห็น ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง มีคุณภาพ  ดีมาก 
ระดับ 4 หมายถึง มีคุณภาพ  ดี 
ระดับ 3 หมายถึง มีคุณภาพ ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มีคุณภาพ ต้องปรับปรุง
แก้ไข 
ระดับ 1 หมายถึง มีคุณภาพ  ไม่มีคุณภาพ 

และแปลความหมาย ค่าเฉลี ่ยโดยใช้
เกณฑ์ดังนี้ 

ค ะ แ น น เ ฉ ล ี ่ ย  4.51-5.00 ห ม า ย ถึ ง                     
มีคุณภาพ  ดีมาก 
ค ะ แ น น เ ฉ ล ี ่ ย  3.51-4.50 ห ม า ย ถึ ง                              
มีคุณภาพ  ดี 
ค ะ แ น น เ ฉ ล ี ่ ย  2.51-3.50  ห ม า ย ถึ ง                     
มีคุณภาพ  ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 ห ม า ย ถึ ง                       
มีคุณภาพ  ต้องปรับปรุงแก้ไข 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50   ห ม า ย ถึ ง               
มีคุณภาพ  ไม่มีคุณภาพ 

3. นำแบบประเมินคุณภาพ
และความพึงพอใจผลิตภ ัณฑ์ยาร ักษาแผล
ภายนอกว่านหางจระเข้รักษาแผล “ Aloe vera 
wound haeling” ที่ผ่านการประเมินแล้ว มา
ทำการวิเคราะห์ผลโดยวิธีการทางสถิติ 
5.4. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้
สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้ 

 1. ค่าร้อยละ 
 2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

6. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาประสิทธิผลความพึงพอใจต่อ
ผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอกว่าน
หางจระเข้รักษาแผล “ Aloe vera wound 
haeling” ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการนำเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

2. ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนำเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ใน
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายของ
ข้อมูล ดังนี้  

N แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
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X   แทน คะแนนเฉลี่ย 
S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
6.2. ลำดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามลำดับการศึกษา ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามลำดับการศึกษา ดังนี้ 
 

ตอนที่  1: ข ้อม ูลท ั ่ ว ไปของผ ู ้ ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ดังตารางที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ า ก ต า ร า ง ท ี ่  1 พ บ ว ่ า  ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
60.00) รองลงมาเพศชาย (ร้อยละ 40.00) อายุ 
36 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 36.70) รองลงมาอายุ 5 – 
15 ปี (ร้อยละ 30.00) อายุ 16 – 25 ปี (ร้อยละ 
23.30) อายุ 26 – 35 ปี (ร้อยละ 10.00) อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 53.30) รองลงมา 
ธ ุ ร ก ิ จ ส ่ วนต ั ว / เ อกชน  ( ร ้ อยละ  26.70) 
ข้าราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ร้อยละ 20.00) 
รายได้ น้อยกว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 66.70) 
รองลงมา ตั ้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 
20.00) และตั้งแต่ 10,001 – 20,000 บาท (ร้อย
ละ 13.30) ตามลำดับ 
ตอนที่ 2: ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ยา
รักษาแผลภายนอกว่านหางจระเข้รักษาแผล “ Aloe 
vera wound haeling”  
 
 

 
 
 
 
ตารางที ่  2 พบว่า ความพึงพอใจผู้

ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอกว่าน
หางจระเข ้ร ักษาแผล  “ Aloe vera wound 

haeling” โดยรวม อยู่ในระดับ ดี (  = 3.90) 
เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผู ้ทดลองใช้มีความ
ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ำอีก และในภาพรวมผู้

ทดลองใช้มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดี (  = 
4.00) ร อ ง ล ง ม า ค ื อ ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ ม ี ค ว า ม
สะดวกสบาย และรวดเร็วต่อการใช้ และมีการ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้ทดลอง

ใช้  อย ู ่ ในระด ับ ด ี  (  = 3.97) ราคาของ

ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ ดี (  
= 3.93) ประสิทธิผลในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 

อยู่ในระดับ ดี (  = 3.87) ความสะอาดในตัว

ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ ดี (  = 3.73) และมี

X

X

X

X

X

X
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การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้  

อยู่ในระดับ ดี (  = 3.70) ตามลำดับ 
7. สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาประสิทธิผลและความพึง
พอใจของผู ้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผล
ภายนอกว่านหางจระเข้รักษาแผล “ Aloe vera 
wound haeling” ที่เกิดจากบาดแผลอุบัติเหตุ
น้ำร้อนลวก/ไฟไหม้ได้ มีประเด็นสำคัญในการ
นำเสนอตามลำดับ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 
2. สรุปผล 
3. อภิปรายผล 
4. ข้อเสนอแนะ 

7.1. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 
เพ ื ่อศ ึกษาประส ิทธ ิผลของการนำ

ผลิตภ ัณฑ์ยาร ักษาแผลภายนอกว ่านหาง
จ ร ะ เ ข ้ ร ั ก ษ า แผล  “ Aloe vera wound 
haeling”  ที่เกิดจากบาดแผลอุบัติเหตุน้ำร้อน
ลวก/ไฟไหมไ้ด ้

7.2 สรุปผล 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลอง

ใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอกว่านหาง
จ ร ะ เ ข ้ ร ั ก ษ า แ ผ ล  “ Aloe vera wound 
haeling”  สรุปผลได้ ดังนี้ 

ประชากร  
 ผู ้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผล
ภายนอกว่านหางจระเข้รักษาแผล “ Aloe vera 
wound haeling”  ที่เกิดจากบาดแผลอุบัติเหตุ
น้ำร้อนลวก/ไฟไหม้ ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 
30 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 เคร ื ่องม ือที ่ ใช ้ว ิจ ัยในครั ้งน ี ้ ใช ้การ
ทดลองโดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูล
ของผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอก
ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย “ Aloe 
vera wound haeling” (ว่านหางจระเข้รักษา
แผล) ที่เกิดจากบาดแผลอุบัติเหตุน้ำร้อนลวก/
ไฟไหม้ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลตัวอย่างของประชากร 
คือ การสอบถามด้าน เพศ อายุ อาชีพ และ
รายได ้
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ . ประสิทธิผลในการทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกสบาย 
และรวดเร ็วต ่อการใช ้  ความสะอาดในตัว
ผลิตภัณฑ์ ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 
มีการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 
ผู ้ทดลองใช้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ำอีก 
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้
ทดลองใช้ ในภาพรวมผู ้ทดลองใช้มีความพึง
พอใจ 
 ตอนท ี ่  3 ความค ิดเห ็นของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ ่งเป็นแบบสอบถามแบบการ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า     

1. เพศ 
จากการสำรวจและสอบถามพบว่ามี

เพศหญิง มากที่สุดจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.00 และรองลงมาคือ เพศชาย จำนวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 จากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 30 คน 

2. อายุ 

X
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จ า ก ก า ร ส ำ ร ว จ พ บ ว ่ า ผ ู ้ ต อ บ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 36 ปีขึ้น
ไป จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 อายุ 5 
– 15 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
อายุ 16 – 25 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.30 อายุ 26 – 35 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน 

3. อาชีพ 
จ า ก ก า ร ส ำ ร ว จ พ บ ว ่ า ผ ู ้ ต อ บ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.30 ธุรกิจส่วนตัว/เอกชน จำนวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.70 ข้าราชการ/หน่วยงาน
ของรัฐ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน 
4. รายได ้

จ า ก ก า ร ส ำ ร ว จ พ บ ว ่ า ผ ู ้ ต อ บ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้ น้อยกว่า 5,000 
บาท จำนวน 20 คน คิดเป ็นร ้อยละ 66.70 
รายได้ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป จำนวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.00 รายได้ตั ้งแต่ 10,001 – 
20,000 บาท จำนวน 4 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 
13.30 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน 
7.3. อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความ
พึงพอใจของผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผล
ภายนอกว่านหางจระเข้รักษาแผล “ Aloe vera 
wound haeling”  มีประเด็นอภิปราย ดังนี้ 

กล ุ ่มต ัวอย ่ างม ีความพ ึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ยารักษาแผลภายนอกว่านหางจระเข้
ร ั กษ าแผล  “ Aloe vera wound haeling”  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ อยู่ในระดับดี ได้แก่ ผู้ทดลองใช้มีความ
ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ำอีก ในภาพรวมผู้ทดลอง
ใช ้ ม ี ค ว ามพ ึ งพอ ใ จ  ผล ิ ตภ ัณฑ์ ม ี ค ว าม
สะดวกสบายและรวดเร็วต่อการใช้ มีการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้ทดลองใช้  
ร า ค าขอ งผล ิ ตภ ัณ ฑ ์ ม ี ค ว าม เหม า ะส ม 
ประสิทธิผลในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ความ
สะอาดในตัวผลิตภัณฑ์ และมีการให้ข ้อมูล
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ตามลำดับ 
8. ข้อเสนอแนะ 

1. ผลิตภัณฑ์ควรมีหลายขนาด ตาม
สภาพในการใช้ 

2. ควรมีหลายสูตรเพื่อเป็นทางเลือก
แก่ผู้ใช้ 

3. ควรเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย 
9. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา คณะผู ้บร ิหารวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกเชียงราย และผู้เชี่ยวชาญในด้าน
ส ื ่อและผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญด้ านเน ื ้อหา  ที ่ ให ้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือผู้วิจัยและการศึกษามาโดย
ตลอดเวลาจนงานวิจัยสำเร็จลงได้ด้วยดี 
10. เอกสารอ้างอิง 

(1) (นงลักษณ์ ประยูรรักษ์, 2538). กรดอะมิ
โนท ี ่พบมากในเจลว ่ านหางจระเข้ .
กรุงเทพมหานคร 

(2) ( จ ุ ฬ าภรณ ์  เ ล ิ ศบว รว งศ์ , 2551). 
เครื ่องดื ่มว่านหางจระเข้ที ่มีเจลช่วย
ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งที ่กระเพาะ
อาหารและลำไส้ใหญ่.กรุงเทพมหานคร 
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การสร้างและพฒันาเครื่องยิงพลกุระดาษโดยใช้แรงดันลม 

Constructing and developing a Paper fireworks shooter using air pressure 

 

วชิรศักย์  กุลดี     

Wachirassak Kuldee 

ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำรครู สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง วิทยำลัยเทคนคิกำญจนำภิเษกเชียงรำย E-mail : nopanoi08@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้ำงและพัฒนำเครื่องยิงพลุกระดำษโดยใช้แรงดันลมให้มี

ประสิทธิภำพและรำคำถูก 2) ศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนเครื่องยิงพลุกระดำษโดยใช้แรงดันลม กลุ่ม

ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรกำรวิจัยในครั้งนี้ คือคณะครูของ วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย ที่เคยเป็น

กรรมกำรตัดสินกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 10 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

ผลกำรวิจัยสรุปว่ำ 1) ผลกำรสร้ำงเครื่องยิงพลุกระดำษโดยใช้แรงดันลม ได้เครื่องยิงพลุกระดำษด้วย

แรงดันลม ที่สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนด้วยรีโหมดไร้สำย ถังบรรจุลมได้สูงสุด 100 Psi ใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำก

แบตเตอรี่ 12 DC และสำมำรถเปลี่ยนกระบอกบรรจุกระดำษได้ ผลกำรทดลองเครื่องยิงพลุกระดำษโดยใช้

แรงดันลม สำมำรถควบคุมด้วยรีโหมดไร้สำย ระยะไกลได้ประมำณ 30-50 เมตร ยิงพลุกระดำษได้สูง 4-6 

เมตร 2) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อเครื่องยิงพลุกระดำษโดยใช้แรงดันลม จำกคณะครู ที่เคยเป็น

กรรมกำรตัดสินกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอำชีวศึกษำจั งหวัดเชียงรำย จ ำนวน 10 คน 

พบว่ำควำมพึงพอใจด้ำนกำรออกแบบ อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.27 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรใช้งำน อยู่

ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.82 ควำมพึงพอใจด้ำนเทคนิคและกำรท ำงำน อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ 4.16 ควำมพึงพอใจด้ำนคุณค่ำของสิ่งประดิษฐ์ อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.35 และควำมพึง

พอใจต่อเครื่องยิงพลุกระดำษโดยใช้แรงดันลม โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.37 

 

ค าส าคัญ : เครื่องยิงพลุกระดำษโดยใช้แรงดันลม 
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Abstract 

 The purpose of this research was to 1) Constructing and developing a Paper fireworks 

shooter using air pressure To be effective And cheap 2) To study the satisfaction of the use 

of the paper fireworks shooter using air pressure The sample group used in this research was 

the teachers of Kanchanaphisek Technical College, Chiang Rai. That used to be a judge of the 

invention contest of the new generation Vocational level in Chiang Rai, consisting of 10 

people. The instrument used in this study was Satisfaction questionnaire 
  The results of the research are summarized as follows: 1) The results of the 

construction of a paper fireworks shooter using air pressure. Get a paper rocket launcher 

with air pressure That can be controlled with wireless remote mode Holds up to 100 Psi of 

air. It uses 12 DC batteries and can change the paper cylinder. The experimental results of 

the paper fireworks shooter using air pressure can be controlled with wireless remote mode 

at a distance of 30-50 meters, able to shoot paper at a height of 4-6 meters. 2) The results 

of satisfaction assessment with the paper fireworks shooter using air pressure from the 

teacher who used to judge the contest. Inventions of the new generation Vocational level in 

Chiang Rai, 10 people found that the satisfaction in design. At a high level The average is 

4.27. Satisfaction in usage. Is at the highest level The average is 4.82. Technical and work 

satisfaction At a high level The average value is 4.16 satisfaction with the value of the 

invention. At a high level The average value is 4.35 and the satisfaction with the paper 

fireworks shooter using air pressure in the high level. The average value is 4.37. 

 

Keywords: Paper fireworks shooter using air pressure 
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1.ความเป็นมาและความส าคัญ 
      เนื่องด้วยปัจจุบันกำรจัดงำนกิจกรรมต่ำงๆ 
กำรเปิดงำน หรือกำรเปิดพิธีกำรต่ำงๆ ได้มีกำรน ำ
อุปกรณ์ต่ำงๆ มำประกอบฉำกในพิธี เพื่อให้กำรเปิด
งำนมีควำมหลำกหลำยและมีควำมน่ำสนใจ โดย
หนึ่งในอุปกรณ์ที่นิยมน ำมำใช้ประกอบพิธีกำรเปิด
งำน เช่น เครื่องยิงพลุกระดำษ เป็นต้น และเครื่อง
ยิงพลุกระดำษที่มีขำยโดยทั่วไปมีหลำกหลำย
รูปแบบให้เลือกใช้ แต่ว่ำส่วนมำกเครื่องที่มีขำย
ทั่วไปมีรำคำที่ค่อนข้ำงแพงมำก กำรเช่ำเครื่องยิง
พลุกระดำษมำใช้งำน รำคำเช่ำแต่ละครั้ งอยู่ที่
ประมำณเครื่องละ 1,500 – 2,000 บำท ต่องำน 

ดังนั้นเพื่อเป็นกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยหรื อ
งบประมำณในกำรจัดงำน ผู้วิจัยจึงคิดสร้ำงเครื่อง
ยิงพลุกระดำษโดยใช้แรงดันลมข้ึน ซึ่งปัจจุบันก็มีผู้
คิดค้นประดิษฐ์และสร้ำงขึ้นมำใช้งำนมำกมำยหลำย 
รูปแบบ แต่เครื่องยิงพลุกระดำษโดยใช้แรงดันลม ที่
ผู้ วิจัยได้สร้ำง ข้ึนนั้น ได้พัฒนำให้ เครื่องยิงพลุ
กระดำษที่สร้ำงข้ึนมีรำคำถูก สำมำรถน ำไปใช้ได้
สะดวก ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน โดย
ออกแบบให้สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนด้วยรีโหมด
ระยะไกลได้  ใ ช้แบตเตอรี่  12 โวลต์ดีซี  เป็น
แหล่งจ่ำยพลังงำนซึ่งมีควำมปลอดภัยต่อผู้น ำไปใช้
งำน ผู้วิจัยยังออกแบบให้สำมำรถเปลี่ยนกระบอก
ยิงกระดำษได้ เพื่อให้เหมำะสมกับพื้นที่ที่น ำไปใช้
งำน เช่น น ำไปใช้งำนในบริเวณอำคำรหรือภำยนอก
อำคำร เป็นต้น  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อสร้ำงและพัฒนำเครื่องยิงพลุกระดำษ

โดยใช้แรงดันลมให้มีประสิทธิภำพและรำคำถูก 
 2.2 เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน
เครื่องยิงพลุกระดำษโดยใช้แรงดันลม 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องยิงพลุกระดำษโดย

ใช้แรงดันลม ไดศึ้กษำเกี่ยวกับกำรท ำงำนของเครื่อง
ยิงพลุกระดำษที่มีใช้งำนหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งที่มี
ขำยทั่วไปหรือสร้ำง ข้ึนมำใช้งำนเอง ผู้ วิจัยได้
ออกแบบและพัฒนำสร้ ำงเครื่องเครื่องยิงพลุ
กระดำษโดยใช้แรงดันลม โดยกำรออกแบบที่เน้น
กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีรำคำไม่แพง และเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ที่หำซื้อได้ตำมร้ำนค้ำทั่วไป  ข้ันตอนกำร
ด ำเนินกำรวิจัย มีรำยละเอียดดังนี้ 

3.1 ข้ันกำรออกแบบเครื่องยิงพลุกระดำษ โดย
ใช้แรงดันลม กำรออกแบบผู้วิจัยได้ยึดหลักกำร 
ขนำด (Dimensions) สัดส่วน (Proportion) สีสัน
และควำมสวยงำม (Colour) ค ำนึงถึงประโยชน์ใช้
สอย (Use) และควำมประหยัด (Economize) กำร
ออกแบบเน้นกำรใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่สำมำรถหำ
ซื้อได้ง่ำยและรำคำไม่แพง  

 
 
 
 
 
 

 
 

         ภาพท่ี1 แบบร่ำงเครื่องยิงพลุกระดำษ 
  
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพท่ี2 รำยกำรอุปกรณ์เครือ่งยิงพลุกระดำษ 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 774



4 
 

 3.2 ข้ันตอนกำรสร้ำงเครื่องยิงพลุกระดำษ โดย
ใช้แรงดันลม  
  1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตำมรำยกำร 
  2. จัดเตรียมเครื่องและอุปกรณ์ 
  3. ด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องยิงพลุกระดำษ
ตำมที่ไดอ้อกแบบไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี3 เครื่องยิงพลุกระดำษที่สร้ำงเสร็จแล้ว 
 

 3.3 ทดสอบกำรท ำงำนของ เครื่องยิงพลุ
กระดำษ โดยใช้แรงดันลม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพท่ี4 ทดสอบเครื่องยิงพลุกระดำษ 
  
 

 3.4 ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนเครื่อง
ยิงพลุกระดำษโดยใช้แรงดันลม กำรประเมินควำม
พึงพอใจเครื่องยิงพลุกระดำษโดยใช้แรงดันลม 
ประกอบด้วย 4 ด้ำน คือ  
  1. ด้ำนกำรออกแบบ  
 2  ด้ำนกำรใช้งำน     
 3  ด้ำนเทคนิคและกำรท ำงำน     
 4  ด้ำนคุณค่ำของสิ่งประดิษฐ ์
 3.5 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยคือ คณะครู 
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย ที่เคยเป็น
กรรมกำรตัดสินกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดจ ำนวน 10 คน 
 3.6 เครื่ องมือในกำร วิจัยและตรวจสอบ
คุณภำพ ได้แก่ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
       

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 4.1 กำรวิจัยในครั้งนี้เพื่อสร้ำงและพัฒนำเครื่อง
ยิงพลุกระดำษโดยใช้แรงดันลม ที่มีประสิทธิภำพ
สำมำรถน ำไปใช้งำนได้จริง และมีรำคำถูกกว่ำ 
เครื่องยิงพลุกระดำษที่มีขำยโดยทั่วไป ศึกษำควำม
พึงพอใจต่อเครื่องยิงพลุกระดำษโดยใช้แรงดันลม  
โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจทุกด้ำนรวมอยู่ใน ระดับ
มำก 
 4.2 ผลกำรสร้ ำงและพัฒนำเครื่ องยิ งพลุ
กระดำษโดยใช้แรงดันลม ได้เครื่องยิงพลุกระดำษ
ด้วยแรงดันลม ที่สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนด้วย   
รีโหมดไร้สำย ระยะไกลได้ประมำณ 30-50 เมตร 
ใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ถัง
สำมำรถบรรจุลมได้สูงสุด 100 Psi ผลกำรทดลอง
เครื่องยิงพลุกระดำษโดยใช้แรงดันลม สำมำรถยิง
พลุกระดำษไดสู้ง 4-6 เมตร ออกแบบให้ใช้งำนง่ำย
และมีควำมปลอดภัยต่อผู้ ใ ช้งำน เครื่องยิงพลุ
กระดำษที่สร้ำงและพัฒนำข้ึนนี้ ใช้งบประมำณใน
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กำรสร้ำงประมำณ 3,000 บำท เมื่อเปรียบเทียบกับ
เครื่องยิงพลุ กระดำษที่มี ขำยทั่ วไปซึ่ งมี รำคำ
ประมำณ 7500-8000 บำทต่อเครื่อง จะเห็นได้ว่ำมี
รำคำถูกกว่ำเป็นอย่ำงมำก ท ำให้ช่วยประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยหรืองบประมำณในกำรจัดงำนได ้
 4.3 ผลกำรวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงำนวิจัย
แล ะพัฒ นำน วัตก รร มอ ำ ชี ว ศึ กษำ  ร่ ว มกั บ
คณะกรรมกำรจัดกำรนวัตกรรมอำชีวศึกษำ 
“โครงกำรสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
      5.1 ผลกำรวิจัยกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องยิง
พลุกระดำษโดยใช้แรงดันลม ได้ เครื่ องยิงพลุ
ก ร ะ ด ำ ษ ที่  ส ำ ม ำ ร ถ น ำ ไ ป ใ ช้ ง ำ น ไ ด้ จ ริ ง               
มีประสิทธิภำพและรำคำถูก 
      5.2 ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของเครื่องยิง
พลุกระดำษโดยใช้แรงดันลม โดยกลุ่มตัวอย่ำงคือ
คณะครูที่ เคยเป็นกรรมกำรตัดสินกำรประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด 
จ ำนวน 10 คน สรุปว่ำควำมพึงพอใจ ด้ำนกำรใช้
งำนมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73 ด้ำนคุณค่ำสิ่งประดิษฐ์ 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.35  ด้ำนกำรออกแบบมีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.27 ด้ำนเทคนิคและกำรท ำงำน มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.16 และมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจรวม
เท่ำกับ 4.37 รำยละเอียดดัง ตำรำงที่ 1 

 
  

 

 
 
 
ตารางท่ี1 ควำมพึงพอใจต่อเครื่องยิงพลุกระดำษ
โดยใช้แรงดันลม   
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี5 แผนภูมิแสดงค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจ
ต่อเครื่องยิงพลุกระดำษโดยใช้แรงดันลม 
   

6.ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่อง
ยิงพลุกระดำษโดยใช้แรงดันลม จะต้องค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัย และประสิทธิภำพในกำรน ำไปใช้
งำน ตลอดจนกำรบ ำรุงรักษำและควำมคุ้มค่ำใน
ระยะยำว 
  

7. กิติกรรมประกาศ  
งำนวิจัยนี้ขอขอบคุณบุคคลและหน่วยงำน

ต่อไปนี้ คณะครูและนักศึกษำ สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ
ก ำลัง วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย ที่ให้
ก ำร สนับ สนุนกำร ท ำ วิจั ย เป็ นอ ย่ ำ งดี  แล ะ
วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย ที่สนับสนุน
ด้ำนงบประมำณในกำรด ำเนินงำนวิจัยในครั้งนี้ 
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โคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือออกแบบและพัฒนาโคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลาย
เรือกอและ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจโคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยคือ ลูกค้าร้านโคมไฟตกแต่งอาคารบ้านเรือน อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ านวน 30 คน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหัตถศิลป์ จ านวน 5 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) กระบวนการออกแบบและพัฒนาโคม
ไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
ร้านโคมไฟตกแต่งอาคารบ้านเรือน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลิตภัณฑ์โคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและเป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบหัตถศิลป์ร่วมสมัย บ่งบอกถึงเอกลักษณ์สืบสานวัฒนธรรม มีความสวยงามช่วยเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้
ผลงาน สามารถตอบสนองคุณประโยชน์ทางการใช้สอยและด้านจิตใจของผู้รับและผู้ให้ได้เป็นอย่างดี 2)       
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ พบว่าระดับ
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.38)   
 
ค าส าคัญ : โคมไฟ,กรงนก,ลวดลายเรือกอและ 
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Abstract 
 

 The objectives of Kolae Designed Bird Cage- shaped Lampconsist of:  1)  To design and 
develop theKolae Designed Bird Cage- shaped Lamp product; 2)To study the satisfaction of 
customers of several decorative lamp shops in Mueang, Songkhlaarea,specifically with respect 
to the Kolae Designed Bird Cage-shaped Lamp product. The process of the project consists of 
3 steps: 1) Designing, 2) Following the designed steps, and 3) Utilizingthe finalized product. 
 The results of the study foundthat: 1) The Kolae Designed Bird Cage-shaped Lampis the 
contemporary masterpiece and IT ISsignificantly different from other general decorative lamps 
in souvenir shops,for reason such as that the design and creation of the new innovative lamp 
has been a result of the combinations of art composition theory, locallegend, southern local 
Kolae boat pattern and local bird cagestyle, which reflects local wisdom and southern ways 
of life.  And 2)  The satisfaction of the customers towards Kolae Designed Bird Cage- shaped 
Lamp product was in high level (4.38) 
 

Keywords : Lamp , Bird Cage , Kolae Boat Paattern 
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1. บทน า 
  วิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้านด ารงชีวิตคู่กับ
ทะเล มีเรือเป็นพาหนะในการประกอบอาชีพ 
เรียกว่า เรือกอและ ซึ่งเป็นเรือประมงท้องถิ่น
ทางตอนล่างของภาคใต้ที่ผสมผสานศิลปะและ
วัฒนธรรมการประดิษฐ์ การเขียนลวดลายด้วยสีสดใส
(ชาย นครชัย,2557) ซึ่งน าลวดลายไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับล าเรือ เกิด
เป็นเอกลักษณ์ ที่มีความโดดเด่นสวยงาม (เจ๊ะอุ
เซ็ง  เจ๊ะซู,2542) นอกจากนี้ ภาคใต้ยังมีอาชีพ
การท ากรงนกเขาชวาของชุมชนมุสลิมต าบล
บ้านนา อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น
อาชีพตามวิถีชีวิตที่ด าเนินมาอย่างยาวนาน (รุวัย
ดา  อาซา,2551) รวมถึงการเชิดแผ่นหนังสัตว์ที่
เรียกว่า “หนังตะลุง” คือการแสดงประเภทหุ่น
เงาของภาคใต้ ท าให้เกิดอาชีพการแกะหนัง
ตะลุงซึ่งเป็นงานหัตกรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีต 
โดยใช้วัสดุหนังวัว (พ่วง บุษรารัตน์,2541) 
 โครงการโคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์
ด้วยลวดลายเรือกอและจึง เป็นโครงการที่
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟที่มีการ
ผสมผสานกันระหว่างลักษณะโดดเด่นของ
โครงสร้างกรงนกเขา   มีการสร้างจุดเด่นของ
ผลงานด้วยการเขียนลวดลายเรือกอและลงบน
แผ่นหนังวัวฟอกฝาดด้วยสีสันสดใสและการดุน 
ตอกลงบนแผ่นหนังเพ่ือให้เกิดช่องไฟลอดผ่าน
ใช้ส าหรับประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน 
 คณะผู้ วิ จั ย ได้มอง เห็นถึ งวิ ถีชี วิตภูมิ
ปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวใต้ จึงได้น า
เรื่องราวมาผสมผสานออกแบบพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์โคมไฟในรูปแบบของหัตถศิลป์ร่วม
สมัยที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมจ านวนในการ
ผลิต เ พ่ือเป็นการเ พ่ิมมูลค่าต่อยอดให้กับ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้สามารถจ าหน่ายในเชิง
พาณิชย์และสร้างอาชีพสร้างรายได้ 
 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือเพ่ือออกแบบและพัฒนาโคมไฟกรง
นกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ 
 2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจโคมไฟกรงนก
สืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 3 . 1  ผลิ ตภัณฑ์ โ คม ไฟกร งนกสื บสาน
สร้ า งสรรค์ด้ วยลวดลายเรื อกอและ  เป็น
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบหัตถศิลป์ร่วมสมัย ที่ออกแบบ
โดยน าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมการละเล่น 
ลวดลายความงามของเรือกอและมาออกแบบ
ผสมผสานกันอย่างสวยงามสามารถสืบสาน
วัฒนธรรม วิถีชีวิต  ตอบสนองคุณประโยชน์
ทางการใช้สอยได้อย่างลงตัว 
 3.2 ลูกค้าร้านโคมไฟตกแต่งอาคารบ้านเรือน
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีความพึงพอใจต่อ 
โคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลาย
เรือกอและ อยู่ในระดับมาก  
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิจัยเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่1 การออกแบบและ
พัฒนาโคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวด 
ลายเรือกอและ ตอนที่ 2 การศึกษาความพึง
พอใจโคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วย
ลวดลายเรือกอและ 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรและกลุ่ มตั วอย่ า ง  ได้ แก่  
ผู้เชี่ยวชาญด้านหัตถศิลป์ จ านวน 5 คน และ
ลูกค้าร้านโคมไฟตกแต่งอาคารบ้านเรือน อ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม 
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
 4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
  ตัวแปรต้น คือ การออกแบบพัฒนาโคม
ไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอ
และ 
      ตัวแปรตาม คือ 1) ผลการออกแบบ
พัฒนาโคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วย
ลวดลายเรื อกอและ  โดยใช้กระบวนการ
ออกแบบ 2) ความพึงพอใจของลูกค้าร้านโคมไฟ
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ตกแต่งอาคารบ้านเรือนอ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา ต่อโคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วย
ลวดลายเรือกอและ 
  4.3  ด้านเนื้อหา  
   เนื้อหาสาระที่ศึกษาในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) กระบวนการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2) การออกแบบบรรจุภัณฑ์  
3) การศึกษาความพึงพอใจ   
 4.4  ด้านระยะเวลา          
   ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย จ านวน 4 
เดือน    
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยแบบ
การออกแบบการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development Design) โดยใช้ รู ปแบบ
การวิจัย แบบการพัฒนาตามกระบวนการออกแบบ 
2 ตอนคือ  

ตอนที่ 1 การออกแบบและพัฒนาโคมไฟ
กรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ 
ตาม 
แผนการวิจัยได้  3 ขั้นตอน ดังนี้  1) ขั้นการ
ออกแบบ  2)  ขั้ นการด า เนินงานตามการ
ออกแบบ ประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1  การน า 
เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรในการประดิษฐ์ 
ส่วนที่ 2  การประดิษฐ์ชิ้นงาน ส่วนประกอบ
โคมไฟ ส่วนที่ 3  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3) 
ขั้นการน าไปใช้งาน          
        ตอนที่ 2  การศึกษาความพึงพอใจโคมไฟ
กรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอ
และ  
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ร วิ จั ย เ ป็ น
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 4 ข้อ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ ตอนที่ 2 ความพึงพอใจโคมไฟกรง
นกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ 
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ

ลิเคอร์ท (Likert ’s Scale) มีข้อค าถามจ านวน 
15 ข้อ แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ จ านวน 10 ข้อ  
2) ด้านบรรจุภัณฑ์ จ านวน 5 ข้อ การ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมีข้ันตอนดังนี้  
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัย เพ่ือเป็น

แนวทางการสร้างแบบสอบถาม    
2) สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยขอ

ค า แนะน า จ ากครู ที่ ป รึ กษาการวิ จั ย เ พ่ื อ
ตรวจสอบ แนะน า และปรับปรุ งแก้ ไขตาม
ค าแนะน า  

3) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และความถูกต้องของภาษาโดยการหาค่า IOC 
(Index of Item Objective Congruence) 
จ านวน 3 คนตรวจสอบความถูกต้องและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาพร้อมข้อคิดเห็นเพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไข โดยพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ การเรียนรู้ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน +1 , 0 หรือ -1  เลือก
แบบทดสอบที่ผ่านการพิจารณา ความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา โดยพิจารณาคัดเลือก แบบทดสอบที่
มีค่าคะแนนตั้งแต่ +0.50 ขึ้นไป ซึ่งถือได้ว่า เป็น
แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เป็น
ที่ยอมรับได้  4) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ 
(Try - Out) เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นกับบุคคลที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่าความเชื่อมั่น ด้วย
วิธีการของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .9717 

 
6. ผลการวิจัย 
  6.1 ผลการออกแบบและพัฒนาโคมไฟกรง
นกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ 

การออกแบบและพัฒนาโคมไฟกรงนกสืบ
สานสร้ า งสรรค์ ด้ ว ยลวดลาย เรื อกอและ 
ประกอบไปด้วย 3 ขั้น คือขั้นการออกแบบ ขั้น
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การด าเนินงานตามการออกแบบและขั้นการ
น าไปใช้งาน                  

1) ขั้นการออกแบบ ผลการด าเนินงานขั้น
การออกแบบพบว่ า  การใช้กระบวนการ
ออกแบบ กล่าวคือ การออกแบบด้วยการสร้าง
แรงบันดาลใจจากการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลการ
ประกอบอาชีพการท ากรงนกเขาชวาจากพ้ืนที่
จริง ต าบลบ้านนา อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
และการท าประมงด้วย 
เรือกอและจากพ้ืนที่จริง บ้านเก้าเส้ง ต าบลบ่อ
ยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สามารถสร้าง
จินตนาการ สร้างแนวความคิดรวบยอด ในการ
ออกแบบโคมไฟที่ระลึก สู่ขั้นตอนการออกแบบ 
เขียนแบบร่างได้ผลงานการเขียนแบบร่างโคมไฟ
กรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอ
และ ที่สามารถถ่ายทอดความงามผ่านลายเส้น
ได้อย่างสวยสดงดงาม   

2) ขั้นการด าเนินงานตามการออกแบบ ผล
การด าเนินงานขั้นการด าเนินงานตามการ
ออกแบบพบว่า การน ากระบวนการขั้นการ
ออกแบบมาจัดท าผลิตภัณฑ์โคมไฟกรงนกสืบ
สานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและอย่างมี
ล าดับขั้นตอนโดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นการน าเทคโนโลยี 
เครื่องมือ เครื่องจักรในการประดิษฐ์โครงสร้าง
โคมไฟ ขั้นการประดิษฐ์ชิ้นงาน ส่วนประกอบ
โคมไฟ ตามล าดับขั้นคือ การคัดลอกลวดลาย
เรือกอและลงบนหนังวัวฟอกฝาด การลงสี
ลวดลายเรือกอและ การทาเคลือบลายด้วยฟิล์ม
เคลือบหนัง การเจาะรูหนังตามลวดลายเรือกอ
และเพ่ือให้แสงไฟลอดผ่านด้วยเทคนิคหนัง
ตะลุง และการประกอบลวดลายกับโครงสร้าง
โคมไฟ  ขั้นการออกแบบและจัดท าบรรจุภัณฑ์
พร้อมออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป ติดลงบนบรรจุภัณฑ์ ตกแต่งด้วยหนัง
ส าหรับหิ้วได้และบรรจุผลิตภัณฑ์โคมไฟกรงนก
สืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ พร้อม
บรรจุภัณฑ ์เพ่ือจ าหน่าย  

3) ขั้นการน าไปใช้งาน การน าไปใช้งานเริ่ม
จากการจัดวางโคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์
ด้วยลวดลายเรือกอและ ตามต าแหน่งที่ต้องการ
ประดับตกแต่ง และเปิดไฟให้มีแสงส่องสว่าง
พร้อมใช้งานและเพ่ือตกแต่งให้เกิดความสุนทรีย์
ต่อไป 
  

สรุปผลการด าเนินงานตามกระบวนการ
ออกแบบ 3 ขั้นตอน กล่าวคือ เกิดเป็นผลงาน
สิ่งประดิษฐ์โคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วย
ลวดลายเรือกอและที่มีแนวความคิดจากการ
น าเอาเรื่องราวของโครงสร้างกรงนกเขาชวา 
และลวดลายสีสันของเรือกอและ เอกลักษณ์
อาชีพตามวิถีชีวิตของภาคใต้ มาตัดทอน แต่ง
แต้มให้เกิดผลงานหัตถศิลป์ร่วมสมัย ด้วยวัสดุ
โครงสร้างไม้ไผ่ หนัง ด้วยการน ากระบวนการ
จากอาชีพการท ากรงนกเขาชวา การท าตัวหนัง
ตะลุง การเขียนลวดลายบนเรือ กอและ มา
สร้ า งสรรค์ ผลงานโคมไฟประดับตกแต่ ง
บ้านเรือน อาคาร หรือสถานที่ต่างๆตามต้องการ 
ให้แสงสว่างเกิดความสวยงาม บ่งชี้ถึงอัตลักษณ์       
วิถีชีวิต กลุ่มอาชีพของประชาชนทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย 
 6.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจโคมไฟกรง
นกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ตารางที ่4.1 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มูลทั่วไป 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
1.  ชาย 
2.  หญิง 

 
18 
12 

 
60 
40 

รวม 30 100 
อายุ 
1.  20 – 30 ปี 
2.  31 – 40 ปี 
3.  41 ปีขึ้นไป 

 
8 
12 
10 

 
26.67 
40 
33.33 

รวม 30 100 
ระดับการศึกษา 
1.  มัธยมหรอืเทียบเท่า 
2.  ปริญญาตร ี
3.  สูงกว่าปริญญาตร ี

 
18 
9 
3 

 
60 
30 
10 
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ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
รวม 30 100 
อาชีพ 
1.  ลูกจ้าง 
2.  รับราชการ 
3.  พนักงานของรฐั 
4.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
5.  ธุรกิจส่วนตัว 
6.  อื่นๆ 

 
15 
3 
- 
- 
9 
3 

 
50 
10 
- 
- 
30 
10 

รวม 30 100 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60  
ส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 
รองลงมาอายุ 41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ระดับการศึกษามัธยมหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อย
ละ 60 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 30ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นลูกจ้าง คิดเป็น
ร้อยละ 50 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 30 
  6.3  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค 
 
ตารางที ่4.2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มตี่อโคมไฟกรนกสืบสาน
สร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ 

ที ่ รายการประเมิน 

n = 30 
ระดับ 

  S.D. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
 
 
8 
9 
10 

ความสวยงาม ประณีต 
ประโยชน์ใช้สอย เหมาะสมกับการใช้งาน 
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย  
เลือกใช้วัสดุในการผลิตสอดคล้องเหมาะสม 
มีความเหมาะสมในการใช้ประดับตกแตง่
อาคาร 
แสงไฟช่วยเพิ่มบรรยากาศของผลิตภณัฑ์ 
มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในทอ้งถิน่ในการ
ออกแบบช่วยอนุรกัษ์สืบสานศิลปหัตถกรรม
ไทย 
ผลิตภัณฑ์มีความคงทน แข็งแรง 
ราคาเหมาะสม 
สามารถพฒันาสูเ่ชิงพาณิชย์ 

4.27
4.33
4.40
4.37
4.43 
 
4.40
4.47 
 
 
4.37
4.37
4.33 

0.45
0.48
0.56
0.56
0.57 
 
0.50
0.57 
 
 
0.56
0.56
0.48 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 
 
 
มาก 
มาก 
มาก 

  

รวม 
 

4.37 
 

0.53 
 

มาก 
 

ด้านบรรจุภัณฑ ์
11 
12 

มีความสวยงาม เหมาะสมกับผลติภัณฑ์ 
มีความแข็งแรงทนทาน 

4.43 
4.37 

0.50 
0.49 

มาก 
มาก 

13 
14 
15 

มีตัวบ่งชี้รายละเอียดผลิตภณัฑ์ครบถ้วน 
มีขนาดเหมาะสมกับผลิตภณัฑ์ 
สามารถใช้ในการขนส่งได้ 

4.40 
4.33 
4.37 

0.50 
0.55 
0.49 

มาก 
มาก 
มาก 

 รวม 4.38 0.51 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.38 0.52 มาก 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้บริโภคมีความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ โคมไฟกรงนกสืบสาน
สร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38) 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.37) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจในระดับมาก มี
จ านวน 10 ข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการออกแบบช่วยอนุรักษ์
สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.47) รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการใช้
ประดับตกแต่งอาคาร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43)  
 ด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจในระดับมาก มี
จ านวน 5 ข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความสวยงาม 
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43) 
รองลงมาคือ มีตัวบ่งชี้รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40)  
  6.4  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เชี่ยวชาญ 
ตารางที ่4.3 ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญต่อโคมไฟกรงนกสืบสาน
สร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ 

ที ่ รายการประเมิน 
n = 5 ระดับ 
  S.D. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
1 
2 
 
3 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

ความสวยงาม ประณีต 
ประโยชน์ใช้สอย เหมาะสมกับ
การใช้งาน 
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย
เลือกใช้วัสดุในการผลิต
สอดคล้องเหมาะสม 
มีความเหมาะสมในการใช้
ประดับตกแต่งอาคาร 
แสงไฟช่วยเพิ่มบรรยากาศของ
ผลิตภัณฑ์ 

4.40 
4.00 
 
3.80 
4.00 
 
4.00 
 
4.00 
 
4.20 

0.89 
0.71 
 
0.84 
0.71 
 
0.71 
 
0.71 
 
0.84 

มาก
มาก 
 
มาก
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
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8 
 
9 
10 

มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นในการออกแบบช่วย
อนรุักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรม
ไทย 
ผลิตภัณฑ์มีความคงทน 
แข็งแรง 
ราคาเหมาะสม 
สามารถพฒันาสูเ่ชิงพาณิชย์ 

 
 
 
4.00 
 
4.00 
4.00 

 
 
 
0.71 
 
0.71 
1.00 

 
 
 
มาก 
 
มาก 
มาก 

 รวม 4.04 0.78 มาก 

 
ตารางที ่4.3 ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญต่อโคมไฟกรงนกสืบสาน
สร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ(ตอ่) 

ด้านบรรจุภัณฑ ์

11 
 
12 
13 
 
14 
15 

มีความสวยงาม เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ 
มีความแข็งแรงทนทาน 
มีตัวบ่งชี้รายละเอียดผลิตภณัฑ์
ครบถ้วน 
มีขนาดเหมาะสมกับผลิตภณัฑ์ 
สามารถใช้ในการขนส่งได้ 

3.60 
 
4.00 
4.40 
 
4.20 
3.80 

0.55 
 
0.71 
0.55 
 
0.45 
0.84 

มาก 
 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 

 รวม 4.00 0.62 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.02 0.70 มาก 

  
 
 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ โคมไฟกรงนกสืบสาน
สร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02)   
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก (ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  4.04)  เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีจ านวน 10 ข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ความสวยงาม ประณีต(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40) 
รองลงมาคือ มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นในการออกแบบ ช่วยอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปหัตถกรรมไทย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20)  
 ในด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้ เชี่ยวชาญมีความพึง
พอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.00)     
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจ
ในระดับมาก มีจ านวน 5 ข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 

มีตั วบ่ งชี้ ร ายละเ อียดผลิตภัณฑ์ครบถ้ วน
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.40) รองลงมาคือ มีขนาด
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) 
7. สรุปผลและการอภิปรายผล 
 7.1 สรุปผลการวิจัยการออกแบบและพัฒนา
โคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลาย
เรื อกอและ  ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษาแนวทางการ
สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์จากวัสดุโครงสร้างกรง
นกด้วยไม้ไผ่ การเขียนลวดลายเรือกอและลงบน
หนังฟอกฝาด เป็นผลิตภัณฑ์โคมไฟส าหรับ
ประดับตกแต่ง โดยศึกษาทฤษฎี เอกสารต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ทฤษฎีสี  การจัดองค์ประกอบศิลป์  ความรู้
เกี่ยวกับโครงสร้างกรงนกเขาชวา เครื่องหนัง 
และ การเขียนลวดลายเรือกอและ  โคมไฟกรง
นกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ 
ได้สร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการออกแบบ
ตามล าดับขั้นตอน ได้แนวคิดการออกแบบโดย
ใช้โครงสร้างกรงนกเขาชวา การเขียนลวดลาย
เรือกอและด้วยสีอะคริลิค  
สีสดใส ผสมผสานการใช้เทคนิคการเจาะรูของ
หนังตะลุงเพ่ือให้แสงไฟลอดผ่านในรูปแบบ
หัตถศิลป์ร่วมสมัย สร้างสรรค์ด้วยลวดลายวิจิตร 
ด้วยการถ่ายทอดศิลปะลายเรือกอและ จึงได้ผล
งานสิ่งประดิษฐ์โคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์
ด้วยลวดลายเรือกอและ ส าหรับใช้แขวนประดับ
ตกแต่งบ้านเรือน อาคาร ตลอดจนสถานที่ต่างๆ 
ตามต้องการ สร้างความวิจิตรงดงาม สืบสาน
วัฒนธรรมไทยสืบต่อไป  
 7.2 สรุปการศึกษาความพึงพอใจโคมไฟกรง
นกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ 
ของผู้บริโภคท่ีมีต่อโคมไฟกรงนกสืบสานสร้าง 
สรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
60 มี อ า ยุ  31 -  40 ปี  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  40 
รองลงมา อายุ 41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ระดับการศึกษามัธยมหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อย
ละ 60  รองลงมาคือระดับปริญญาตรี คิดเป็น
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ร้อยละ 30 มีอาชีพเป็นลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
50  รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 30 และ
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โคมไฟกรงนก
สืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38) 
ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ความพึงพอใจในระดับมาก มีจ านวน 10 
ข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นในการออกแบบ ช่วยอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปหัตถกรรมไทย ด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจ
ในระดับมาก มีจ านวน 5 ข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
มีความสวยงาม เหมาะสมกับผลิ ตภัณฑ์  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43) 
 7.3 อภิปรายผลได้ว่า ผลิตภัณฑ์โคมไฟกรง
นกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ 
เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ออกแบบสร้างสรรค์ขึ้น
โดยใช้หลักทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์ ผ่าน
การมองเรื่องราวใช้ฝีมือช่างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ช่วยสืบสานวัฒนธรรม มีการออกแบบโครงสร้าง
โคมที่ดัดแปลงสรรสร้างมาจากกรงนกเขาชวา 
เขียนลวดลายจากเรือกอและได้อย่างลงตัว 
สวยงาม และเมื่อน าไปใช้ในงานตกแต่งจะ     
เกิดความตระการตาจากแสงไฟที่ลอดผ่านมา
จากโครงสร้างโคมกรงนกเขาชวาผ่านช่องที่ตอก
ฉลุตามลวดลาย หากน าไปเป็นของที่ระลึก 
สามารถตอบสนองคุณประโยชน์ทางการใช้สอย
และด้านจิตใจของผู้รับและผู้ให้ได้เป็นอย่างดี 

8. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 8.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  สามารถน าเทคนิควิธีกระบวนการ
ออกแบบนี้ไปออกแบบเป็นงานผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

ได้ เช่น เครื่องประดับตกแต่ง  ภาพวิจิตรประดับ
ผนัง  พนักพิงเก้าอ้ี เป็นต้น 
 8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
  รูปแบบโคมไฟสามารถดัดแปลงออกแบบ
เป็นรูปแบบอ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสม 
 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัย ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย
เพราะ ได้ รั บกา รสนั บสนุ นจ ากวิ ทยาลั ย
อาชีวศึกษาสงขลา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ผู้เชี่ยวชาญคุณมูฮัมหมัด  สะอะ
และคุณฮาหรน  หมันหลอ ครูภูมิปัญญาอาชีพ
การท ากรงนกเขาชวา ที่ให้ค าแนะน า สอนการ
ประดิษฐ์กรงนกเขาชวา รวมถึงเสนอแนะ ในครั้งนี้  
คุณค่าและประโยชน์ที่พึงมีจากความส าเร็จของ
งานวิจัยนี้  ขอยกคุณความดี เหล่านั้นให้แก่ผู้มี
พระคุณทุกท่านที่สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้  
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ภาพที่ 1 โคมไฟกรงนกสืบสานสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและ 
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บทคัดย่อ 
 

  งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบเสริมราแดงเคลือบปรุงรสด้วยไซรัป 
น้้าตาลโตนด โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาชนิดของธัญพืชที่เหมาะสมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า ธัญพืชทั้ง 5 ชนิด คือ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเล็บนก ข้าวช่อลุง 97 ลูกเดือย และข้าวโพด 
ผ่านการท้าให้พองโดยใช้เครื่องท้าข้าวพอง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะกลม เรียบ กรอบ และมีสีตามชนิดของ
ธัญพืช 2) ศึกษาสูตรของธัญพืชที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ พบว่า สูตรที่  5    
ประกอบด้วยข้าวไรซ์เบอรี่ 17.5 กรัม ข้าวเล็บนก 17.5 กรัม ข้าวช่อลุง (97) 17.5 กรัม ลูกเดือย 17.5 กรัม 
และข้าวโพด 30 กรัม เป็นสูตรที่ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนการยอมรับสูงที่สุด 3) ศึกษาปริมาณข้าวราแดง          
ที่เหมาะสมเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ พบว่า ผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบที่ได้
มีสีแดงเพ่ิมขึ้นตามปริมาณที่เสริมข้าวราแดง โดยผู้ทดสอบชิมให้คะแนนการทดสอบคุณภาพทางประสาท
สัมผัสของสูตรที่เสริมข้าวราแดงระดับร้อยละ 6 ของน้้าหนักธัญพืชทั้งหมด 4) ศึกษาสูตรสารเคลือบที่เหมาะสม
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์สูตรที่ 4  มี
ส่วนผสมของไซรัปน้้าตาลโตนด 45 กรัม พริกปาปริก้า 2.5 กรัม และเกลือ 2.5 กรัม เป็นสูตรที่เหมาะสม
ส้าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ 
 
ค้าส้าคัญ : ธัญพืชชนิดพองกรอบ น้้าตาลโตนดไซรัป ข้าวราแดง  
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ABSTRACT 
 

 The objective of this research was to formulate and develop process of cereals puffed 
with red fermented rice and Palmyra syrup coated. 1) To study of five cereals formulas were 
studied including rice berry Leb Nok rice Cholung 97 job’s tear and corn to puffed by rice 
machine. It was found that the cereals puffed products were round, smooth, crisp and colored 
according to the type of cereal. 2) To study the appropriate cereal formulas for the 
development of crispy cereal products, found that the 5 formulas consist of 17.5 grams of rice 
berry, 17.5 grams of rice, Cholung (97) 17.5 grams, job’s tear 17.5 grams and corn 30 grams is 
the formula that tasting testers give the highest acceptance scores. 3) To study the amount 
of red fermented rice appropriate to produce a crispy puffed cereal product, it was found that 
the blended puffed cereal product increased with the amount of red fermented rice added. 
In which the tasting test scores the sensory quality test of the formulas that supplement red 
fermented rice with a level of 6% (w/w). and 4) To study the suitable coating formulation for 
the development of cereals puffed products, it was found that the tasting score gave the 
product acceptance rating.   
  
Keyword : Cereals puffed,  Palmyra syrup,  Red Fermented Rice 
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1. บทน้า 
 ข้าวพอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน้าข้าวเจ้า
หรือข้าวเหนียวมาหุงให้สุก ผึ่งแดดหรืออบให้แห้ง
น้ามาทอดหรือคั่วให้พอง คลุกกับส่วนผสมของน้้า
น้้าตาลและแบะแซที่เคี่ยวจนเหนียวพอเหมาะ [1] 
อาจเติมสีผสมอาหารหรือส่วนประกอบอ่ืน เช่น งา
ด้า อัดเป็นแผ่น ตัดเป็นชิ้น เห็นได้ว่าข้าวพองมี
พลังงานสูงเนื่องจากมีส่วนผสมหลัก คือ น้้าตาล 
และแบบแซเพ่ือขึ้นรูปข้าวพอง  ผสมกับส่วนผสม
ต่าง ๆ ให้มีรสชาติที่หลากหลาย เช่น ข้าวพอง
เคลือบช็อกโกแลต ข้าวพองเคลือบคาราเมล ข้าว
พองรสต้มย้ากุ้ง เป็นต้น ข้าวจัดเป็นแหล่งของ
คาร์โบไฮเดรต ดังนั้นจึงให้พลังงานได้ตลอดทั้งวัน 
แตกต่างจากธัญพืชอ่ืนๆ ที่จะถูกย่อยได้อย่าง
รวดเร็ว พลังงานต่้า ข้าวพองจัดเป็นตัวเลือกที่ดี
ส้าหรับคนที่ต้องการลดน้้าหนัก เนื่องจากให้
พลังงานที่ต่้ามาก ไม่มีส่วนประกอบของเกลือและ
ไขมัน อีกทั้งยังช่วยให้อ่ิมนาน ซึ่งสามารถลดการ
กินนอกเหนือจากความจ้าเป็น คุณประโยชน์ด้าน
อารมณ์  นอกเหนือจากประโยชน์ด้านสุขภาพ ข้าว
พองยังมีส่วนช่วยในด้านของอารมณ์ได้เป็นอย่างดี 
ช่วยในการควบคุมอารมณ์ เนื่องจากการ บริโภค
ข้าวจะมีส่วนช่วยในการหลั่งสารในประสาทอย่าง 
ซีโรโทนิน ซึ่งมีส่วนช่วยในการปรับปรุงด้านอารมณ์ 
การท้าข้าวพองแบบดั้งเดิมนั้นต้องผ่านการทอด
กรอบโดยใช้น้้ามัน ส่งผลให้มีพลังงานสูง ไม่เหมาะ
ที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  
 ข้าวราแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักเชื้อ
ราโมแนสคัส (Monascus spp.) กับข้าวหอมมะลิ
มี ร าย งานวิ จั ยมากมายที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า เ ม็ ดสี  
(Pigments) ซึ่งเป็นสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิของ
เชื้อรา Monascus มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูล
อิสระได้ ส้าหรับการน้าเชื้อรา Monascus spp.  
 
มาใช้ประโยชน์นั้นมีมานานหลายร้อยปีแล้ว โดยใน
ประเทศจีนนิยมใช้เป็นสีผสมอาหารในไวน์, เนื้อ
ปลา และ เนื้อสัตว์อ่ืนๆ อีกทั้งใช้เป็นยารักษาโรค

ด้วย [2] ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของโลหิต , 
การย่อยอาหาร, รักษาอาการท้องเสีย และใช้เป็น
ยาบ้ารุง   นอกจากสีสกัดจากข้าวราแดงนั้นจะ
สามารถต้านอนุมูลอิสระได้แล้ว ยังมีคุณสมบัติ 
อ่ืนๆ ด้วย เช่น ลดระดับโคเลสเตอรอล ลดความดัน  
[3] เพ่ิมระบบภูมิคุ้มกันด้วย เชื้อรา Monascus spp. 
สามารถเจริญบนข้าวนึ่งและสร้างสีขึ้นในเส้นใยซึ่ง
จะมีบางส่วนถูกปลดปล่อยออกมาจากเส้นใยท้าให้
เมล็ดข้าวมีสีแดงเข้มซึ่งจะมีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น 
ข้าวราแดง (red rice) อังคัก (ang-kak) แองคา 
(anka) แอนแคก (ankak)  
  น้้าตาลโตนด คือ น้้าหวานจากช่อดอก และ
ช่อผลของตาลโตนดธรรมชาติ 100% ท้าให้ความ
หวานและความหอมยังคงอยู่ รับรู้ได้จากรสชาติที่
เป็นเอกลักษณ์ เพราะไม่ฟอกสี ไม่เติมสารเคมีใดๆ 
ในกระบวนการผลิต น้้าตาลโตนดถือเป็นน้้าตาลที่
ดีที่สุดชนิดหนึ่ ง  และเป็นอาหารเ พ่ือสุขภาพ 
เนื่องจากเป็นน้้าตาลที่มีค่าดัชนีน้้าตาลต่้า  (Low 
GI Sugar)   ท้าให้ซึมเข้าสู่เลือดช้า ซึ่งน้้าตาลที่มี
สารให้ความหวานที่มีค่า GI สูงกว่าจะเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานและโรคท่ีเกิดจากน้้าตาลมากกว่า 
    งานวิจัยนี้จึ งมีวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ซีเรียลธัญจากธัญพืช 5 ชนิด คือ ข้าว
เล็บนกข้าวช่อลุง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ลูกเดือย และ
ข้าวโพด เสริมข้าวราแดงและเคลือบปรุงรสด้วย
ไซรัปน้้าตาลโตนด เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือก
ส้าหรับคนรักสุขภาพ 
 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาชนิดของธัญพืชที่เหมาะสมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ 
 2.2 เพ่ือศึกษาสูตรของธัญพืชที่เหมาะสมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ 
 2.3 เพ่ือศึกษาปริมาณข้าวราแดงที่เหมาะสม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ 
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  2.4 เพ่ือศึกษาสูตรสารเคลือบจากการ     ใช้
ไซรัปตาลโตนดในการเคลือบผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิด
พองกรอบ 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
  3.1 ชนิดของธัญพืชที่ เหมาะสมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบได้รับการ
ยอมรับจากผู้ทดสอบในระดับมาก 
 3.2 สูตรของธัญพืชที่ เหมาะสมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบได้รับการ
ยอมรับจากผู้ทดสอบในระดับมาก 
  3.3 ปริมาณข้าวราแดงที่เหมาะสมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ
ได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบในระดับมาก 
 3.4 สู ต รสาร เคลื อบจากการ ใช้ ไซรั ป
ตาลโตนดในการเคลือบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ธัญพืช
ชนิดพองกรอบได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบใน
ระดับมาก 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ธัญพืช    5 
ชนิด ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่, ข้าวเล็บนก, ข้าวช่อลุง 
97, ข้าวโพด และลูกเดือย 
 4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  4.2.1 ตัวแปรต้น ชนิดของธัญพืช สูตรของ
ธัญพืช ปริมาณข้าวราแดง และสูตรสารเคลือบ 
  4.2.2 ตัวแปรตาม ลักษณะทางกายภาพ
ของข้าวพอง เช่น สี ขนาดของข้าวพองและคะแนน
ทดสอบทางประสาทสัมผัส  
5. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 5.1 ศึกษาชนิดของธัญพืชที่เหมาะสมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ 
  ศึกษาชนิดของธัญพืช จ้านวน 5 ชนิด 
ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่, ข้าวเล็บนก, ข้าวช่อลุง 97, 
ข้าวโพด และลูกเดือย จากนั้นน้าธัญพืชแต่ละชนิด
มาท้าการปรับสภาพความชื้นภายในเมล็ดด้วยการ
ฉีดละอองน้้า วางพักเกลี่ยพักไว้ในถาด วางทิ้งไว้ 
24 ชั่วโมง และอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ     
60 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที วางให้ให้เย็น เก็บ
ใส่ขวดพลาสติกปิดให้สนิท จากนั้นชั่งธัญพืชแต่ละ

ชนิด หนัก 5 กรัม ท้าให้เกิดการพองด้วยเครื่องท้า
ข้าวพอง (ดังภาพที่ 1) เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ธัญพืชพองกรอบทั้ง 5 ชนิด วิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพ โดยการวัดค่าความกรอบด้วยเครื่อง 
texture analyzer บันทึกข้อมูล  วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์  (CRD) ท้าซ้้ า  5 ครั้ ง 
ประเมินผลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือคัดเลือกข้าวพอง
ที่มีความกรอบเหมาะสมส้าหรับพัฒนาต่อไป 
 5.2 ศึกษาสูตรของธัญพืชที่เหมาะสมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ 
   น้าชนิดของธัญพืชที่คัดเลือกได้จากการ
ทดลองที่ 1 มาศึกษาสูตรของธัญพืชที่เหมาะสมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสูตรที่ก้าหนด จ้านวน 5 
สูตร (ตารางที่ 1) ผสมให้เข้ากัน ท้าให้เกิดการพอง
ตัวด้วยเครื่องท้าข้าวพอง ตั้งอุณหภูมิ 180 องศา
เซลเซียส นาน 20 วินาทีต่อการผลิตข้าวพอง          
1 แผ่น เมื่อได้ผลิตภัณฑ์น้าไปวิเคราะห์คุณภาพ
ทางกายภาพ ได้แก่ วัดความกรอบด้วยเครื่อง 
texture analyzer บันทึกข้อมูล  วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์  (CRD) ท้าซ้้ า  5 ครั้ ง 
วิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสโดยใช้วิธี  Ranking test ใช้      
ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝนจ้านวน 10 คน ท้าการ    
เสริฟ์ตัวอย่างให้ผู้ทดสอบเรียงล้าดับความชอบ 
โดยระดับคะแนน 1 หมายถึง ล้าดับที่ชอบมาก
ที่สุด และระดับคะแนน 5 หมายถึง ล้าดับที่ชอบ
น้อยที่สุด ในคุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สั มผั สความกรอบ และความชอบโดยรวม 
วิเคราะห์ผลด้วยวิธี Ranking sum test โดยใช้
ตาราง Critical value of difference  between 
rank sum ที่ p = 0.05 วางแผนการทดลองการ
ประเมินค่าการยอมรับทางประสาทสัมผัส แบบ 
Randomized Completely Block Design (RCBD) 
เพ่ือคัดเลือกส่วนผสมของธัญพืชที่ผู้ทดสอบให้การ
ยอมรับส้าหรับพัฒนาต่อไป 
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ตารางที่  1 สูตรของธัญพืชแต่ละชนิดต่อใน        
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ 

 
สูตร 

ปริมาณ (กรัม) 
ข้าว
เล็บ
นก 

ข้าว 
ช่อลุง 

ไรซ์
เบอร์รี่ 

ลูก
เดือย 

ข้าว 
โพด 

1 30 17.5 17.5 17.5 17.5 
2 17.5 30 17.5 17.5 17.5 
3 17.5 17.5 30 17.5 17.5 
4 17.5 17.5 17.5 30 17.5 
5 17.5 17.5 17.5 17.5 30 

 

5.3 ศึกษาปริมาณข้าวราแดงท่ีเหมาะสม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดพองกรอบ 
 ขั้นตอนการผลิตข้าวราแดง โดยการน้า
ข้าวสารและแช่น้้า นาน 24 ชั่วโมง ท้าให้ปลอดเชื้อ
ด้วยหม้อนึ่งอัดไอน้้าที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 
นาน 30 นาที จากนั้นเติมกล้าเชื้อ M. Purpuras 
บ่มไว้ ให้ เกิดการหมักที่ อุณหภูมิห้อง นาน 3 
สัปดาห์ น้าข้าวราแดงที่ได้ศึกษาปริมาณข้าวราแดง 
5 ระดับ คือ ร้อยละ 0, 2, 4, 6 และ 8 ของน้้าหนัก
ธัญพืชทั้งหมด ผสมกับธัญพืชที่ได้จากการทดลองท่ี  
2 จากนั้นท้าให้เกิดการพองตัวด้วยเครื่องท้าข้าว
พองที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 20 วินาที   
น้าผลิตภัณฑ์ที่ได้ประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสทางด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม โดยวิธี  5 -Point Hedonic 
Scaling test ใช้ผู้ ทดสอบชิมที่ผ่ านการฝึกฝน 
จ้านวน 10 คน เพ่ือคัดเลือกสูตรที่ดีที่สุด โดยระดับ
คะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบมาก และระดับคะแนน 
5 หมายถึง ชอบมาก น้าผลที่ได้ประเมินผลทาง
สถิติเพ่ือหาความแตกต่างทางสถิติโดยวิเคราะห์
ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น  ( Analysis of Variance : 
ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย  โดยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

5.4 เพื่อศึกษาสูตรสารเคลือบที่เหมาะสม
ส้าหรับผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ 

  เตรียมสารเคลือบที่มีส่วนผสมของ
ไซรัปน้้าตาลโตนด พริกปาปริก้า และเกลือ จ้านวน        
4 สูตร ดังตารางที่  2 ทาสารเคลือบให้ทั่วแผ่น
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ จ้านวน 20 แผ่น 
จากนั้นประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ทดสอบความชอบผลิตภัณฑ์กับผู้ทดสอบที่ได้ผ่าน
การฝึกฝนจ้านวน 10 คน ด้วยวิธี Ranking test 
ท้าการเสริ ฟ์ตัวอย่างให้ผู้ทดสอบเรียงล้าดับ
ความชอบ โดยคะแนน 1 หมายถึง ล้าดับที่ชอบ
มากที่สุด และคะแนน 4 หมายถึง ล้าดับที่ชอบ
น้อยที่สุด ในคุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อ 

สัมผั สความกรอบ และความชอบโดยรวม 
วิเคราะห์ผลด้วยวิธี aRnmus  nik tsnt โดยใช้
ตาราง  Critical value of difference  between 
rank sum ที่ p = 0.05 วางแผนการทดลอง การ
ประเมินค่าการยอมรับทางประสาทสัมผัส แบบ 
Randomized Completely Block Design (RCBD) 
ตารางที่  2 สู ตรสาร เคลื อบส้ าหรั บ เคลื อบ
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ 
6. ผลการวิจัย 
   6.1 ผลการศึกษาชนิดของธัญพืชที่เหมาะสม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ 
 ชนิดของธัญพืชที่แตกต่างกัน 5 ชนิดได้
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชพองกรอบแผ่นกลม ดังภาพที่ 1
ลักษณะ แผ่นข้าวพองที่ได้จากข้าวมีลักษณะเป็น
แผ่นกลมเรียบ การพองตัวที่สม่้าเสมอ มีสีและกลิ่น
ตามชนิดของข้าว ในขณะที่ลูกเดือยและข้าวโพดนั้น
แผ่นที่ได้มีลักษณะกลม แตกหักเล็กน้อย มีสีและกลิ่น
ตามลักษณะของลูกเดือยและข้าวโพด ผลการ
วิเคราะห์ความกรอบ ซึ่งสัมพันธ์กับการพองตัวของ
แผ่นธัญพืชแต่ละชนิดหลังการให้ความร้อน ดังตารางที่ 3  

สูตรสาร
เคลือบ 

ปริมาณ (กรัม) 
ไซรัป 

ตาลโตนด 
พริก 

ปาปริกา้ 
เกลือ 

1 50 0 0 
2 45 3 2 
3 45 2.5 2.5 
4 45 2 3 
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 ด้านวิเคราะห์ความกรอบ พบว่า ผลิตภัณฑ์
ธัญพืชประเภทข้าวมีค่ า  Hardness มากกว่ า
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชเม็ด โดยข้าวทั้ง 3 ชนิด คือ ข้าว
เล็บนก ข้าวช่อลุง และ ข้าวไรซ์เบอรี่ค่า Hardness 
เท่ากับ 3,567±95, 3,534±101 และ 3,454±103 
ตามล้าดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการพองตัวใกล้เคียงกัน 
ส่วนลูกเดือยและข้าวโพดเท่ากับ 3,385±91 และ 
3,366±86 ตามล้าดับ  

 
ภาพที่ 1 แผ่นข้าวพองที่ได้จากธัญพืช 5 ชนิด คือ 
ข้าวช่อลุง (a) ข้าวเล็บนก (b) ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (c)       
ลูกเดือย (d) และข้าวโพด (e) 
ตารางที่ 3 ค่า Hardness ของผลิตภัณฑ์ธัญพืช
ชนิดพองกรอบท้าจากธัญพืชแตกต่างกัน 

ธัญพืช Hardness (แรง-กรัม) 
ข้าวช่อลุง 3,534±101 
ข้าวเล็บนก 3,567±95 

ข้าวไรซ์เบอรี่ 3,454±103 
ลูกเดือย 3,385±91 
ข้าวโพด 3,366±86 

  6.2 ผลการศึกษาสูตรของธัญพืชที่เหมาะสม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ  
สูตรของธัญพืชที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ธัญพืชชนิดพองกรอบ พบว่า แผ่นผลิตภัณฑ์ธัญพืช
ชนิดพองกรอบที่ได้มีลักษณะกลม บาง กรอบ พอง
ตัวอย่างสม่้าเสมอทั้ง 5 สูตร และมีสีตามชนิดของ
ธัญพืช ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่  2 สูตรของธัญพืชที่แตกต่างกันในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ 

ผลประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วย
วิธีการเรียงล้าดับ (ranking test) พบว่า         ผู้
ทดสอบชิมให้คะแนนเฉลี่ยการเรียงล้าดับที่ 1 คือ 
สูตรที่ 5 ที่มีส่วนผสมของข้าวโพดมากที่สุด ทั้งใน
ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความกรอบ และ
ความชอบรวม รองลงมาคือ สูตร 4 (ลูกเดือย) และ
สูตร 3 (ข้าวไรซ์เบอร์รี่) ตามล้าดับ 
  6.3 ผลการศึกษาปริมาณข้าวราแดงท่ี
เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิด
พองกรอบ 
 สูตรของสูตรธัญพืชแต่ละชนิดในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบที่ได้รับการยอมรับ
มากที่สุด ผลการศึกษา พบว่า จากการสังเกต
ลักษณะทางกายภาพ เมื่อปริมาณการเสริมข้าวรา
แดงเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้สีของแผ่นข้าวพองที่ได้มีสีแดง
เพ่ิมข้ึน ดังภาพที่  4 
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ภาพที่ 3  แผ่นข้าวพองที่เสริมข้าวราแดง 5 ระดับ 
0% (a) 2% (b) 4% (c)  6% (d) และ  8% (e) 
ตามล้าดับ 
  ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
พบว่า การเสริมข้าวราแดงปริมาณที่ร้อยละ 6 
ไ ด้ รั บ ค ะ แ น น ก า ร ย อ ม รั บ ที่ สุ ด ทั้ ง ใ น ด้ า น
คุณลักษณะ สี  กลิ่น รสชาติ  เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม ในขณะที่   การเสริมข้าวราแดง
ที่ระดับร้อยละ 8 นั้นซึ่งเป็นปริมาณสูงที่สุดของ
การเสริม พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสในทุกคุณลักษณะน้อย
ที่สุด เนื่องจากการเสริมข้าวราแดงปริมาณมากนั้น
ท้าให้ผลิตภัณฑธ์ัญพืชชนิดพองกรอบที่ได้มีรสชาติขม  

ตารางท่ี 4 คะแนนล้าดับความชอบ (r a n k i n g 
score) ของการศึกษาสูตรของธัญพืชที่เหมาะสมใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ 
 คะแนนเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

สี รสชาต ิ เนื อสัมผัส ความชอบ
โดยรวม 

1 3.07±0.96c 3.17±1.30c 3.27±0.78c 3.27±0.88c 

2 2.29±0.85b 2.37±0.82b 2.93±1.27b 2.93±0.98b 

3 1.33±0.06a 1.40±0.62a 1.70±0.87a 1.40±0.67a 

4 3.27±0.11d 3.40±0.63d 3.43±0.22d 3.50±0.27d 

หมายเหตุ : คะแนน 1 หมายถึง ล้าดับท่ีชอบมากที่สดุ 
และคะแนน 4 หมายถึง ล้าดับท่ีชอบน้อยที่สุด 
 
 
    ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   a-d ค่าเฉลี่ยแตกตา่งกันในแนวตั้งมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

6.4 ผลการศึกษาสูตรสารเคลือบที่เหมาะสม
ส้าหรับผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ 
 สู ต ร ส า ร เ คลื อ บ ที่ เ ห ม า ะ ส ม ส้ า ห รั บ
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ  พบว่า เมื่ อ
ปริมาณการเสริมพริกปาปริก้าเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบจะมีสีแดงของพริก
ปาปริก้าเพ่ิมขึ้น ดังภาพที่ 5 เมื่อพิจารณาความ
กรอบ โดยการใช้มือหักแผ่นข้าวพอง พบว่า แผ่น
ข้าวพองสูตร 1 (ไม่ได้เคลือบไซรัปน้้าตาลโตนด) 
แผ่นข้าวพองมีความกรอบมากที่สุด แต่แผ่นข้าว

พองที่ เคลือบไซรัปน้้าตาลโตนดทั้ง 3 สูตรนั้น         
ความกรอบไม่มีความแตกต่างกัน  
เมื่อน้าแผ่นข้าวพองศึกษาการยอมรับทางประสาท
สัมผัสด้วยวิธี Ranking test ธัญพืชชนิดพองกรอบ 
3 ที่มีส่วนผสมของไซรัปตาลโตนด 45 กรัม 2.5 
ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4 

 
ภาพที่ 4  ผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบที่ศึกษา
สูตรสารเคลือบจากน้้าตาลโตนดสูตร 1, 2, 3 และ 
4 ตามล้าดับ 
 
 
 
7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
  7.1 ธัญพืชทั้งชนิด 5 คือ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเล็บ
นก ข้าวช่อลุง 97 ข้าวโพด และลูกเดือยเหมาะสม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ จาก
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ
เสริมราแดงเคลือบน้้าปรุงรสจากไซรัปน้้าตาลโตนด  
พบว่า ธัญพืชทั้ง 5 ชนิดเหมาะสมส้าหรับน้าไป
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบด้วย
เครื่องท้าข้าวพองแบบไร้น้้ามัน เนื่องจากข้าวเจ้า
ทุกชนิดจะมีปริมาณอะไมโลสสูงประมาณร้อยละ 
22-30 [3] เมื่อน้าข้าวเจ้าท้าให้เกิดการพองด้วย
เครื่องท้าข้าวพอง ความร้อนของแผ่นเหล็กท้าให้
แป้งและองค์ประกอบอาหารเกิดการหลอมตัว เมื่อ
แป้งเหลวนี้เคลื่อนตัวออกสู่บรรยายกาศ ความดัน
จะลดลงกระทันหัน ไอน้้าที่อยู่ในก้อนแป้งเหลวจะ
กระจายระเหยออกทันที่ และดันก้อนแป้งเกิดรู
พรุนกระจายทั่วแผ่น สอดคล้องกับงานวิจัย [2] 
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รายงานอุณหภูมิและเวลาพัฟฟิงเพ่ิมขึ้น ท้าให้
ความชื้น ในเมล็ดข้าวลดลงเร็วขึ้น ส่ งผลต่อ
ระยะเวลาการอบแห้งตลอดกระบวนการพัฟฟิงสั้น
ลง เมื่อพิจารณาสมบัติทางกายภาพของเมล็ดข้าว
หลังผ่านกระบวนการพัฟฟิง  สูตรของธัญพืชที่ผสม
ทั้ง 5 ชนิดสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพอง
กรอบได้ เนื่องจากข้าวเจ้าทุกชนิด และข้าวโพดมี
ส่วนผสมของ              อะไมโลสสูง สามารถท้า
ให้พองกรอบได้ด้วยเครื่องท้าข้าวพองแบบไร้น้้ามัน 
  7.2 สูตรที่ เหมาะสมต่อการผลิตผลิตภัณฑ์
ธัญพืชชนิดพองกรอบสูตรที่ 5 มีส่วนผสมของข้าว
เล็บนก ข้าวช่อลุง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ลูกเดือย และ
ข้าวโพด เท่ากับ 17.50, 17.50, 17.50, 17.50, 
และ 30 กรัม ตามล้าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะ
กลม บาง กรอบ พองตัวอย่างสม่้าเสมอ มีสีตาม
ชนิดของธัญพืช และได้คะแนนจากการประเมิน
ทางประสาทสัมผัส (Ranking test) สูงที่สุด 
  เมื่อน้าธัญพืชทั้ง 5 ชนิดมาเสริมข้าว ราแดง    
ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับสูตรร้อยละ 6 ของ
น้้าหนักธัญพืช เนื่องจากถ้าเสริมข้าวราแดงปริมาณ
มาก จะท้าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีรสชาติขมผู้ทดสอบ
สอบชิมจะให้ การยอมรับผลิตภัณฑ์น้ อยลง 
สอดคล้องกับงานวิจัย [4] ศึกษาการเสริมผงอังคัก 
4 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 0.3, 0.6, 0.9 และ 1.2 โดย
น้้าหนักเนื้อปลาในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลา และ
งานวิจัยของ [5] ศึกษาการเสริมผงอังคัก 5 ระดับ 
ได้แก่ ร้อยละ 0, 0.75, 1.0, 1.25 และ 1.5 โดย
น้้าหนักเนื้อในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน พบว่า ผู้
ทดสอบให้คะแนนการยอมรับสูตรที่เติมผงอังคักสูง
กว่าสูตรที่เติมไนไตรท์เพียงอย่างเดียวใและเมื่อ
พิจารณาระดับการเสริมผงอังคักท่ีร้อยละ 0.6 โดย
น้้าหนักรวมในผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมูพร้อมบริโภค 
พบว่า ผลิตภัณฑ์มีคะแนนความชอบทางด้านสี
ลดลง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสีแดงคล้้ามากขึ้น
จึงไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
มีคะแนนความชอบโดยรวมลดลงด้วย 
  7.3 ปริมาณข้าวราแดงร้อยละ 6 ของน้้าหนัก
ธัญพืช เป็นสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ธัญพืชชนิดพองกรอบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะ
กลม กรอบ บาง มีสีแดงของข้าวราแดง และได้
คะแนนทางประสาทสัมผัสสูงที่สุด เมื่อน้าธัญพืช
ทั้ง 5 ชนิดมาเสริมข้าวราแดง ผู้ทดสอบชิมให้การ
ยอมรับสูตรร้อยละ 6 ของน้้าหนักธัญพืช เนื่องจาก
ถ้าเสริมข้าวราแดงปริมาณมาก จะท้าให้ผลิตภัณฑ์
ที่ ได้มีรสชาติขม  ผู้ทดสอบสอบชิมจะให้ การ
ยอมรับผลิตภัณฑ์น้อยลง สอดคล้องกับงานวิจัย 
[4] ศึกษาการเสริมผงอังคัก 4 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 
0.3, 0.6, 0.9 และ 1.2 โดยน้้าหนักเนื้อปลาใน
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลา และงานวิจัยของ [5] ศึกษา
การเสริมผงอังคัก 5 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 0, 0.75, 
1.0, 1.25 และ 1.5 โดยน้้าหนักเนื้อในผลิตภัณฑ์ไส้
กรอกอีสาน พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับ
สูตรที่เติมผงอังคักสูงกว่าสูตรที่เติมไนไตรท์เพียง
อย่างเดียวใและเมื่อพิจารณาระดับการเสริมผงอัง
คักที่ร้อยละ 0.6 โดยน้้าหนักรวมในผลิตภัณฑ์
กุนเชียงหมูพร้อมบริ โภค พบว่า ผลิตภัณฑ์มี
คะแนนความชอบทางด้านสีลดลง เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสีแดงคล้้ามากขึ้นจึงไม่เป็นที่ชื่น
ชอบของผู้บริโภคส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคะแนน
ความชอบโดยรวมลดลงด้วย 
  7.4 สูตรสารเคลือบ (สูตร 3) มีส่วนผสมของ
ไซรัปน้้าตาลโตนด 45 กรัม พริกปาปริก้า 2.5 กรัม 
และเกลือ 2.5 กรัม เป็นสูตรที่เหมาะสมส้าหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ 
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดพองกรอบ เคลือบสูตร
น้้าเชื่อมที่มีส่วนผสมของไซรัปตาลโตนด พริก     
ปาปริก้า และเกลือ พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้คะแนน
การยอมรับสูตรที่มีส่วนผสมของไซรัปน้้าตาลโตนด 
45 กรัม พริกปาปริก้า 2.5 กรัม และเกลือ 2.5 
กรัม เนื่องจากเป็นสูตรที่มีรสชาติ หวาน อร่อย 
กลมกล่อม ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ [1] ศึกษา
ส่วนผสมของน้้าเคลือบที่เหมาะสม ประกอบด้วย 
ผงข้าวไรซ์เบอร์รี่ น้้าลูกหม่อน มอลติทอลผงมอลติ
ทอลไซรัป น้้าผึ้ง น้้ามันมะพร้าว และอินนูลิน ข้าว
พองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รี่สูตรเพ่ือสุขภาพมี
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ฤทธิ์การต้านนอนุมูลอสิระ (% inhibition) สูงกว่า
สูตรปกต ิ
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บทคัดย่อ 

 
   การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) หาประสิทธิภาพของบทเรียน           
วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตที่น าไปใช้ในการสอน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสอน   
ที่ใช้รูปแบบGoogle Classroomและรูปแบบการสอนแบบปกติ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้
โดยใช้รูปแบบGoogle Classroom กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา สาขาการบัญชีและสาขาการตลาด เลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 40 คน แบ่งออกได้เป็น กลุ่มทดลอง จ านวน 20 คน และกลุ่มควบคุม
จ านวน 20 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตในภาคเรียนที่ 2/2560 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต การสอนรูปแบบ Google Classroom  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต  สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ 
ค่าร้อยละ,ค่าเฉลี่ย,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าคะแนนที 
    ผลของการศึกษาวิจัย พบว่า 
   1. ประสิทธิภาพของบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตที่น าไปใช้ในการสอนมีประสิทธิภาพ 
82.04/80.44 
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลการทดสอบปลายภาคแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Google Classroom 
 
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , Google Classroom, ความพึงพอใจ 
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Abstract 
 
    This research was a experimental research.The objectives were to 1) find the 
effectiveness of science for quality of life subject 2) compare the academic achievement 
between the teaching method Google Classroom and regular teaching method,3) study the 
satisfaction of students studying the teaching method of  Google Classroom . A sample group 
was 40 student studying, accounting and marketing fields, and enrolled the subject of science 
for quality of life in the 2nd semester in B.E. 2060. selected by purposive sampling. The sample 
group was divided into 20 students of experimental group and 20 students of control. 
The research tools were a lesson plan for quality of life sciences, Google Classroom teaching 
method, achievement test for science for quality of life subject. The data were analyzed by 
using percentage, the average, the standard deviation and t-test dependence  

This research found that  
1. The effectiveness of science lessons for quality of life applied in effective teaching. 

82.04/80.44  
2. Academic achievement of a experimental group was higher than control group  

significantly at the level of .05  
3. The students’ satisfaction towards Google Classroom teaching method was at 

higher level. 
 

Keywords: achievement, Google Classroom, satisfaction 
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1. บทนํา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) 
ปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ได้ก าหนดให้การจัด         
การเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดย
ก าหนดความมุ่งหมายและ หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และได้วางแนวทางการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ว่ า ใ ห้ ยึ ด ห ลั ก ว่ า ผู้ เ รี ย น ทุ ก ค น มี
ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้
ต้องจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่าง บุคคล ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติให้ ท าได้ คิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง [1] ปัจจุบัน
บริบทในการจัดการศึกษาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อมรวมทั้ งความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยผ่านสื่อที่มีอยู่  
มากมาย ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
นอกจากให้ความรู้ ว่ า เข้ า ใจ ในเนื้ อหาแล้ ว  ยั ง
จ าเป็นต้องฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ  
   Google Classroom เ ป็ น เ ท ค โ น โ ล ยี อี ก
รูปแบบหนึ่งที่มีการรวมเอาบริการของ Google ที่มี
อยู่อย่าง Drive, Docs และ Gmail เข้ามารวมไว้
ด้วยกัน และน าเสนอออกมาเป็นระบบเดียวแบบครบ
วงจร เพ่ือเป็นเครื่องมือให้อาจารย์ผู้สอนได้สามารถ
ใช้ประโยชน์ในการสั่งงานและเก็บรวบรวมผลงานต่าง 
ๆของผู้เรียน อีกทั้งยังจะช่วยให้นักศึกษาสามารถส่ง

งานได้ทันทีผ่านทางออนไลน์ ในขณะที่อาจารย์ผู้สอน
เองก็สามารถตรวจการบ้าน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
แบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถ
สร้างหน้าห้องเรียนขึ้นมา และเพ่ิมนักศึกษาของตน
เข้าไปได้เอง หรือจะแชร์โค้ดให้กับกลุ่มนักศึกษา 
เพ่ือให้พวกเขาท าการแอดตัวเองเข้ามาก็ได้ Google 
Classroom เป็นหนึ่งใน Google Apps ที่รวบรวม
บริการที่ส าคัญต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือสนับสนุน
ธุรกิจ  โรงเรียน และสถาบันต่าง ๆ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์
ข อ ง  Google ไ ด้ อ ย่ า ง ห ล า ก ห ล า ย  Google 
Classroom ถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ครูสร้างและ
ลดกระดาษในการจัดเก็บรวมทั้งคุณสมบัติที่ช่วย
ประหยัดเวลา เช่น ความสามารถในการส าเนา
เอกสาร Google ให้กับนักศึกษาแต่ละคน นอกจากนี้
ยั งสร้ า ง โฟลเดอร์ ส าหรับแต่ละบุ คคลที่ ได้ รั บ
มอบหมาย นักศึกษาสามารถติดตามงาน ที่ได้จาก
การก าหนดบนหน้าและเริ่มต้นการท างานได้อย่าง
ง่ายดาย อาจารย์สามารถติดตามการท างานของ
นักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาและสามารถ
แสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และผลการเรียนใน
ชั้นเรียน Google Classroom ช่วยให้ประหยัดเวลา 
จัดระเบียบชั้นเรียน และปรับปรุงการสื่อสารกับ
นักศึกษาโดยเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายที่เรียกว่า 
อินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบการเรียน
การสอนได้ด้วยตนเอง ณ เวลา สถานที่ใดก็ได้เพียง
แค่มีอุปกรณ์[2] จึงท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถทบทวนเนื้อหาเพ่ือ
ท าความเข้าใจเนื้อหา  นั้น ๆ จากประสิทธิภาพ
ดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยได้น าเนื้อหาบทเรียน     
ที่รับผิดชอบในการจัดการเรียน การสอน นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มาจัดไว้ใน Google Classroom 
เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร พัฒนากา ร เ รี ย นก า รสอนวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เ พ่ือคุณภาพชีวิต  ส าหรับนักศึกษา
เทคโนโลยีบัณฑิต[3] 

 ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัย
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษายังไม่เป็น
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ที่น่าพอใจเท่าที่ควรจะเป็นทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษา
ส่วนใหญ่ต้องท างานด้วยและมาเรียนด้วย ดังนั้นใน
บางครั้งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติงานประจ า นักศึกษาจึง
ไม่มีเวลาพอที่จะเข้าชั้นเรียน ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะ
อาจ า ร ย์ ผู้ ส อ นจึ ง น า ก า ร เ รี ย น แบ บ  Google 
Classroom มาใช้ในการแก้ปัญหา แต่เนื่องจากการ
เรียนการสอนแบบ Google Classroom นี้เพิ่งเข้ามา
มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน [4] ผู้วิจัยจึง
ต้องการทราบว่าหากน าการเรียนการสอนแบบ 
Google Classroom มาใช้กับการเรียน  การสอน
วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตแล้วจะมีผลสัมฤทธิ์
ต่างจากการสอนแบบปกติที่ผู้วิจัยสอนอย่างไร 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เ พ่ื อหาประสิทธิภ าพของบทเรี ยนวิ ช า
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่น าไปใช้ในการสอน 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
กา ร สอนที่ ใ ช้ รู ป แบ บ Google Classroomแล ะ        
การสอนแบบ ปกต ิ
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบGoogle Classroom  
3. สมมติฐานของการวิจัย  
 3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า 80/80 
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสอนที่ใช้
รูปแบบGoogle Classroom สูงกว่าการสอนแบบ
ปกต ิ 
 3.3 นักศึกษาที่ เ รียนรู้ โดยใช้รูปแบบGoogle 
Classroom มีความพึงพอใจในระดับมาก 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากรเป็นนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาการบัญชีและสาขาการตลาด ที่ลงทะเบียนเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต จ านวน 68 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา สาขาการบัญชี
และสาขาการตลาด เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 40 คน แบ่งออกได้เป็น กลุ่ม
ทดลอง จ านวน 20 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน  20  คน 
 4.2 เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  

 บทเรียนบทที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 บทเรียนบทที่ 2 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ใน
การสื่อสารและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
 บทเรียนบทที่ 3 การศึกษาสาเหตุและผลกระทบ
ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
 บทเรียนบทที่ 4 แนวทางในการแก้ไขสาเหตุและ
ผลกระทบของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
 บทเรียนบทที่ 5 การดูแลรักษาสุขภาพ 
 บทเรียนบทที่ 6 กิจกรรมทักษะการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย 
 บทเรียนบทที่ 7 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
 บทเรียนบทที่ 8 ผลกระทบของความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 4.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา สาขาการบัญชีและ
สาขาการตลาด เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 40 คน แบ่งออกได้เป็น กลุ่ม
ทดลอง จ านวน 20 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 20 คน 
  1) กลุ่มทดลอง ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
กลุ่ม 2 จ านวน 20 คน โดยได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบที่ ใช้รูปแบบ Google Classroom 
  2) กลุ่มควบคุม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
กลุ่ม 3 จ านวน 20 คน โดยได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบ ปกต ิ 
 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  
  1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ือคุณภาพชีวิต  

 2) การสอนรูปแบบ Google Classroom  
3) แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน วิชา

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
       4) แบบประเมินความพึงพอใจ 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
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  การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  แผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต ที่ใช้
จัดการเรียนการสอนมีข้ันตอนในการสร้างดังนี้  
  1. ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้จากเอกสาร 
ต าราต่าง ๆ  
  2. ศึกษาคู่มือหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  
  3. แบ่งเนื้อหาในบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
คุณภาพชีวิต ออกเป็น 10 บท  
  4. ก าหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเนื้อหาของบทเรียน  
  การสร้าง Google Classroom 
   1. วิเคราะห์รูปแบบของ Google Classroom 
   2. เตรียมเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน  
   3. การจัดท าภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียง 
และน ามาจัดท าเป็นบทเรียน  
   4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของบทเรียนที่บรรจุ
ไว้ใน Google Classroom 
   5. ทดลองเรียกใช้งานบทเรียนตามล าดับที่ผู้เรียน
จะต้องปฏิบัติตรวจสอบความเรียบร้อย และอาจ 
แก้ไขปรับปรุงบางจุดที่บกพร่อง  
   6. น ารูปแบบ Google Classroomที่สร้างไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา จ านวน 2 ท่าน เพ่ือหาคุณภาพของสื่อและ
แบบทดสอบ  
     7. ทดสอบบทเรียนกับผู้เรียนเพ่ือหาคุณภาพก่อน
น าไปใช้จริง และ เพ่ือตรวจดูว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 
หรือไม่ เพียงใด ถ้าจ าเป็นต้องปรับปรุงก็ควรแก้ไข
ก่อนน าไปใช้จริง  
     8. ทดสอบกับผู้เรียนเป้าหมาย การสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
      ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรและจุดประสงค์เพ่ือ
ก าหนด  เนื้ อหา  ตามที่ ก าหนดไว้ ในหลักสู ตร
สถ า น ศึ ก ษ า  เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป็ น แ น ว ท า ง ก า ร ส ร้ า ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ  เรียนวิชาการ
วิเคราะห์โดยผู้วิจัยได้ด าเนินขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ  

2. ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้  

3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
4. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 5 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
โดย ใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์ (IOC-Index of Item-Objective 
Congruence) น าข้อ สอบที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน มากกว่า 0.5 ขึ้นไป        
โดยพิจารณา ความสอดคล้องของข้อ ค าถามกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด  

5. น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อ
ไปประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อ
ค าถามกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   6. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
   7. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไป
ทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 20 คน  
   8. น าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนนและน า
ผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
บทเรียนหาค่าความยากง่าย อ านาจจ าแนกและค่า
ความเชื่อมั่น ซึ่ งมีสูตรและเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก ข้อสอบ ดังนี้  
  9. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนที่
น าไปใช้ในการสอนทั้งในรูปแบบ Google 
Classroom และรูปแบบการสอนปกติ ให้ได้        
ตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 โดยที่ 80 ตัวแรก 
หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการวัดจาก
แบบฝึกหัด 80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์วัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    โดยแบ่งเป็น  3 ขั้นตอน  
  ขั้นตอนที่  1 การหาประสิทธิภาพการทดลอง
รายบุคคล น าบทเรียนไปทดลองกับนักศึกษา 3 คน  
  ขั้นตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพการทดลอง
ภาคสนามกลุ่มเล็ก น าบทเรียนไปทดลองกับนักศึกษา  10 คน  
  ขั้นตอนที่ 3 การหาประสิทธิภาพการทดลอง
ภาคสนามกลุ่ มใหญ่  น าบทเรียนไปทดลองกับ
นักศึกษา 40 คน เมื่อผ่านกระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอน 
และประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานจึงน า
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บทเรียนไป วิเคราะห์ค่าความยากง่าย อ านาจจ าแนก 
และค่าความเชื่อมั่น ต่อไป  

(2) วิเคราะห์ค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนก
ของแบบทดสอบ โดยใช้เทคนิคอย่างง่าย (สุรศักดิ์  
อมรรัตน์ศักดิ์, 2536, หน้า 137-138) โดยค่าความ
ยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.32 - 0.82 ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ต้ังแต่ 0.27 - 0.91 ขึ้นไป ถ้าข้อสอบข้อใด
ไม่ได้ตามเกณฑ์ท่ี ก าหนดจะน าไปแก้ไข แล้วน ามาหา
ค่าใหม่ เพ่ือ ให้ได้ตามเกณฑ์  

(3) วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คัดเลือกไว้โดยใช้สูตร 
KR20 ของคู (เดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) 
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 197 - 200) 
ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93  
      สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เพ่ือรายงานข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลของตัวแปรที่ 
ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่การ
ค านวณค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย เลขคณิต และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. สถิติ t-test dependence ในการทดสอบ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม 
 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
 1. ศึกษาเอกสารการจัดท าแบบส ารวจความพึง
พอใจเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆเพ่ือเป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบการสร้างประเด็นค าถาม
ในการจัดกิจกรรมในเอกสารประกอบการสอน 
  2. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้
รู ป แ บ บ ข อ ง  Google Classroomรู ป แ บ บ ข อ ง 
Google Classroom ซึ่ ง เป็นแบบส ารวจรายการ 
ประกอบด้วยความคิดเห็นแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ มากที่สุด  (5) มาก  (4) ปานกลาง (3)   
น้อย (2) น้อยที่สุด (1) โดยมีประเด็นค าถาม 2 ตอนๆ  ละ  10 ข้อ 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ด้านเนื้อหาโดยทั่วไปใน Google Classroom 

1.  การเรียนการสอนรูปแบบของ Google 
Classroomท าให้นักศึกษาสนใจเรียน 

2. แบบฝึ กหั ดทบทวนคว ามรู้ ใ น  Google 
Classroomท าช่วยให้นักศึกษามีการทบทวนความรู้
มากขึ้น 

3. เนื้อหาความรู้ใน Google Classroom ท าให้
นักศึกษาต้องการเรียนเพิ่มขึ้น 

4. ใ บ ง า น ใ น  Google Classroom ช่ ว ย ใ ห้
นักศึกษามีทักษะในการเรียน 

5. แ บ บ ท ด ส อ บ ห ลั ง เ รี ย น ใ น  Google 
Classroomช่วยให้นักศึกษารู้ความสามารถของ
ตนเอง 

6. ใบงานใน Google Classroom ท าให้นักศึกษา
กระตือรือร้นในการเรียน 

7. แบบฝึกหั ดทบทวนความรู้  ใบงาน และ
แบบทดสอบหลังเรียนใน  Google Classroom มี
ค าแนะน าชัดเจน เพ่ิมทักษะและท าได้จริง 

8. เวลาในการท าแบบฝึกหัดทบทวนและใบงาน
ในGoogle Classroomมีความเหมาะสม 

9.  รูปภาพต่าง ๆ ใน Google Classroom ช่วย
ให้นักศึกษาสนใจในการเรียน 

10. Google Classroom ช่ ว ย ให้ นั ก ศึ กษ า มี
ความสุขในการเรียน 
ตอนที่ 2 ด้านการออกแบบการเรียนการสอนใน 
Google Classroom 

 11. การเรียนผ่าน Google Classroom มี
เตรียมการได้ง่าย 

12. การเรียนผ่าน Google Classroom มี
กระบวนการมอบหมายงานเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลือง 
กระดาษ ท าให้ครูสร้าง ตรวจ และให้เกรดงานได้ในที่
เดียวกัน 

13. Google Classroom เพ่ิมนักศึกษาได้
โดยตรงหรือแชร์รหัสเพื่อให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนได้  

14. นักศึกษาสามารถดูงานทั้งหมดของตนเองได้
ในหน้างาน และเนื้อหาส าหรับชั้นเรียน 
ทั้งหมดจะจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ภายใน Google 
ไดรฟ์โดยอัตโนมัติ 
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 15. นักศึกษาสามารถสื่อสารกับผู้สอนในชั้นเรียน
Google Classroom ได้ทันที  

16. นักศึกษาสามารถแชร์แหล่งข้อมูลกันหรือ
ตอบค าถามในสตรีมใน Google Classroom ได้ 

17. Google Classroom ท าให้นักศึกษาเรียน 
ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ 

18. ผู้สอนสามารถจัดเก็บไฟล์งานให้อย่างเป็น
ระบบ ภายใต้ Folder “Classroom” 
     19. ผู้สอนสามารถสร้างเทมเพลต Assignment 
และท าส าเนาให้กับนักศึกษาแต่ละคนได้ 
      20. ผู้สอนสามารถตรวจงาน และให้คะแนน
สะดวก ประหยัดเวลาและตรวจสอบนักศึกษาที่ยังไม่
ส่งงานได้ 
6. ผลการวิจัย  
    วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 

ประสิทธิภาพของบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่น าไปใช้ในการสอน 

 

รายการ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

ร้อยละ 

แบบทดสอบ
ระหว่าง
เรียน (E1) 

100 82.04 82.04 

แบบทดสอบ
วัผลสัมฤทธิ์
หลังเรียน 
(E2) 

50 40.22 80.44 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพ
การทดลองกลุ่มทดลอง Google Classroom วิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต มีค่าเท่ากับ 
82.04/80.44 (E1/E2) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
ในสมมติฐาน  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตโดยการสอนที่
ใช้รูปแบบGoogle Classroomและการสอนแบบปกติ 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนปลาย
ภาคของนักศึกษาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

กลุ่ม N X S.D. t p 
ทดลอง 20 40.60 3.22 2.91 0.003 
ควบคุม 20 34.00 5.32   
 = 0.05 

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย
ของผลสอบปลายภาคเท่ากับ40.60 ส่วนกลุ่มควบคุม
มี ค่าเฉลี่ยของผลการสอบกลางภาคเท่ากับ 34.00 
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ เป็นกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของ
ผลการสอบกลางภาคสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้โดย

ใช้รูปแบบGoogle Classroom อยู่ในระดับมาก 
7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่น าไปใช้ในการสอนมีประสิทธิภาพ 
82.04/80.44 จากการวิ จั ยพบว่ าบท เ รี ยนวิ ช า
วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตที่น าไปใช้ในการสอน 
ในกา รสอนรู ป แบบ  Google Classroom แ ล ะ
รูปแบบการสอนแบบปกติ จากการทดสอบหลังเรียน
ทั้ง 8 บทเรียน ซึ่งเป็นประสิทธิภาพกระบวนการ เมื่อ
หาค่าเฉลี่ยร้อยละพบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 บทเรียน
ที่นักศึกษาซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง มีค่าร้อยละ 82.04 
และเมื่อวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเมื่อเรียนรู้แล้วพบว่า
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 บทเรียนของนักศึกษาทุกคน มีค่า
ร้อยละ 80.44 ซึ่งอภิปรายผลได้ว่าเป็นเพราะผู้วิจัยมี
การวางแผนการพัฒนา อย่างเป็นขั้นตอน โดยมีการ
คัดกรองเนื้อหาสาระเฉพาะที่สอดคล้องกับระดับ
ความรู้ประสบการณ์ของผู้เรียน และเพ่ิมเติมเนื้อหา
ให้เหมาะสมกับหลักสูตร ก่อนจะน ามาบรรจุไว้ใน
รูปแบบการสอนทั้ง 2 รูปแบบ นอกจากนี้ผู้รายงานได้
มีการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเนื้อหา ด้านการวัดผลและประเมินผล ก่อนน าไป
ทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง  จึงท าให้
บท เรี ยนวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ เ พ่ื อคุณภาพชี วิ ตมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
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 7.2 ผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยการสอนที่ใช้รูปแบบ
Google Classroom วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพ
ชีวิต สูงขึ้น อภิปรายโดยศึกษาจากแบบประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบGoogle 
Classroom พบว่า ในตอนที่ 1 ด้านเนื้อหาโดยทั่วไป
ใน Google Classroom นักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
รวมทั้งตอนที่  1 เท่ากับ 4.04 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.98 นอกจากนี้ในตอนที่ 2 ด้าน
ก า รอ อก แบ บก า ร เ รี ย น ก า รส อน ใน  Google 
Classroom นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมทั้งตอนที่ 1 
เท่ากับ 4.12 และ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.88 การที่นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนโดย
ใช้ ในระดับมากนี้  ตรงกับแนวคิดของมาสโลว์   
(Maslow)  ที่สรุปว่า   ความต้องการพ้ืนฐานของ
มนุษย์มีผลต่อความสนใจและการเรียนรู้ที่ท าให้
นักศึกษาสนใจในการเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบใหม่ที่เรียกว่า รูปแบบ Google Classroom จึง
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้
ด้วยรูปแบบ Google Classroom สูงกว่าการเรียน
การสอนรูปแบบปกต ิ
 7.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้
รูปแบบGoogle Classroom อยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมทั้งตอนที่ 1 ด้านเนื้อหา
โดยทั่วไปใน Google Classroom เท่ากับ 4.04 และ
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.98 โดยมีความพึง
พอใจในข้อ 1.  การเรียนการสอนรูปแบบของ 
Google Classroomท าให้นักศึกษาสนใจเรียน  มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.51 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.87  และ  ข้ อ  10. Google Classroomช่ ว ย ให้
นักศึกษามีความสุขในการเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.80 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.81   ทั้ง 2 
ข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยตอนที่ 1 รวม
ความพึงพอใจในระดับมาก และตอนที่ 2 ด้านการ
ออกแบบ การเรียนการสอนใน Google Classroom 
นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมทั้งตอนที่ 1 เท่ากับ 4.12 

และ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.88 โดยมี
ความพึงพอใจใน ข้อ 11. การเรียนผ่านGoogle 
Classroomมีเตรียมการได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.78 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.90  และข้อ 
17. Google Classroom ท าให้นักศึกษาเรียน  ได้ทุก
ที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.96 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.83  นักศึกษามีความ
พอใจในระดับมากที่สุด อภิปรายผลได้ว่า การเรียน
การสอนรูปแบบ Google Classroom เป็นรูปแบบ
การสอนที่ สอดคล้องกับการใช้ชี วิ ตประจ าวัน 
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาตรงกับ
แนวคิดของภาสกร เรืองรองที่กล่าวถึงหลักการใช้สื่อ
การเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยี Google Apps 
ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียน การสอน ด้วย
เหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบGoogle Classroom ทั้ง 2 ตอน
รวมแล้วอยู่ในระดับมาก 
8. ข้อเสนอแนะ  

8.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ 

Google Classroom ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
สู ง ขึ้ น  ดั ง นั้ น จึ ง ส า ม า ร ถ น า รู ป แ บ บ นี้ ไ ป ใ ช้
ประกอบการเรียนการสอนในทุก ๆ ปีการศึกษาต่อไป  
    2) ควรมีการออกแบบรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับบทเรียนในการเรียนการสอน  
รูปแบบGoogle Classroom ในรูปแบบต่าง ๆ ให้
มากขึ้น จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอน
ออกแบบมา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  
 3) อาจารย์ผู้สอนควรปรับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัย
อยู่ เ ส มอ  เ พร า ะก า ร เ รี ยน รู้ รู ป แบบ  Google 
Classroom ต้องมีเนื้อหาที่ทันสมัย เพราะนักศึกษา
เองสามารถค้นหาเพ่ิมเติมและตรวจสอบเนื้อหาที่
อาจารย์บรรจุไว้ใน Google Classroom ได้ 

8.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการวิจัยการจัดรูปแบบการเรียนการ
สอนในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือหาแนวทางในการจัดการ
เรียนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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 2) ควรท าการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปแบบต่าง ๆเพ่ือหา
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
9. กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็น
ฐาน เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  2) เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 

ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและแนวทางการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  จากแบบสอบถามสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
อุดรธานี จ านวน 9 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลประกอบเป็นครูผู้สอนหมวดวิชาชีพ เลือกโดยผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 226 คน 
พบว่า สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ของครูผู้สอนสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ครูผู้สอน มีการสรุปผลสิ่งที่เรียนรู้ 
(Reflection) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  และล าดับความส าคัญของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 
เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน พบว่า ประเด็นที่มีความคิดเห็นความถี่มากที่สุดคือ ครูผู้สอนมี
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดให้มีการสรุปผลการด าเนินงานร่วมกันเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงงาน   
 2. ผลการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน  
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  พบว่า 
องค์ประกอบของหลักสูตรในการยกร่างหลักสูตรประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร 
(เนื้อหา กิจกรรมและเวลา) การวัดและประเมินผล และสื่ออุปกรณ์ประกอบการอบรม  และผลการประเมิน
ความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร พบว่าโครงร่างหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( 
X = 4.54, Sd=0.13) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ค าส าคัญ : การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู, การจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน, คุณลักษณะ
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
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Abstract 
 

 The objective is designation and training development for teacher skill of curricula for 
learning management project. To improve enhance the creative skill of students of 
Kanchanaphisek, UdonThani technical college, with the specific objectives as follows. To 
study current conditions and approaches for basic learning management project for improve 
enhance the creative skill of students of Kanchanaphisek, UdonThanitechnical college, 
To develop training course for basic management skill project of teacher. for improve 
enhance the creative skill of students of Kanchanaphisek, UdonThani technical college 
 The results of the research showed that 
 The results of the current condition analysis and project management guidelines are a 
database for enhancing learners' creativity. 
 1. The analysis result of current condition and management guidance of basic learning 
project for improve enhance the creative skill of students from the questionnaire of state 
vocational education institutions under vocational education in Udon Thani total 9 places. 
The database information from vocational teacher selected by school management total 
226 people. We found the current condition basic management skill project of teacher for 
improve enhance the creative skill of students of teachers under vocational education in 
Udon Thani Province. The average = 3.69 percentage. As we verified the reflection of teacher 
is highest. The importance and recommendations for basic management skill project of 
teacher for improve enhance the creative skill of students is the planning and preparation 
for teaching and summary the result when completed learning. 
 2. The result of management skill project of teacher for improve enhance the creative 
skill of students the Kanchanaphisek, UdonThani technical college, based on course content 
for creating the training course structure (Content, activities and time) Measurement and 
evaluation and training materials. The overall result of creating the training course structure 
suitable at the highest level. (= 4.54, Sd=0.13) meet the criteria when considering each aspect 
The learning media for course training were most appropriate and course content to least suitability. 
 
Key words: The designation and teacher training development for management skill project  
                 of teacher for improve enhance the creative skill of students 
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1. บทน า 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มุ่ง
ส่งเสริมความรู้ ความสามารถของผู้เรียนทุกด้าน ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติกิจกรรม
ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง 
โดยมีครูหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าปรึกษา
อย่างใกล้ชิด ดังนั้นการเรียนรู้แบบโครงงานจึงเป็น
สะพานเชื่อมโยงระหว่างห้องเรียนกับโลกภายนอก ที่ช่วย
ให้ผู้เรียนได้น าความรู้ในชั้นเรียนไปบูรณาการกับกิจกรรม
ที่จะท าเพ่ือน าไปสู่ความรู้ใหม่ๆดังนั้นการสอนแบบ
โครงงานจึงเป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการท าการ
วิจัยเบื้องต้นเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและสร้างผลผลิตที่
มีคุณภาพ จุดประสงค์หลักของการสอนแบบโครงงาน 
เพ่ือต้องการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต รู้จักตั้งค าถาม 
รู้จักตั้งสมมุติฐาน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือ
ตอบค าถามที่ตนอยากรู้ รู้จักสรุปและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบ (ทิศนา แขมมณี. 2556 : 139) การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ โครงงานเป็นวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่ต่างจากการกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่ ให้  ผู้ เรียน เป็นศูนย์กลางแบบ อ่ืน ๆ โดยใช้
ข้อเท็จจริงของโครงงานเป็นจุดศูนย์การเรียนรู้โครงงานที่
ดีนั้นต้องสามารถอธิยายข้อเท็จจริงของโครงสร้างของ
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ (Sylvester 2007 : 17) การ
เรียนรู้ด้วยโครงงานจะส่งผลให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ของตัวเองในการศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เกิดพลัง    ความอยากรู้
อยากเห็น กล้าตัดตัดสินใจว่าจะท าอะไร กับใคร อย่างไร
และเสริมสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนเป็นผู้ที่มี่ความรู้ความ
ช าน าญ ใน เรื่ องที่ เขาต้อ งการค้นหาค าตอบ  และ
แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (สุวิทย์ มูลค า และ
คณะ 2545 : 84-85)  

 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้
ความส าคัญกับทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2560-2579 ไว้ว่า ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

วิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ  มีเป้าหมายด้านคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพด้านคุณลักษณ์
ที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 
และก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประเทศ  (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2560 : ก-15) ความคิด
สร้างสรรค์ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ มีส่วนส าคัญต่อตนเองและต่อผู้ อ่ืน ซึ่ง
ส่งผลให้บุคคลมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง สามารถ
ท าสิ่งต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้า รวมทั้งสังคมและสติปัญญาให้แก่ผู้เรียน 
(ประกายฉัตร ขวัญแก้ว. 2558 : 13)  ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับ
การสอนแบบโครงการ Project-Based Learning (PBL) 
จะมุ่งให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ศึกษานั้น 
เปิดโอกาสให้ เขาได้สังเกตอย่างใกล้ชิด เมื่อเขาพบ
ค าตอบก็จะน าความรู้ใหม่ที่ได้นั้นมาเสนอในรูปแบบต่าง 
ๆ ตามความต้องการของเขาเอง ท าให้เกิดการผสมผสาน
ทางความคิดเดิมกับความคิดใหม่ จึงท าให้ความคิด
สร้างสรรค์พัฒนาสูงขึ้น (อารี รังสินันท์, 2526) 
 การพัฒนาครูผู้สอน นับว่าเป็นภารกิจที่ทุกฝ่าย
ต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร
ครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้  มีทักษะในการด ารงชีวิต 
สอดคล้องกับสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน สามารถปรับตัว
และประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจ าวันในการแก้ปัญหา 
คิดตัดสินใจบนฐานของความสมเหตุสมผล โดยใช้องค์
ความรู้ ทักษะกระบวนการคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ซึ่ง
กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรมีหลากหลายรูปแบบ 
เช่น การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาต่อ การศึกษา
ทางไกล การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การนิเทศ 
การชี้แนะ การเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น การฝึกอบรม
เป็ นกระบวนการหนึ่ ง ในการพัฒ นาบุ คล ากร ที่ มี
ประสิทธิภาพเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
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บุคคล เพ่ือปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น และ/หรือเพ่ือให้
บุคคลมีความงอกงามเติบโตทางจิตใจ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือสร้างหรือเพ่ิมพูนความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) 
ความสามารถ (ability) และเจตคติ (attitude) ของ
บุ คล ากร อั น จะช่ วยป รับ ป รุ ง ให้ ก ารป ฏิ บั ติ งาน                   
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (ชูชัย สมิทธิไกร. 2554 : 5-6 ; 
อ้างอิงมาจากGoldstein. 1993 and Nadler. 1989) 
 จากประเด็นความส าคัญข้างต้นผู้ศึกษาในฐานะ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จึง
ศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาครูให้มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้า
สู่กระบวนการสืบสอบ (Process of inquiry) และการ
แก้ปัญหา ใช้การคิดขั้นสูงที่ซับซ้อนให้สามารถผลิตผล
งานที่แสดงถึงความรู้ความคิดออกมาอย่างเป็นรูปธรรม 
น าเสนอผลงานต่อสาธารณชนยังสามารถสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้และการท างานให้แก่ผู้เรียน มีผลต่อความใส่
ใจ ความกระตือรือร้นและความอดทนในการแสวงหา
ความรู้ การศึกษาความรู้และการใช้ความรู้  เป็นการดึง 
ศักยภาพต่างๆ ในตัวผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์อีกด้วย 
(ทิศนา แขมมณี, 2552) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็น
ฐาน เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะความคิด
สร้างสรรค์ของตนเองจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น เกิดความส าเร็จในการเรียน ท าให้มีความสุขและ
เห็นคุณค่าในตัวเอง เป็นผลต่อเนื่องไปถึงครูผู้สอนโดย
ตรงที่จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความรู้สึกถึง
ความส าเร็จที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ต้องมี
การวางแผนการสอน ปฏิบัติการสอน สังเกตการเรียน
การสอนและบันทึกผลหลังการสอนเพ่ือสะท้อนผลการ
สอนมาด าเนินการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป 
 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการจัดการ
เรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกอุดรธานี 
 2.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการ
เรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกอุดรธานี  
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรได้แก่ ครูผู้สอนหมวดวิชาชีพ 
ปีการศึกษา 2562 สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
จ านวน 548 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามหลักเกณฑ์ของ Krejcie and Morgan ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±5% 
(พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2559) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 226 
คน วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดตามสัดส่วนของ
ประชากร 
  2. กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ร่ วมสนทนากลุ่ม  ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้อ านวยการและครูผู้สอนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาครู   ด้านการจัดการ
เรียนรู้โครงงานเป็นฐาน รวม จ านวน 9 คน 
ระยะที่ 2 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
  1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงร่าง
หลักสูตร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 
ด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และด้านการพัฒนา
บุคลากร รวมจ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดเกณ์ในการ
คัดเลือกผู้ เชี่ ยวชาญ คือ  มีวุฒิ ทางการศึกษาตั้ งแต่
ปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการจัดท าหลักสูตร 
การอบรมหรือพัฒนาวิชาชีพครู หรือมีประสบการณ์ด้าน
การจัดการอบรมและยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย 
  2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาน าร่อง (Pilot 
Study) ได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคนิค
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กาญจนาภิเษกอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
รวมจ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ 
เป็นครูผู้สอนรายวิชาชีพ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
เป็นผู้ที่มีผลงานประสบผลส าเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี (Best 
Practice) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตร 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) ซึ่งมีการด าเนินการทั้งหมด 2 ระยะ 
ระยะที่ 1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเป็นการศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการ
จั ด การ เรี ยน รู้ โค รงงาน เป็ น ฐาน  เพ่ื อ เส ริมส ร้ า ง
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง ผู้ เ รี ย น
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ก าหนดการ
ด าเนินการ 3 ขั้นตอน 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เป็น
การศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้อง เพ่ื อใช้ เป็นกรอบแนวคิด พ้ืนฐานในการ
ออกแบบโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนวิชาชีพใน
การจัดการเรียนรู้ โครงงานเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้าง
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง ผู้ เ รี ย น
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 
 2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการจัดการ
เรียนรู้หมวดวิชาชีพ เป็นการส ารวจความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนหมวดวิชาชีพ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
เพ่ือศึกษาประเด็นปัญหาส าคัญที่ควรได้รับการแก้ไขที่
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โครงงาน
เป็นฐาน แนวทางและกระบวนการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะและเจตคติของครูผู้สอนหมวดวิชาชีพใน 
การจัดการเรียนรู้ที่ เสริมสร้างคุณลักษณะความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน 
 3. สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็น
การสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติเพ่ือสรุปรูปแบบและกิจกรรม
การพัฒนาครูผู้สอนหมวดวิชาชีพให้สามารถจัดการ
เรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกอุดรธานี 

ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
 การออกแบบและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูในการ
จั ด การ เรี ยน รู้ โค รงงาน เป็ น ฐาน  เพ่ื อ เส ริมส ร้ า ง
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง ผู้ เ รี ย น
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีเป็นการน าข้อมูล
พ้ืนฐานที่ศึกษาในระยะที่ 1 มาก าหนดโครงร่างหลักสูตร
อบรมแบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 1. การยกร่างหลักสูตร 
 2. การประเมินโครงร่างหลักสูตร 
 3. การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการสังเคราะห์เอกสาร  
 จากการศึกษาหลักการและกรอบแนวคิดพ้ืนฐาน
ในการออกแบบโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมพบว่า เอกสาร
มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน สามารถน ามาสรุปหลักการ
และทฤษฎีฐานราก เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีใน
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้
โครงงานเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
อุดรธานี บนฐานแนวคิดของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และอิง
ประสบการณ์การเรียนรู้  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน สามารถน าเสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีใน
การพัฒนาหลักสูตร ดังภาพที ่1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการพัฒนาหลักสูตร 
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 5.2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและแนวทางการ
จัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนจากแบบสอบถาม พบว่า สภาพ
ปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ของครูผู้สอน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่ค่าเฉลี่ย ( =3.69) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ครูผู้ สอน มีการสรุปผลสิ่ งที่ เรียนรู้  (Reflection) มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (=3.85) รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ก าหนดหัวข้อ (Defining the Topic) ที่ค่าเฉลี่ย ( =

3.84) ด้านการศึกษาความเป็นไปได้ (Studying the 
Possibilities) ที่ค่าเฉลี่ย (=3.83) ด้านการเตรียมความ
พร้อม (Preparing) ที่ค่าเฉลี่ย (=3.71) และ โดยด้าน
การน าเสนอผลงาน (Presenting) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(=3.09)  และแนวทางการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็น
ฐาน เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน พบว่า 
ประเด็นที่มีความคิดเห็นความถี่มากที่สุดคือ ครูผู้สอนมี
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดให้มีการสรุปผล
การด าเนินงานร่วมกันเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงงาน  
ให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อที่จะท าโครงงาน ที่ความถ่ีร้อยละ22  
 5.3 ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
จากผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ของผู้ เชี่ยวชาญและครูที่มีผลงานที่ เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี  
สามารถสรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาครูผู้ สอนให้
สามารถจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนนั้น ควรมีการ
สร้างความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญในการจัดการ
เรียนรู้โครงงานเป็นฐาน มีการพัฒนาครูแกนน า มีการ
อบรมความรู้ให้แก่ครูผู้สอน เน้นให้ครูได้ปฏิบัติจริง มีการ
นิเทศติดตามผล มีการสะท้อนผลการด าเนินงาน เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.4 ผลการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู
ในการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้าง

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง ผู้ เ รี ย น
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  ซึ่งโครงร่าง
หลักสูตรฝึกอบรมฉบับปรับปรุงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. หลักการ 
  1.1 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2542 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545)   
และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2560–2579 
เป้าหมายด้านคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  1.2 เน้นการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นรูปธรรมโดยผ่านการ
สะท้อนประสบการณ์  และปรับประสบการณ์สู่การ
ปฏิบัติกับปัญหาจริงท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
  1.3 จัดกิจกรรมที่เน้นประสบการณ์เป็นฐาน
ตามธรรมชาติของหมวดวิชาชีพ  
 2. จุดมุ่งหมาย 
  2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้ สอนครูผู้ สอนหมวด
วิชาชีพ ให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โครงงาน
เป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียนได้ 
      2.2 เพ่ือให้ความรู้ (Knowledge) เสริมสร้าง
ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) ของครูผู้สอนหมวด
วิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ โครงงานเป็นฐาน เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  
 3. โครงสร้างหลักสู ตรแบ่ งออกเป็ น  3 ส่ วน 
ประกอบด้วย 
      3.1 เนื้อหา ก าหนดเนื้อหาหลักสูตร 4 หน่วย
การเรียนรู้ ดังนี้ 
               3.1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างความ
ตระหนักและค่านิยมร่วม  
              3.1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่  2 การเชื่อมโยง
แนวปฏิบัติสู่เป้าหมายการเรียนรู้ 
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               3.1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่  3 การเปิดใจรับ
และบูรณาการสู่ชั้นเรียน 
               3.1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสะท้อนผล
การปฏิบัติ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
     3.2 กิจกรรม ก าหนด 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
           3.2.1 กิ จกรรมในการอบรมปฏิ บั ติ ก าร 
ประกอบด้วย กิจกรรมปฐมนิเทศ –ทดสอบก่อนการ
อบรม – จัดกิจกรรมการอบรม – ทดสอบหลังการอบรม  
           3.2.2 การอบรมได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการ
เรี ยน รู้ เชิ งป ระสบ การณ์  (Experiential Learning) 
ประกอบด้วยประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม (Concrete 
Experience) การคิดเชิงมโนทัศน์ร่วม (Co-Concept 
Thinking) การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Action Learning) 
และการน าเสนอผลงาน(Presentation) 
            3.2.3 กิจกรรมที่ ก าหนดไว้ในหน่วยการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย กิจกรรมการปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม  กิจกรรมกลุ่มแบบร่วมมือ(Cooperative Group) 
การอภิปรายกลุ่ม (Groups discussion)  การระดม
สมอง (Brain storming) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share 
& Learn) การสร้างผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) 
และการน าเสนอแนวคิด(Presentation) 
 3.3 เวลาก าหนดระยะเวลาตามขั้นตอนในการ
จัดกิจกรรมตามหลักสูตรฝึกอบรม มีรายละเอียดการดา
เนินการดังนี้ 
   3.3.1 ก า ร อ บ ร ม ให้ ค ว า ม รู้  ก า ร
ด าเนินการจัดกิจกรรมการอบรมตามที่ออกแบบไว้ใน
หลักสูตร ระยะเวลา 3 วัน 
   3.3.2 น า สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ  เป็ น ก า ร
ด าเนินการที่ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้ออกนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนรู้ สังเกตชั้นเรียนและสะท้อนผลการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เข้าอบรมในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของ
ตนเอง เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน 

   3.3.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการ
ปฏิบัติ เป็นการด าเนินการจัดเวทีน าเสนอผลการปฏิบัติ
ต่อกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลและแก้ไข
ปรับปรุง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ระยะเวลา 2 วัน 
 4. การวัดและประเมินผล 
   ก าหนดการวัดและประเมินผลหลักสูตร
ฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้โครงงาน เป็นฐาน เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี แยกการวัดและ
ประเมินผลตามช่วงเวลา 
   5.5 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครง
ร่างหลักสูตร พบว่าโครงร่างหลักสูตรที่ พัฒนาขึ้น 

โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
4.54, Sd=0.13) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้ของหลักสูตรมี
ความเหมาะสมมากที่สุด และโครงสร้างของหลักสูตรมี
ความเหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
 5.6 การศึกษาน าร่อง (Pilot Study)  
  การศึ กษ าน าร่ อ งเพ่ื อตรวจสอบความ
เหมาะสมในการน าหลักสูตรและเอกสารคู่มือการใช้
หลั กสู ตรที่ จั ดท าขึ้ น ไป ใช้  พบว่ า  ครูผู้ ส อนที่ เป็ น
กลุ่มเป้าหมายในการใช้หลักสูตรน าร่อง มีคะแนนเฉลี่ย
จากการท าแบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียนสูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้
โครงงานเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้มีค่าความ
เหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ การด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ และด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ กับ
ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้ มีค่าความเหมาะสมน้อยที่สุด  
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6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู
ในการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้าง
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง ผู้ เ รี ย น
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี มีองค์ประกอบ
ของหลักสูตรในการยกร่างหลักสูตรประกอบด้วย 
หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร (เนื้อหา การจัด
กิจกรรม และเวลา) การวัดและประเมินผล และสื่อ
อุปกรณ์ประกอบการอบรม ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
     1. เนื้อหา ก าหนดเนื้อหาหลักสูตร 4 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
       1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างความตระหนัก
และค่านิยมร่วม  
        1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเชื่อมโยงแนวปฏิบัติ
สู่เป้าหมายการเรียนรู้ 
         1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเปิดใจรับและบูรณา
การสู่ชั้นเรียน 
         1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่  4 การสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
     2. กิจกรรม ก าหนด 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
         2.1 กิจกรรมในการอบรมปฏิบัติการ  
         2.2 การอบรมได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิง
ป ระสบการณ์  (Experiential Learning) ประกอบ ด้ วย
ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม (Concrete Experience) 
การคิดเชิงมโนทัศน์ร่วม (Co-Concept Thinking) การ
เรียนรู้ด้ วยการปฏิบั ติ  (Action Learning) และการ
น าเสนอผลงาน(Presentation) 
            2.3 กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย กิจกรรมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
กิจกรรมกลุ่มแบบร่วมมือ(Cooperative Group) การ
อภิปรายกลุ่ม (Groups discussion)  การระดมสมอง 
(Brain storming) การแลก เป ลี่ ยน เรี ยน รู้ (Share & 

Learn) การสร้างผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) และ
การน าเสนอแนวคิด(Presentation) 
 3. เวลาก าหนดระยะเวลาตามขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมตามหลักสูตรฝึกอบรม มีรายละเอียดการ
ด าเนินการดังนี้ 
 3.1 การอบรมให้ความรู้ ระยะเวลา 3 วัน 
 3.2 น าสู่การปฏิบัติ เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการปฏิบัติ 
ระยะเวลา 2 วัน 
อภิปรายผล 
 จากผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการ
จัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีงที่กล่าวมา 
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 หลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้โครงงาน
เป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี มี
องค์ประกอบของหลักสูตรประกอบด้วย หลักการ 
จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร (เนื้อหา กิจกรรม และ
เวลา)การวัดและประเมินผล และสื่อ/แหล่งเรียนรู้ ซึ่ง
จากผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่พบว่าหลักสูตร
ฝึกอบรมมีความเหมาะสมและมีความสมบูรณ์ตรงกับ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนด สามารถน าไปใช้ฝึกอบรมครูในการ
จัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
สอดคล้องกับ(ทิศนา แขมมณี. 2556 : 139)  ที่กล่าวว่า 
การสอนแบบโครงงานจึงเป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้รู้จัก
วิธีการท าการวิจัยเบื้องต้นเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและ
สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ จุดประสงค์หลักของการสอน
แบบโครงงาน เพื่อต้องการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต 
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รู้จักตั้งค าถาม รู้จักตั้งสมมุติฐาน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อตอบค าถามที่ตนอยากรู้ รู้จักสรุปและท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบ สอดคล้องกับ (สุวิทย์ มูล
ค า และคณะ 2545 : 84-85)การเรียนรู้ด้วยโครงงานจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของ
ตัวเองในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ เกิดพลัง    ความอยากรู้อยากเห็น กล้าตัดตัดสินใจว่า
จะท าอะไร กับใคร อย่างไรและเสริมสร้างความมั่นใจว่า
ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี่ความรู้ความช านาญในเรื่องที่เขาต้องการ
ค้นหาค าตอบ และแสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
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บทคัดย่อ 
  การประเมินครั้งนี้มวีัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นท่ีใช้ในการดำเนินโครงการสถานศึกษา
คุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการสถานศึกษา
คุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการสถานศึกษา
คุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี การประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของ 
ซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยมีขอบเขตด้านเนือ้หาในการประเมินโครงการ 4 ด้าน 
ประกอบด้วยด้านบริบท (Context ) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต 
(Product) ประชากรท่ีใช้ในการประเมินคือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  จำนวน 395 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ จำนวน  4  ฉบับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า 
  1.  ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการสถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
อุดรธานี ในภาพรวม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์ การประเมินทุกรายการ 
  2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นท่ีใช้ในการดำเนินโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความเห็นว่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ  
  3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการสถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกอุดรธานี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ทุกรายการ 
  4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ท่ีมีต่อการ
ดำเนินโครงการสถานศึกษาคุณธรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุดและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ 
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คำสำคัญ : การประเมินโครงการ,สถานศึกษาคุณธรรม 

Abstract 

The Evaluation found that 1) To evaluate context of Morality Academy Project, 
Kanchanaphisek, UdonThani Technical College 2) To evaluate basic factors for operations of 
Morality Academy Project, Kanchanaphisek, UdonThani Technical College 3) To evaluate 
operations processing of Morality Academy Project, Kanchanaphisek, UdonThani Technical 
College 4) To evaluate the product of Morality Academy Project, Kanchanaphisek, UdonThani 
Technical College. This Evaluation assessor apply the evaluation model of CIPP Model, 
Stufflebeam. There are 4 facet of contents, consist of Context, Input, Process, Product. 
Population Sample group were administrators, teachers and education personnel, students of 
Kanchanaphisek, UdonThani Technical College 395 person. The instrument used for gathering 
the data were questionnaire with rating-scale 5 level 4 issue. Statistic used for analyzing the 
data were percentage, mean, standard deviation. Research findings were as follows: 
 1. The evaluation results in the context of Morality Academy Project, Kanchanaphisek, 
UdonThani Technical College, Overall administrators, teachers and education personnel, Their 
opinion were suitable at a high level and passes all the criteria evaluation. 
 2. The evaluation results in the basic factors for operations of Morality Academy Project, 
Kanchanaphisek, UdonThani Technical College, Administrators, teachers and education 
personnel their opinion were suitable at a high level and passes all the criteria evaluation. 
 3. The evaluation results in operations processing of Morality Academy Project, 
Kanchanaphisek, UdonThani Technical College, Administrators, teachers and education 
personnel their opinion were suitable at a high level and passes all the criteria evaluation. 
 4. Result of satisfaction assessment of executives teachers and education personnel, 
students, towards of Morality Academy Project, Kanchanaphisek Technical College UdonThani. 
Administrators, teachers and educational personnel their opinion were that Is suitable at the 
highest level and passes all assessment criteria 
 
Key words: Evaluation  of the Project, Morality Academy Project 
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1. บทนำ 
 สังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมต่างๆ ของชาติ
ตะวันตกหรือประเทศในแถบเอเชียตะวันออก มี
อ ิทธ ิพลต ่อส ั งคมไทยอย ่ างมาก ผลจากการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาความเส่ือมถอย
ในด้าน คุณธรรม จร ิยธรรมของคนทั ้งในระดับ
นักการเมือง ข้าราชการ หรือในอาชีพอื่นๆ ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่า ควรปลูกฝัง
เยาวชนในด้าน คุณธรรม จริยธรรม อย่างยั้งยืน  ให้
มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญา มี
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ใน
การดำรงชีวิต สามารถอยู ่ร่วมกับผู ้อ ื ่นได้อย่างมี
ความสุข มีรายงานผลการสำรวจของผู้ที่ถูกให้ออก
จากงาน เฉพาะในกรณีที ่เกี่ยวกับคุณสมบัติของ
พนักงานเอง พบว่า 17% ถูกออกจากงานเพราะขาด
ทักษะความรู้และประสบการณ์ 83% ถูกออกจาก
งานเพราะปัญหาเรื่องความประพฤติ และบุคลิกภาพ 
จากเหตุผลดังกล่าวนี้เป็นผลโดยตรงมาจากเรื่องการ
ปลูกฝัง ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม (มหาวิทยาลัย
ศรีประทุม : 2554)[1] 
 การปลูกฝังและส่งเสริมความมีวินัยและ
ความซื่อสัตย์นั้น จะต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่แรกเกิด
จนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ถ้านักเรียนมีวินัยในตนเอง
แล้ว สถานศึกษาจะลดภาระในการแก้ปัญหาการ
ปกครองนักเรียนได้มาก สถานศึกษาไม่จำเป็นต้อง
ออกข ้อบ ั งค ับและระเบ ี ยบให ้มากมาย การ
ควบคุมดูแลนักเรียนทำได้สะดวก เพราะนักเรียนรู้จัก
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้บรรลุจุดหมาย 

 
ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้จักรับผิดชอบ
โดยอาศ ัยการฝ ึกปฏ ิบ ัต ิบ ่อยๆ อย ่างต ่อเน ื ่อง 
กระบวนการขัดเกลาอาศัยปัจจัยสภาพแวดล้อมจาก
หลายๆฝ่ายช่วยสนับสนุน เช่น บิดา มารดา ชุมชน 
สังคม ประเทศชาติ จึงจะนำการปฏิบัติด้านวินัยไปสู่
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาได้สำเร็จ วินัยนักเรียนเป็น
ข้อกำหนดในการให้นักเรียนยึดถือในการบังคับ 
ควบคุมตนเอง ทั้งกาย วาจา ใจ ให้ประพฤติปฏิบัติ
ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ เวลาและเป็นไปตาม
เงื่อนไข กฎเกณฑ์ กติกาหรือข้อตกลงที่สถานศึกษา
กำหนดไว้ด้วยความเต็มใจ โดยไม่ต้องลงโทษหรือ
ควบคุม และนักเร ียนที ่มีว ิน ัยนั ้นจะเป็นผู ้ร ู ้ จัก
กาละเทศะ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ของสังคมและแสดงพฤติกรรมออกมาใน
ลักษณะที่สังคมยอมรับทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ด้วย
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) [2] เป็นเคร ื ่องมือในการกำกับทิศทางการ
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ข อ ง ส ่ ว น ร า ช ก า ร ใ น ส ั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
ดำเนินงาน เพื ่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ ให้เกิดกับ
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจุดเด่นประการหนึ่งของ
แผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับนี ้  ค ือ ในส่วนของ
เป้าหมายด้านคุณภาพที่ได้ให้ความสำคัญต่อระดับ
ความสำเร็จด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และระดับ
ความสำเร็จท่ีชัดเจนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน เพื่อให้การพัฒนา
ผู้เรียนตามแผนฯ ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับทิศ
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ทางการพ ัฒนาประเทศในช ่วงของแผนพ ัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) [3] นอกจากน ี ้  แผนพ ัฒนา
การศึกษาฯ ดังกล่าว ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้
หลายประการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไป
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และให้
บรรลุผลสำเร็จต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยในส่วน
ของยุทธศาสตร์ที่สนองต่อพันธกิจด้านการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่
สากล ได ้ม ีการกำหนดเป ็นย ุทธศาสตร ์ท ี ่  1 : 
ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล และกำหนดตัวชี้วัด 
“ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการ
บรรลุผลสำเร็จภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับนี้ 
 สืบเนื ่องจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ. ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ 2545[4] ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการ
จัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็น
มนุษย์ที ่สมบูรณ์ทั ้งร ่างกาย จิตใจ สติปัญญา มี
ความรู้ คุณธรรม โดยในการจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู ้เร ียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู ้และ
พัฒนาตนเองได้ และต้องถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ
ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ตลอดจนต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้
ควบคู่กับคุณธรรม นอกจากนี้ แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ. ศ. 2559 - 2564)[5]  

ก็ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของประชาชน โดยให้นำศาสนา วัฒนธรรมและความ

เป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่าง
มีคุณภาพและมีคุณธรรม เป็นการพัฒนาประเทศท่ีมี
ความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจ โดยให้ “คุณธรรม
นำการพัฒนา” สร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ให้สังคมเกิดความมั่นคง สงบ
สุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ
เกิดความมั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และ
ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวัง
ที่จะเห็น 3 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็ง เป็นรากฐานให้
บ ้ านเม ืองสมานฉ ันท ์และม ั ่นคงอย ่ างย ั ่ ง ยื น 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศนโยบายที ่จะ
เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ 
สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในคุณค่าของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี
วิถีประชาธิปไตย อนาคตโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน
ของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของ
สถาบ ันครอบคร ัว ช ุมชน สถาบ ันศาสนาและ
สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมี
ความร ู ้และอยู ่ด ีม ีส ุข ซ ึ ่งในส่วนของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการฝึกสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลแก่นักเรียน นักศึกษา ประกอบกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ได้
กำหนดให้ผู ้สำเร็จการอาชีวศึกษาทุกระดับต้องมี
คุณภาพ 3 ด้านคือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป และด้าน
สมรรถนะวิชาช ีพ รวมทั ้งมาตรฐานการศ ึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 จึงได้มีการกำหนดให้ผู ้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาทุกระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
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ประเภทวิชาและสาขาวิชาต้องครอบคลุมอย่างน้อย 
4 ด้าน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ์ ด ้ านความร ู ้  ด ้ านท ั กษะ  และด ้ าน
ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
ท้ังนี้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้มีการบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและ
กำหนดให้มีสัดส่วนการวัดและประเมินผลคิดเป็น
ร้อยละ 20 ในแต่ละรายวิชา ตลอดจนจัดให้มีการบูร
ณาการในการจ ัดก ิจกรรมเสร ิมหล ักส ูตรของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาด้วย ทั ้งน ี ้  เพ ื ่อให้การ
ดำเนินการดังกล่าวสามารถเสริมนักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้พิจารณา
กำหนดรายวิชากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ในโครงสร ้างหลักส ูตรประกาศนียบัตรว ิชาชีพ 
หล ักส ูตรประกาศนี ยบ ัตรว ิ ชาช ีพช ั ้นส ู ง  ซึ่ ง
ประกอบด้วยร ูปแบบของก ิจกรรมเสร ิมสร ้ าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่หลากหลาย 
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาไปใช้
หรือประยุกต์ใช้ตามบทบาทของสถานศึกษาในการ
พัฒนา นักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
ค ุณล ักษณะท ี ่พ ึ งประสงค ์ต ามระด ับค ุณว ุฒิ
อาชีวศึกษา คล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ เพื่อความเป็นพลเมืองดีของสังคมชุมชน 
และประเทศชาติต่อไป  
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัด
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปี
การศึกษา 2561 มีนักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้น 1,308 

คน จัดการศึกษาได้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วน
ร ่ วม ในการพ ัฒนาการศ ึ กษาในร ูปแบบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ ่งจากการประชุมใน
ปลายปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าสถานศึกษายังมี
ปร ิมาณขยะที ่ เพ ิ ่มข ึ ้น ผู้ เร ียนขาดว ิน ัย ความ
รับผิดชอบ ขาดจิตสำนึกของความเป็นเยาวชนท่ีดี มี
พฤติกรรมเอนเอียงไปในทางที่ก่อให้เกิดปัญหาแก
ตนเองและผ ู ้ อ ื ่ น   จากสภาพป ัญหาด ั งกล ่ าว 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี โดยศูนย์
ป ร ะสาน ง านสถานศ ึ กษาค ุณธร รม เล ็ ง เห็น
ความสำคัญ จำเป็นต้องผลักดัน สนับสนุน หรือให้
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกฝ่าย เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม ให้ผู้เรียน มีความรู้ และมีจิตสำนึก  
ตระหนักเกี ่ยวกับคุณธรรมต่อตนเอง ต่อส่วนรวม 
และต่อประเทศชาติ  เพื่อลดปัญหาทางสังคม  จึงได้
จัดทำโครงการสถานศึกษาคุณธรรม โดยประยุกต์ใช้
ร ู ปแบบซ ิ ป  (CIPP Model)  ของสต ั ฟ เฟ ิ ลบี ม 
(Stufflebeam, D. L.) มาประเมินโครงการดังกล่าว 
ท ั ้ งน ี ้ เพราะว ่าเป ็นร ูปแบบการประเม ินท ี ่ ครบ
กระบวนการทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย การประเมิน
ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการดำเนิน
โครงการและด้านผลผลิตของการดำเนินโครงการ 
เพื่อนำผลของการประเมิน และข้อเสนอแนะไปใช้ใน
การพิจารณาตัดสินใจเกี ่ยวกับการปรับปรุงการ
ดำเนินโครงการ ตลอดทั้ง เป็นสารสนเทศที่ใช้เป็น
แนวทางที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ และความต้องการของท้องถิ่น สถาน
ประกอบการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา
ต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
อุดรธานี  
 2.  เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นท่ีใช้ใน
การดำเนินโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  
 3.  เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนิน
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธานี  
 4.  เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
อุดรธานี  
 

3.  ขอบเขตของการประเมิน 
 3.1  รูปแบบการประเมิน 
 ในการประเม ินโครงการสถานศึกษา
คุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 
ครั ้งนี ้ ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป 
(CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, D. 
L.) ซึ่งมีรูปแบบการประเมินใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ด้านบริบท (Context Evaluation) 2) ด้านปัจจัย
เบื้องต้น (Input Evaluation) 3) ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) แ ล ะ  4) ด ้ า น ผ ล ผ ลิ ต 
(Product Evaluation) 
 3.2 ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 
 ประชากรท่ีใช้ในการประเมินในครั้งนี้ 
ประกอบด้วยผู้บริหาร  จำนวน 5 คน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 88 คน  และ
นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,308 คน  รวมทั้งส้ิน 

1,401  คน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 
ประจำปีการศึกษา 2561  
 
 3.3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน 
  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการประเมินในครั้งนี้ 
โดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน  ประกอบด้วย
ผู้บริหาร  จำนวน 5 คน  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  จำนวน 88 คน  และนักเรียน นักศึกษา 
จำนวน 302 คน  รวมทั้งส้ิน  395  คน 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ประจำปี
การศึกษา 2561 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย 
 สร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการสถานศึกษา
คุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 
ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินโครงการและโครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีแล้วสร้าง
แบบสอบถามฉบับร่างตามกรอบแนวคิดการประเมิน
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธานี นำแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น
เสนอผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อพิจารณาความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ภาษา 
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญและค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) โดย
คัดเลือกข้อคำถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไปไว้ และบางข้อปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ นำแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (try-out) เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Coefficient Alpha) 
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ของครอนบาค (Cronbach) กับผู้บริหาร  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา  ท่ีไม่ใช่
กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการประเมินในครั้งนี้  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมิน
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธานีผู้ประเมินได้ดำเนินการเกบ็
รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี ้
 ระยะท่ี 1 ข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการ 
ผู้ประเมินได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ ได้
ประชุมให้ความรู้ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ท้ังวิทยาลัยในช่วงสัปดาห์ท่ี 2-3 ในภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อช้ีแจงการดำเนิน
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธานีในปีการศึกษา 2561 จากนั้น
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจาก
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร  เพื่อประเมินความ
เหมาะสมด้านบริบทของโครงการ และด้านปัจจัย
เบ้ืองต้นท่ีใช้ในการดำเนินโครงการสถานศึกษา
คุณธรรม  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 
 ระยะท่ี 2 ข้อมูลระหว่างดำเนินโครงการ 
ผู้ประเมินได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ 
ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ัง
วิทยาลัยในช่วงก่อนปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 จากนั้นดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองจากผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ 
 ระยะที่ 3 ข้อมูลหลังเสร็จสิ้นโครงการ ผู้
ประเมินได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการ
ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
ขอความร่วมมือให้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนปิด
ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในการรวบรวม

ข้อมูลเกี ่ยวกับการประเมินด้านผลผลิตในส่วนท่ี
เก ี ่ยวก ับ  ความพึงพอใจของผู ้บร ิหาร คร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อ
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  ว ิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรฐานีผู้ประเมินได้ดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการประชุมครูทั้งวิทยาลัยในช่วง
ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จากนั้น
ดำเน ินการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลด ้วยตนเองจาก
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อ
ก ารดำ เน ิ น โ คร ง ก ารสถานศ ึ กษาค ุณธ ร ร ม 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 

5. ผลการวิจัย 
 ผลการประเม ินโครงการสถานศึกษา
คุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 
หลังจากเสร็จส้ินการประเมินผลการดำเนินงานโดยมี
ผลการประเมินในแต่ละด้านดังนี้ 
 1.  ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
อุดรธานี ในภาพรวม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก (X =4.44) เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแตล่ะ
รายการ รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุด และอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ โครงการมีความเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของวิทยาลัย 
รองลงมาอยู ่ในระดับมาก ได้แก่ วัตถุประสงค์ของ
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  ว ิทยาลัยมีความ
เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้  ส่วนเรื่องที่มี
ความเหมาะสมต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ วิทยาลัย
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ได้ชี ้แจงนโยบายของโครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
วิทยาลัยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ 
 2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้
ในการดำเน ินโครงการสถานศ ึกษาค ุณธรรม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีในภาพรวม 
ผู ้บร ิหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
คิดเห็นว ่าม ีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก  ( X
=4.42)  เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละรายการ 
พบว่า รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ เรื่อง คณะกรรมการโครงการสถานศึกษา
คุณธรรม วิทยาลัยมีความรู ้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานนิเทศให้มีประสิทธิภาพ รองลงมาอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่เรื่อง บุคลากรภายในสถานศึกษามี
องค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม ที่ได้
จากการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  
ส่วนเรื ่องที่มีความเหมาะสมต่ำสุด อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ เรื ่อง มอบหมายงานให้คณะทำงาน  มีความ
เหมาะสม  
 3.  ผลการประเม ินด ้านกระบวนการ
ด ำ เ น ิ น โ ค ร ง ก า ร ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ค ุ ณ ธ ร ร ม 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ในภาพรวม
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเห็น
ว่า มีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก ( X =4.45)   
เมื ่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละรายการ และ
รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุด อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ เรื่อง สถานศึกษากำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ มี
แผนงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสร ิมขับเคล ื ่อน
สถานศึกษาคุณธรรมให้ครอบคลุมทั้ง ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์การ

พ ัฒนาสถานศึกษาค ุณธรรม รองลงมาม ีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่อง สร้างครูแกน
นำและผู ้เร ียนแกนนำของสถานศึกษาเพื ่อสร ้าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร ในองค์กรและปฏิบัติ
ตามแผนงานคุณธรรม ได้ครบถ้วนทุกโครงการ ส่วน
รายการที่มีความเหมาะสมต่ำสุด อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ มีการนำเสนอผลสำเร็จตามคุณธรรมอัตลักษณ์
โครงการ/กิจกรรม ไปเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องทราบและพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 
 4.  ผลการประเม ินด ้ านผลผล ิ ตก าร
ดำเน ินงานของโครงการสถานศึกษาค ุณธรรม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการดำเนิน
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ว ิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธานี ในภาพรวมผู้บริหาร ครูและ
บ ุคลากรทางการศ ึกษา น ักเร ียน น ักศ ึกษา มี
ความเห็นว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
น ักเร ียน น ักศึกษา มีความพอใจต่อการดำเนิน
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  ว ิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธานี อยู่ในระดับมาก (X =4.31)  
เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละรายการ พบว่า 
รายการที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื ่อง 
ความพร้อมของบุคลากรในการดำเน ินโครงการ 
รองลงมาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความพอใจอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด ได้แก ่ ความรู้
ความสามารถของบุคลากร ในการดำเนินโครงการ 
ส่วนเรื่องที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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นักเรียน นักศึกษา มีความพอใจต่ำสุด อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ เรื่อง ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

6.  อภิปรายผล 
 จากผลการประเมินการดำเนินงานตาม
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ว ิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธานี พบว่า การดำเนินงานโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีผลกระทบจากการ
ดำเนินงาน ซึ่งได้นำมาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 1.  ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
อุดรธานี ในภาพรวม ผู ้บร ิหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก เมื ่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละ
รายการ รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุด และอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ โครงการมีความเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของวิทยาลัย 
รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ วัตถุประสงค์ของ
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  ว ิทยาลัยมีความ
เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้  ส่วนเรื่องที่มี
ความเหมาะสมต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ วิทยาลัย
ได้ชี้แจงนโยบายของโครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
ว ิทยาลัยให้ผ ู ้ม ีส ่วนเก ี ่ยวข้องท ุกฝ่ายร ับทราบ  
เนื่องมาจากการการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯได้ยึด
หล ักการบร ิหารแบบม ีส ่วนร ่วมในการพ ัฒนา
การศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
มีการประชุม เสนอแนะความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
แนวคิด เพื่อนำมาถึงการแก้ปัญหาตลอดจนนำมา
พัฒนาปรับปรุงโครงการให้ดีขึ ้นอยู่เป็นระยะ ซึ่ง
 สร ุป ได ้ ว ่ า  ด ้ านบร ิบทของโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรมมีความเหมาะสมกับสภาพ

ป ั จจ ุบ ั นและความต ้ องการของว ิทยาล ั ย  มี
ว ัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสมและ
สามารถนำไปปฏิบัติได้  
 2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นท่ีใช้
ในการดำเน ิน โครงการสถานศ ึกษาค ุณธรรม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีในภาพรวม 
ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินในแต่ละรายการ พบว่า 
รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู ่ในระดับมาก 
ได้แก่ เร ื ่อง คณะกรรมการโครงการสถานศึกษา
คุณธรรม วิทยาลัยมีความรู ้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานนิเทศให้มีประสิทธิภาพ รองลงมาอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่เรื่อง บุคลากรภายในสถานศึกษามี
องค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม ที่ได้
จากการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  
ส่วนเรื ่องที่มีความเหมาะสมต่ำสุด อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ เรื่อง มอบหมายงานให้คณะทำงาน  มีความ
เหมาะสม เนื่องมาจากวิทยาลัย ฯได้เห็นความสำคัญ
ของการจัดทำโครงการคุณธรรมภายในสถานศึกษา 
จึงได้สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรม ประชุม 
และมีการจัดทำปฏิทินกำหนดการที่ชัดเจน  มีการ
จัดทำคำสั่ง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับ
มอบหมาย ทำให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญใน
การดำเนินโครงการสถานศึกษาคุณธรรมเป็นอย่างดี
 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่สำคัญที่ควรได้รับการ
พัฒนา และส่งเสริมประสิทธิภาพ คือความร่วมมือ
ของคณะกรรมการ วิทยาลัย  การสร้างองค์ความรู้/
นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม ที ่ได้จากการ
ข ับเคล ื ่ อนสถานศ ึ กษาค ุณธรรมอา ชี วศ ึ กษา
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ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพใน
ทุกด้าน  
 3.  ผลการประเมินด ้านกระบวนการ
ด ำ เ น ิ น โ ค ร ง ก า ร ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ค ุ ณ ธ ร ร ม 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ในภาพรวม
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเห็น
ว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
ผลการประเมินในแต่ละรายการ และรายการที ่มี
ความเหมาะสมสูงสุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื ่อง 
สถานศึกษากำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ มีแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณธรรมให้ครอบคลุมท้ัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและผู ้เร ียน  เนื ่องจากบุคลากรได้
ศึกษาคู ่มือ แนวทางการดำเนินการสถานศึกษา
คุณธรรม ต้ังแต่เริ่มดำเนินการ จนส้ินสุดโครงการ  
ทำให้การประเมินโครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เพราะเป็นการ
ระดมความคิดของบุคลากรทั้งวิทยาลัย ทำให้การ
ดำเน ินโครงการบรรลุตามว ัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้  
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของสถานศึกษาตาม
ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาสถานศ ึกษาค ุณธรรม 
รองลงมามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
เร ื ่อง สร ้างคร ูแกนนำและผู ้ เร ียนแกนนำของ
สถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร 
ในองค์กรและปฏิบั ติตามแผนงานคุณธรรม ได้
ครบถ้วนทุกโครงการ ส่วนรายการท่ีมีความเหมาะสม
ต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการนำเสนอผลสำเร็จ
ตามคุณธรรมอัตล ักษณ์โครงการ/กิจกรรม ไป
เผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องทราบและพัฒนา
สถานศึกษาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ   

 สร ุปได ้ว ่ า  กระบวนการดำเน ินงาน 
กิจกรรมที่ใช้ในการโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
สถานศึกษาล้วนเป็นส่ิงสำคัญท่ีควรนำมาใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการดำเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ 
 4.  ผลการประเม ินด ้ านผลผล ิ ตก าร
ดำเน ินงานของโครงการสถานศึกษาค ุณธรรม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการดำเนิน
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ว ิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธานี ในภาพรวมผู้บริหาร ครูและ
บ ุคลากรทางการศ ึกษา น ักเร ียน น ักศ ึกษา มี
ความเห็นว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการดำเนิน
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  ว ิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภ ิ เษกอ ุดรธานี  อย ู ่ ในระด ับมาก เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินในแต่ละรายการ พบว่า
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจ
สูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่อง ความพร้อม
ของบุคลากรในการดำเน ินโครงการ  รองลงมา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร ในการดำเนินโครงการ ส่วนเรื่องท่ีผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มี
ความพอใจต่ำสุด อยู ่ในระดับมาก ได้แก ่ เร ื ่อง 
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ  เนื่องจากผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษามี
การประชุม ชี ้แจงปัญหา และกำหนดแนวทาง
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แก้ปัญหาร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาร่วมกันทำให้การดำเนินการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์   
 สรุปได้ว่า โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
ทำให้เกิดความพร้อมของบุคลากรในการดำเนิน
โครงการ ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
สามารถใช้เป็นตัวชี ้ว ัดความสำเร ็จถึงค ุณภาพ
บุคลากร รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณธรรม
สามารถเป็นแบบอย่างต่อภายนอกได้ 
 จ าก ผลก า ร ด ำ เ น ิ น ง าน  โ ค ร ง ก า ร
สถานศึกษาคุณธรรมของสถานศึกษาทำให้ผู ้เรียน 
บุคลากรของสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสูงขึ้น  
มีผลการปฏิบัติท่ีดี จนได้รับคัดเลือกจากอาชีวศึกษา
จังหวัดอุดรธานี  ที ่ม ีผลการดำเนินงานชนะเลิศ
อันดับที่ 1 เป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินในระดับ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีการศึกษา 
2562 และมีผลการประเมินในระดับอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1.  ด้านบริบทของโครงการสถานศึกษา
คุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 
ควรช้ีแจงนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รับทราบ และเข้าใจในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 2. ด้านปัจจัยเบ้ืองต้นท่ีใช้ในการดำเนิน
โครงการสถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธานีควรจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ให้เพียงพอ
และเอื้ออำนวยความสะดวก 

 3.  ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
อุดรธานี ควรมีการวางแผนงานโครงการสถานศึกษา
คุณธรรมท่ีครอบคลุมกิจกรรมและภารกิจ พร้อมกับ
จัดให้มีการยกย่องชมเชยผู้รับผิดชอบโครงการหรือ
กิจกรรมเม่ือประสบผลสำเร็จ 
 4.  ด้านผลผลิตการดำเนินงานของ
โครงการสถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธานี  ควรกำหนดระยะเวลาการ
ดำเนินโครงการให้ชัดเจนและดำเนินกิจกรรมให้มี
ความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
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บทคัดย่อ 
 

        การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประเมิน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นัก เรียน 
นักศึกษาหอพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในด้านองค์ประกอบของโครงการ 4 ด้านคือ  
ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context  Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้าน
กระบวนการ (Process Evaluation) ด้านผลผลิต (Product  Evaluation) จ าแนกตามต าแหน ่งการ
ป ฏ ิบ ัต ิง าน  ป ร ะช ากร ที่ ใช้ ในการวิจัยในครั้งนี้  คือ  ประชากรในการประเมินครั้ งนี้ เป็นบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 78  คน จ าแนกเป็น
ผู้บริหาร จ าวน 3 คน ครูผู้สอนจ านวน 52 คน เจ้าหน้าที่จ านวน 23 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
แบบสอบถามที่ผู้ประเมินได้สร้างขึ้น  
 ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย  จ านวน 49 คน (ร้อยละ 63.63) ส่วนใหญ่
มีต าแหน่งการปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอน จ านวน 51 คน (ร้อยละ 66.23)  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จ านวน 62 คน (ร้อยละ80.52)  และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มากกว่า 10  ปี จ านวน 37 
คน (ร้อยละ48.05 )ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา หอพัก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  =4.02)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านบริบทหรือ
สภาพแวดล้อม และด้านผลผลิต (  = 4.06) ด้านกระบวนการ (  =4.11) และด้านปัจจัยเบื้องต้น (  =3.85) 
  
ค าส าคัญ : การประเมิน, คุณธรรม จริยธรรม, นักเรียน หอพัก 
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Abstract 

The purposes of this research were to evaluate the moral and ethics development 
project of the dormitory students under kanchanaphisek Chiang Rai Technical College by 
using the CIPP Model. In terms of the components of the the project in 4 aspects are 
Context or environment, Input, Process, and product. The population used into 3 
administrators, 52 teachers, 23 staff. A questionnaire is used as tool to collect data. 

The results of the research concluded that most of the respondents were 49 male 
(6 3 .6 3 %). Most of the respondents are teachers amount 51 people (66.23%). There are 
Bachelor’ degree or equivalent amount 62 people (48.05%). The overall project evaluation 
results was at a high level ( = 4.02) and when considered in each aspect, the evaluation are 
found at a high level in all aspects. In descending order, Context or environment and 
product ( =4.06) process ( =4.11) and the Input ( = 3.85) 
 
Keywords:  Evaluation, Morality, Ethics, Dormitory Students.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 825



 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
     พระราชบัญญัติการศึกษาได้ก าหนดให้ยึดหลัก
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  การศึกษาต้องเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ระดับ
การศึกษา 
    ส านัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ซึ ่ ง เ ป ็น ห น ่ว ย ง า น ห ล ัก โ ด ย ม ีห น ้า ที ่ ค ว าม
ร ับ ผ ิด ช อ บ ใน การส ่ง เส ร ิม  ส น ับ สน ุน ก ารจ ัด
อาชีวศึกษาโดยได้เน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้ง 
ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งนี้ เ พ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้  จากการ
ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ค ล า ด แ ร ง ง า น แ ล ะ
ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง
ด้านการผลิตและบริการของประเทศ (ส านักงาน
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2550) 
    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิ เษกเชียงราย เป็น
สถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบัน
เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่าง
อุตสาหกรรม และสาขาวิชาพณิชยกรรม เปิดท าการ
เรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยได้ก าหนดพันธกิจ 
การด าเนินงานของสถานศึกษา ดังนี้ 1) ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ให้ ได้คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
แนวชายแดน เป็นอุปสรรคในการสื่อสารและการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กในรัฐไร้สัญชาติ และการเกิด
ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์  และการ
ตั้ งครรภ์ ในวัย เรียน  เมื่ อผู้ วิจัย ได้ เข้ารับต าแหน่ ง

2) มุ่งม่ันพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 3) พัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการและกระบวนการเรียนการสอน โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้ามามีบทบาทในการบริหาร จัดการ 4 ) 
บริการฝ ึกอบรมด ้านว ิชาช ีพ เป ็นแหล ่งถ ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการอาชีพให้กับชุมชนบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

จากพันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา 
ภิเษกเชียงราย  การพัฒนาสถานศึกษาต้องอาศัย  
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาการบริหาร ซึ่งจากการ
วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  ของวิทยาลัย
พบว่าจ านวนผู้เรียนที่เข้าเรียนมีจ านวนลดลง จากปี
การศึกษาที่ผ่านมา จนถึงปีการศึกษา 2559 มีจ านวน
นักเรียน นักศึกษาที่ เรียนในวิทยาลัยเพียง 313 คน 
(งานทะเบียน,วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย : 
2559)  ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สถานการณ์ 
(SWOT Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงรายที่
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาพบว่า ประเด็นอุปสรรค
ของการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย มีดังนี้ 1 ) 
ผู ้ปกครองส่วน ใหญ่ย ังยากจน  ไม่สามารถส่งบุตร
หลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น แม้รัฐบาลจะมีนโยบาย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผลให้
ผู้ปกครองบางคนต้องให้บุตรหลาน ไปท างานเลี้ยง
ครอบครัว รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อย 
ก่อให้เกิดปัญหาเด็กตกหล่น และออกกลางคันจ านวน
มาก 2) ผู้ปกครองของเด็กพิ เศษที่มีถิ่นที่ อยู่อาศัย
ห่างไกลและมีฐานะยากจน ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับบริการ
ตามแผนที่ก าหนด และส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต้อง
ออกไปท างานต่างจังหวัดและทิ ้งลูกให้อยู ่กับญาติ
ผู ้ให ญ ่ส ่งผ ล ให ้ผู ้เ ร ีย น ไม ่ได ้ร ับ ก ารด ูแ ล พ ัฒ น า
เท่าที่ควร  3) ที่ตั ้งของสถานศึกษาส่วนหนึ่งอยู่บน
พื้นที่สูงการคมนาคมไม่สะดวก มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภาษาตลอดจนความไม่สงบตาม 
โครงการพ ัฒ น าค ุณ ธ ร ร ม  จ ร ิย ธ ร ร ม น ัก เร ีย น 
น ักศ ึกษา หอพ ักว ิทย าล ัย เทคน ิคกาญ จนาภ ิเษ
กเช ีย งราย  จ ึงจ ัดท าขึ ้น  โดยมีว ัตถ ุประสงค์เพื ่อ
ส่งเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบ เสริมสร้าง
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ผู้อ านวยการจึงมีนโยบายเพ่ิมปริมาณผู้เรียนและลด
ปัญหาการออกกลางคันโดยการพัฒนาหอพักส าหรับ
นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เพ่ือ
แบ่งเบาภ าระค ่า ใช ้จ ่ายลดพ ฤต ิก รรม เสี ่ย งของ
ผู้เรียน ท าให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษาหอพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 
เชียงรายได้อย่างเหมาะสมจึงเห็นสมควรให้มีการด าเนิน
โครงการพ ัฒ น าค ุณ ธ ร รม  จ ร ิย ธ ร ร ม น ัก เร ีย น 
นักศึกษา หอพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา  
ภิเษกเชียงราย โดยมอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา โดยงานกิจกรรม จัดท าโครงการ
พ ัฒ น าค ุณ ธรรม  จ ร ิย ธร รมน ัก เร ียน  น ัก ศ ึกษ า 
หอพักวิทยาลัย เทคน ิคกาญจนาภิเษกเช ียงราย 
รวมถึงจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ ดังนั้นเพื่อให้
ได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานตามเป้าหมายของ
โ ค ร ง ก า ร  ว ่า ม ีม า ก น ้อ ย เ พ ีย ง ใ ด ใ น แ ต ่ล ะ
วัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถสรุปผลการ
ประ เม ิน เพื ่อ น าม า เป ็น ข ้อม ูล ย ้อน กล ับ  ( Feed 
Back) ในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
       นักเรียนที่พักอยู่ในหอพักของวิทยาลัยมีช่วงเวลา
ในการท ากิจกรรมในยามว่างจากการเรียน ในการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เนื่องจากนักเรียน
นักศึกษามาจากพ้ืนฐานทางครอบครัว วัฒนธรรม และ
เชื้อชาติศาสนาที่แตกต่างกัน การมาอยู่ร่วมกันจึงอาจ
ต้ อ งมี ก ารป รั บ ตั ว แ ล ะค วรมี กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริ ม
ความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจความเชื่อ และวัฒนธรรม 
 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน นักศึกษาหอพักวิทยาลัย   องค์ประกอบ
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  4  ด ้า น ค ือ  ด้ า น บ ริ บ ท ห รื อ
สภาพแวดล้อม (Context  Evaluation) ด้านปัจจัย
เบื้ อ งต้ น  ( Input Evaluation) ด้ าน ก ระบ วน ก าร 
(Process Evaluation) ด้านผลผลิต (Product  Evaluation)  
3. ขอบเขตของการวิจัย 
    3.1 ประชากรในการประเมินครั้งนี้ เป็นบุคลากร 

ค ุณ ธรรม  จ ร ิย ธรรม  ค ่าน ิยม  ค ุณ ล ักษณ ะที ่พ ึง
ป ระส งค ์ ส ร ้า ง เส ร ิมความร ่วมม ือ ระห ว ่างบ ้าน
ครอบครัว วิทยาลัย วัด ในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ใน
หอพักของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
  จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ท าให้ 
ผู้ประเมินในฐานะผู้อ านวยการวิทยาลัย ที่มีหน้าที่ใน 
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษะ
อันพึงประสงค์ จึงมีความสนใจที่จะประเมินผลการ
ด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
นักศึกษา หอพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 
เชียงราย โดยใช้รูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) 
เป็นรูปแบบการประเมินที ่ได้รับการพัฒนามาจาก
แนวความคิดของ Daniel L. Stufflebeam เป ็น
แนวทางส าหรับการประเมิน ด้วยเหตุผลรูปแบบ
ซิปป์โมเดล (CIPP  Model) เป็นรูปแบบที่สามารถ
ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นการประเมินที่
เน้นการประเมินตลอดโครงการทั้งระบบ ท าให้ได้
ข ้อม ูล ที ่ค รอบคล ุม ในท ุก  ๆ  ด ้าน  จะท า ให ้ก าร
ประเมิน ในครั ้งนี ้ได ้มาซึ ่งข้อม ูล เพื ่อน าไปพัฒนา
จริยธรรม คุณธรรมของนักเรียน นักศึกษา หอพัก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายและเป็น
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอื่น ๆ ที ่มีความ
คล้ายคลึงกันต่อไป  
    4.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ประเมินท าการรวบรวม น าส่ง นัดวันรับคืน
แบบสอบถามด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 
จ านวน 77 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.71 แล้วท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
    4.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ประเมินได้น าแบบสอบถามมาจัดระเบียบ
ข้อมูล ลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) และ หาค่าร้อยละ (Percentage) 
    4.4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
          ค่ าดั ชนี ความสอดคล้อง  (IOC) ค่ าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ของ
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วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 78  คน จ าแนกเป็น
ผู้บริหาร จ านวน 3 คน ครูผู้ สอนจ านวน 52 คน 
เจ้าหน้าที่ จ านวน 23 คน 
    3.2  ด้านเนื้อหา 

เป็นการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา หอพักวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกเชียงราย ในปีการศึกษา 2561 ตาม
รูปแบบ ซิปป์ โมเดล (CIPP  Model) ของสตัฟเฟิลบีม
และคณะ  
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
      4.1  ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
            เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การประเมินโครงการในครั้งนี้ใช้ แบบสอบถามที่ 
ผู้ประเมินได้สร้างขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสถานภาพทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาหอพัก วิทยาลัย 
เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
ประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม 
และด้านผลผลิต (  = 4.06) ด้านกระบวนการ 
(  =4.11) และด้านปัจจัยเบื้องต้น (  =3.85) 
ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมินโครงการ 
 

ล าดับ รายการประเมิน  S.D. แปล
ผล 

1 ด้ าน บ ริบ ทห รื อ
สภาพแวดล้อม 

4.06 0.63 มาก 

2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3.85 0.68 มาก 
3 ด้านกระบวนการ 4.11 0.78 มาก 
4 ด้านผลผลิต 4.06 0.79 มาก 

รวม                         4.02 0.65 มาก 
 
      5.3  ด้านบริบท 
            เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีผลการ

แอลฟา (-Coefficient) ตามวิธีของคอนบราค 
(Conbach) ค่าเฉลี่ย (Mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
5. ผลการวิจัย 
    5.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย  จ านวน 49 
คน (ร้อยละ 63.63) ส่วนใหญ่มีต าแหน่งการปฏิบัติงาน
เป็นครูผู้สอน จ านวน 51 คน (ร้อยละ 66.23 )  มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 62 
คน  (ร้อยละ80 .52 )  และมีป ระสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน มากกว่า 10  ปี จ านวน 37 คน (ร้อยละ
48.05) 
     5.2   ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา หอพักวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกเชียงราย โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  
=4.02)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีผลการ 
 
 
บุคลากรเพียงพอส าหรับด าเนินโครงการ  (  = 4.12) 
รองลงมา มีการจัดสรรงบประมาณรองรับการด าเนิน
โครงการ (  = 3.95)  และอันดับสาม มีการก าหนด
รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการอย่างชัดเจน 
(  = 3.91) 
         5.5  ด้านกระบวนการ 

เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับแรก การบริหารจัดการ
ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามโครงการ  (  = 
4.23) รองลงมา วิทยาลัยมีการวางแผนการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ และวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการ
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง (  = 4.21) และ
อันดับสาม การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรเพ่ือ
รับผิดชอบในโครงการตรงกับความรู้ความสามารถ (  = 4.18) 
          5.6  ด้านผลผลิต 
                 เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีผล
การประเมินอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  อันดับแรก โครงการ
สามารถพัฒนาผู้ เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ
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ประเมินอยู่ในระดับมาก   โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับแรก มีการก าหนด
โครงการไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา และมีการก าหนด
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการ (  =13) 
รองลงมา มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพโครงการ (  
=4.13)  แ ล ะ อั น ดั บ ส า ม  วิ ท ย า ลั ย ได้ ก า ห น ด
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน (  = 4.10) 
     5.4  ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
           เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับแรก วิทยาลัยมี 
 
6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
    6.1 สรุปผล 
          ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม พ บ ว่ า  ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย  มีต าแหน่งการ
ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอนวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรีห รื อ เที ยบ เท่ าและมี ป ระสบ การณ์ ในก าร
ปฏิบัติงาน มากกว่า 10  ปี 
           โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 
นักศึกษา หอพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 
เชียงราย โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังนี้ 
ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม และด้านผลผลิต 
รองลงมาด้านกระบวนการ  และด้านปัจจัยเบื้องต้น   
      6.2 อภิปรายผล 
           6.2.1 ผลการประเมินด้านกระบวนการ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีผลการประเมินสูงที่สุด 
คื อการบ ริห ารจั ดการให้ ค วามส าคัญ กั บ การ
ด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ นันธวัช  
นุ น ารถ  (2554 : 328)  ที่ พบว่ ามาตรการการ
ช่วยเหลือป้องกันปัญหาของเด็กและเยาวชน ให้
ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพต้องอาศัย 
กระบวนการดูแลช่วยเหลือกันระหว่าง โรงเรียน 
ผู้ปกครอง สถานศึกษา และชุมชน เป็นหลัก 
          6.2.2  ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วิทยาลัยมีบุคลากร
เพียงพอส าหรับด าเนินโครงการ และมีการจัดสรร
งบประมาณรองรับการด าเนินโครงการ เป็นรายการ

นักเรียนหอพัก (  = 4.22) รองลงมา วิทยาลัยน า
จุดอ่อน จุดแข็งของกิจกรรมการพัฒนาผู้ เรียนด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนหอพักมาใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ของโครงการ (  = 4.14) และอันดับ
สาม โครงการท าให้กิจกรรมด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรมอย่างเห็นได้ชัดเจน (  = 4.06) 
กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีและแผนการด าเนินงาน 
การประเมินปัจจัยน าเข้าไปใช้ประโยชน์ ในการ
ตัดสินใจหาวิธีด าเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย                
 7.  ข้อเสนอแนะ   
     7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 
          7.1.1 จากผลการประเมินพบว่า โครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา หอพัก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก  โดยด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมและด้าน
ผลผลิต เป็นอันดับแรก ดังนั้นวิทยาลัยจึงควรน าจุดเด่น
ของสถานศึกษาที่มีลักษณะขนาดกลางที่มีความคล่องตัว
และเหมาะสมกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนนักศึกษามาใช้ในการพัฒนางานต่อไป 
         7.1.2 จากผลการประเมินเป็นรายข้อในแต่ละ
ด้านพบว่ารายการที่มีผลการประเมินสูงที่สุด คือการ
บริหารจัดการให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตาม
โครงการ  และโครงการสามารถพัฒนาผู้ เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนหอพัก ดังนั้น วิทยาลัย
จึงควรน าจุดเด่น ในเรื่องความชัดเจนของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการรวมถึงกระบวนการด าเนิน
โครงการที่เคร่งครัดและการให้ความส าคัญกับโครงการ
ของฝ่ายบริหาร มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม แก่ผู้เรียนในระดับต่าง ๆ ในปีการศึกษาต่อไป 
    7.2  ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป 
          7.2.1  ควรมีการประเมินโครงการ ในระดับ
แผนกวิชา เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมระหว่างผู้เรียนในแผนกวิชาต่าง ๆ  ของวิทยาลัย 
          7 .2 .2   ควรมี การศึ กษาปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมเสี่ยง และปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผลการวิจัยร่วมกัน 
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ที่มีผลการประเมินสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ เชาว์ อินใย (2553 : 126) ที่ ได้กล่าว่า การ
ประเมินปัจจัยน าเข้า (Input  Evaluation) เป็นการ
ประเมินทรัพยากรที่จ าเป็นที่จะน ามาใช้ในการด าเนิน
โครงการว่ามีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสมและมี
ความเพียงพอหรือไม่  ทรัพยากรที่ จ าเป็นได้แก่ 
งบประมาณ  บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา  
8.  กิตติกรรมประกาศ 
     ขอขอบคุณ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายในการให้
ความร่วมมือการประเมินโครงการในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (รหัส 3404-2002) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหาร (รหัส 3404-2002) และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (รหัส 3404-2002) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชา  
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (รหัส 3404-2002) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) 
แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (รหัส 
3404-2002) มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 81.64/82.35 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา      
ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (รหัส 3404-2002) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : เอกสารประกอบการสอน, วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร  
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Abstract 

 
 The purposes of this research were 1) to investigate the efficiency of the instructional 
materials on Cooking Science base (code 3404-2002) on a standardize criteria of 80/80, 2) to 
compare the student’s learning achievement before and after using the instructional materials 
on Cooking Science (code 3404-2002) and 3) to study the student’s opinions toward the 
instructional materials on Cooking Science (code 3404-2002). The population of this research 
consisted of 19 higher vocational education certificate level students of the second year Food 
and Nutrition field, in a second semester, academic year 2017. The tools of this research were 
1) The instructional materials on Cooking Science (code 3404-2002). 2) The achievements test 
and 3) The questionnaire about student’s opinions towards the instructional materials. The 
data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test. 
 The research findings showed that : 1) The instructional Materials on Cooking Science 
(code 3404-2002) were efficient at 81.64/82.35. 2) The learning achievement of the students 
after learning by the instructional materials had higher learning achievement than those before 
using them at the 0.50 level of significance and 3) The student’s opinions toward the 
instructional materials on Cooking Science (code 3404-2002) were at the high level. 
 
Keywords : Instruction Materials, Cooking Science 
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 1. บทน า 
  การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของคนให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจน 
การด าเนินชีว ิตอยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างเสริมความมั่นคง 
และความก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ (สิปปนนท์ 
เกตุทัต , 2538) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดจุดมุ ่งหมาย 
การจัดการศึกษา หมวด 1 มาตรา 6 ว่า “การจัด 
การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์   
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม ตลอดจนมีจริยธรรมและวัฒนธรรม    ใน
การด ารงชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง มี
ความสุข” รวมทั้งมุ่งหวังที่จะยกระดับการศึกษา
ของชาติให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเห็นได้จาก
การบัญญัติการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 
22 ที่ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน 
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ และ
ให้ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด” นอกจากนี้ในมาตรา 
24 วรรค 5 ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  
สื่อการเรียนการสอน และอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  
รวมทั้ งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการเรียนรู้ โดยที่ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้สถานศึกษา 
จะต้องจัดการศึกษาที่กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้น 
ไปยังผู้เรียนเป็นหลักเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีการน านโยบาย
ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การปรับวิธีเรียนเปลี่ยน 
วิธีสอนโดยมีแนวปฏิบัติในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
กล่าวคือ ให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เน้นกระบวนการคิด 
กระบวนการกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
อย่างแท้จริง พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
โดยมีการปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก จากนโยบายดังกล่าวผู้สอนในฐานะผู้ปฏิบัติ 
การสอนจ าเป็นต้องหาแนวทางวิธีการสอนที่ท าให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มศักยภาพ 
ผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้เรียน  
ได้พัฒนากระบวนการคิดและสร้างองค์ความรู้ ด้วย
ตนเอง ซึ่งแนวทางหนึ่งที่น ามาใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน คือการใช้
สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางในการสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน (กิดานันท์ มลิทอง, 2548) 
อาทิ การใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน
ทั้งยังช่วยถ่ายทอดความคิดระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
ท าให้เกิดความเข้าใจได้รวดเร็วและจดจ าเรื่องที่เรียน 
ได้นานขึ้น ส่งผลให้เกิดเจตคติที่ดีและประทับใจ 
ในสิ่งที่เรียน 
 เอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นสื ่อ 
การเรียนการสอนประเภทสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ 
ประกอบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
ทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ อีกทั้งเป็น
สื่อกลางหรือเครื่องมือของผู้สอนในกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน โดยมีการน าข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาเรียบเรียงขึ้นเป็นเนื้อหา
บทเรียนประกอบการเรียนการสอนซึ่งจะช่วยให้
การเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์อันจะส่งผลท าให้
ผู้ เรียนได้รับประโยชน์จากการฝึกทักษะและมี
ประสบการณ์ตรงมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุน
การศึกษาด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้เอกสารประกอบ 
การเรียนการสอนจึงเป็น สิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน  
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 จากการส ารวจสภาพปัญหาที ่เกี ่ยวข้องกับ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน วิชา  วิทยาศาสตร์
การประกอบอาหาร (รหัส 3404-2002)หลักสูตร 
ปวส. พ.ศ. 2557 พบว่า นักศึกษาไม่สามารถ
ปฏิบัติได้หรือปฏิบัติได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ 
ความเข้าใจโดยเฉพาะทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะในศตวรรษที่ 21 และการคิด
อย่างเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม  ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องท าความเข้าใจให้
ชัดเจน กอปรกับ นักศึกษาขาดการวางแผน
ปฏิบัติงาน เป็นเหตุให้ผู้สอนได้พิจารณาจัดท าสื่อ
นวัตกรรมที่จะช่วยเร้าให้นักศึกษาเกิดความสนใจ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบ การเรียนการสอน วิชา (รหัส 
3404-2002) วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 
เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในการถ่ายทอดความรู้
ด้านเนื้อหาและประสบการณ์ ที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรมเพ่ือน าไปแก้ปัญหาความ
แตกต่างระหว่างบุคคลโดยเน้นให้นักศึกษาได้
ศึ กษาและค้ นคว้ า เ พ่ิม เ ติ มด้ ว ยตน เองตาม
ความสามารถอันจะท าให้นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและน าไปเป็นแนวทาง ใน
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหาร (รหัส 3404-2002) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80  
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหาร (รหัส 3404-2002) 
 2.3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
เ อกสา รประกอบกา ร เ รี ยนก า รสอน  วิ ช า  

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร  (รหัส 3404-
2002) 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา  
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (รหัส 3404-
2002)  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
การสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 
 3.3 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหาร (รหัส 3404-2002) อยู่ในระดับมาก  
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
         เนื้อหาสาระที่ก าหนดในเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหาร (รหัส 3404-2002) ประกอบด้วย 10 
หน่วย การเรียนรู้ ดังนี้ 1) อาหารและองค์ประกอบ
ของอาหาร 2) โครงสร้างทางเคมีของสารอาหาร 
3) สมบัติและการเปลี ่ยนแปลงของสารอาหาร  
4) หลักการประกอบอาหารจากพืช 5) หลักการ
ประกอบอาหารจากสัตว์ 6) การวางแผนการทดลอง 
7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมิน
คุณภาพ 8) การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
ทางประสาทสัมผัส 9) มาตรฐานและการจัดท า
ต ารับอาหาร และ 10) การเขียนรายงานวิจัยพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
 4.2 ขอบเขตด้านประชากร  
         นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วิทยาศาสตร์
การประกอบอาหาร (รหัส 3404-2002) ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 19 คน 
 4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
         ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 
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วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร  (รหัส 3404-
2002) 
      ตัวแปรตาม ได้แก่  
         1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหาร (รหัส 3404-2002) 
      2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  
ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (รหัส 3404-
2002) 
         3) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อเอกสาร 
ประกอบการเรียนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหาร (รหัส 3404-2002) 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัย 
แบบกลุ่ม มีการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และ
หลังเรียน (Post-test) จ านวน 10 หน่วยการเรียนรู้  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
    1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (รหัส 3404-
2002) จ านวน 10 หน่วยการเรียนรู้ มีขั้นตอนการ
สร้างดังนี้ 
  1.1) ศึกษาเนื้อหาสาระ วิชา วิทยาศาสตร์
การประกอบอาหาร (รหัส 3404-2002) ตาม
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พุทธศักราช 2557 โดยศึกษาเนื้อหาจาก
บทเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือท าความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระของหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ  
     1.2) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบการเรียน 
การสอน  
  1.4) วิเคราะห์เนื้อหาและก าหนดโครงร่าง 
เนื้อหาวิชาของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (รหัส 3404-
2002)  ในแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู้  น า เสนอ

ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.5 ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหาร (รหัส 3404-2002) จ านวน 10 หน่วยการ
เรียนรู้   
  1.6 น าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ที่สร้างขึ้นปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอรับค าแนะน า
และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข  
  1.7 น าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ที่ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญกลับมาปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าท่ีได้ให้ไว้ 
  1.8 น าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ไปหาประสิทธิภาพกับนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 2 
กลุ่ม 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ลงทะเบียน  
เรียนวิชา วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (รหัส 
3404-2002) จ านวน 19 คน ได้ประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 81.64/82.35 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ได้
ก าหนดไว้ 
 2) แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน วิชา 
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (รหัส 3404-
2002) ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบปรนัย 5 
ตัวเลือก จ านวน 10 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 10 
ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (รหัส 3404-
2002) ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบปรนัย 5 
ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  2.1) ศึกษาเนื้อหาสาระวิชา วิทยาศาสตร์
การประกอบอาหาร (รหัส 3404-2002) ตาม
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พุทธศักราช 2557 โดยศึกษาเนื้อหาจาก
บทเรียน และมาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือท าความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระของหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ 
รวมถึงเทคนิควิธีการสร้างแบบทดสอบตลอดจน
การวัดผลประเมินผล 
  2.2) สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 
โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระ วิชา วิทยาศาสตร์การ
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ประกอบอาหาร (รหัส 3404-2002) จ านวน 10 
หน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ของแต่ละหน่วย 
  2.3) น าแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เสนอ
ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูก
ต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาพร้อมข้อคิดเห็น
เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ ไข โดยพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ การ
เรียนรู้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน +1 , 0  หรือ -1   
  2.4) เลือกแบบทดสอบที่ผ่านการพิจารณา 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาคัดเลือก 
แบบทดสอบที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ +0.50 ขึ้นไป 
จากการหาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบทั้ง   10 
หน่ ว ยก า ร เ รี ย นรู้  มี ค่ า  IOC (Index of Item 
Objective Congruence) เท่ากับ 1.00 ซึ่งถือได้ว่า 
เป็นแบบทดสอบที ่มีความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา 
เป็นที่ยอมรับได้ 
 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์
การประกอบอาหาร (รหัส 3404-2002) ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  3.1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ
สร้างแบบสอบถามวัดความคิดเห็นตามวิธีของ  
Likert Scale 
  3.2) ก าหนดหัวข้อและประเด็นที่ต้องการ
ประเมิน 
  3.3) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (รหัส 3404-
2002) ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จ านวน 12 ข้อ 
  3.4) น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ได้
สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือปรับปรุงแก้ไข  ตาม
ค าแนะน า โดยน าแบบสอบถามดังกล่าวไปหา
ความเชื่อมั่นกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร 
และได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ .86 

  3.5) ได้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนน าไปใช้กับกลุ่ม
ประชากรซึ่งเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 กลุ่ม 1 สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (รหัส 3404-
2002) หลังจากได้ทดลองใช้เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 
6. ผลการวิจัย 
 6.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (รหัส 3404-
2 0 0 2 )  ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ โ ด ย ร ว ม เ ท ่า ก ับ 
81.64/82.35   ซึ่งผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 
ที่ระดับ 80/80 ดังตารางที่ 1 
 ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหาร (รหัส 3404-2002) 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 

คะแนนกจิกรรมระหว่างเรียน (E1) 
             คะแนนการท าแบบทดสอบ                
          วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) 

คะแน
นเต็ม 

คะแนน
รวม
ของ

นักเรียน
ทั้งหมด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม
ของ

นักเรียน
ทั้งหมด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

หน่วยที่ 1 10 157 8.26 82.60 20 313 16.47 82.35 
หน่วยที่ 2 10 160 8.42 84.20     
หน่วยที่ 3 10 163 8.58 85.80     
หน่วยที่ 4 10 162 8.53 85.30     
หน่วยที่ 5 10 156 8.21 82.10     
หน่วยที่ 6 10 145 7.63 76.30     
หน่วยที่ 7 10 155 8.16 81.60     
หน่วยที่ 8 10 152 8.00 80.00     
หน่วยที่ 9 10 158 8.32 83.20     
หน่วยที่ 10 10 143 7.53 75.30     
   รวม 100 1,551 81.63 81.64     
  ทั้งหมด     ทั้งหมด    
            ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) = 81.64   ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) = 82.35 

 6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียน 
วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร  (รหัส 3404-
2002) มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.63 ในขณะที่
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนจากการใช้
เอกสารประกอบ การเรียนการสอน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 76.59 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียน คิด เป็นร้อยละ 23.96 แสดงให้ เห็นว่ า
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง  การเรียนสูงขึ้น ดัง
ตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (รหัส3404-
2002) 
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เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 

คะแนนการท าแบบทดสอบกอ่นเรียน คะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
คะแน
นเต็ม 

คะแนน
รวม
ของ

นักเรียน
ทั้งหมด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม
ของ

นักเรียน
ทั้งหมด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ 

หน่วยที่ 1 10 103 5.42 54.20 10 147 7.74 77.40 
หน่วยที่ 2 10 95 5.00 50.00 10 151 7.95 79.50 
หน่วยที่ 3 10 100 5.26 52.60 10 157 8.26 82.60 
หน่วยที่ 4 10 103 5.42 54.20 10 150 7.90 79.00 
หน่วยที่ 5 10 100 5.26 52.60 10 147 7.74 77.40 
หน่วยที่ 6 10 99 5.21 52.10 10 145 7.63 76.30 
หน่วยที่ 7 10 98 5.16 51.60 10 147 7.74 77.40 
หน่วยที่ 8 10 94 4.95 49.50 10 113 5.95 59.50 
หน่วยที่ 9 10 113 5.95 59.50 10 156 8.21 82.10 
หน่วยที่ 10 10 95 5.00 50.00 10 142 7.47 74.70 
   รวม 100 1,000 52.63 52.63 รวม 1,455 76.59 76.59 
  ทั้งหมด     ทั้งหมด    
            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ร้อยละ 52.63   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ร้อยละ 76.59 

 

 6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา   ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหาร (รหัส3404-2002) หลังเรียนเพ่ิมขึ้นจาก
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง
ตารางที่ 3 
 ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนการท าแบบ 
ทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน วิชา 3404-2002 
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน ด้วยการวิเคราะห์ t-test 

การประเมินผล    N   µ σ     d t-test 
    ก่อนเรียน 19 52.63 4.12 

23.96 41.51* 

    หลังเรียน 19 76.59 4.92 

* ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 6.4 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
เ อกส า รประกอบกา ร เ รี ย น ก า รสอน  วิ ช า 
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (รหัส 3404-2002)
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อปรากฏผลดังนี้ รายการที่มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ การใช้ประโยชน์เพ่ือการ
เรียนรู้ รองลงมาคือ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ 
ภาษามีความชัดเจนอ่านเข้าใจได้ง่าย ดังตารางที่ 4 

(N=19) 

ล าดับ รายการ µ 𝛔 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 มีความสวยงามและดึงดูดความสนใจ 4.26 .56 มาก 

2 การจัดวางองค์ประกอบและขนาด
ตัวอักษรมีความเหมาะสม 

4.32 .58 มาก 

3 ความสอดคล้องของรูปภาพกับเนื้อหา
สาระ 

4.47 .61 มาก 

4 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ 

4.26 .65 มาก 

5 ล าดับข้ันในการน าเสนอเนื้อหา 4.32 .67 มาก 

6 ความน่าสนใจในการน าเสนอเนื้อหา 4.21 .63 มาก 

7 ภาษามีความชัดเจนอ่านเข้าใจได้ง่าย 4.16 .69 มาก 

8 ความสอดคล้องของเนื้ อหากับจัด
ประสงค์การเรียนรู้ 

4.42 .61 มาก 

9 ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
เนื้อหา 

4.37 .60 มาก 

10 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับ
ผู้เรียน 

4.42 .61 มาก 

11 ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 4.53 .51 มากที่สุด 

12 การใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ 4.58 .51 มากที่สุด 

รวม 4.36 .26 มาก 

7. สรุปผลและการอภิปรายผล 
 7.1 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหาร (รหัส 3404-2002) พบว่า มีประสิทธิภาพ
โดยรวมเท่ากับ 81.64/82.35 ซึ่ งผ่านเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ที่ระดับ 80/80 สืบเนื่องจาก
ผู้วิจัยได้ศึกษา และวิเคราะห์สาระส าคัญของ
เนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ตลอดจนวางแผนพัฒนาปรับปรุ งโดย
น าเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาเพ่ิมเติมแก้ไขให้
มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพ่ือให้การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน มีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้นักศึกษาที่เรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความเข้าใจใน
เนื้อหาและมีผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
สอดคล้องกับ สุภาพร สิงห์ทอง (2551) ที่ศึกษา
การสร้างเอกสารประกอบการเร ียนรู ้ ว ิชางาน
เกษตร  เรื ่อง ไม ้ดอก ไม ้ประดับ (ง 40141)
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่า
คั น โ ท วิ ท ย า ค า ร  จั ง ห วั ด ก าฬ สิ น ธุ์  พบ ว่ า 
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้    
วิชา งานเกษตร (ง 40141) เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ 
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.33 /87.65 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 แสดงว่าเอกสารประกอบ 
การเรียนมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ ได้  
เช่นเดียวกับ วิภัสรา ศรนารายณ์ (2555) ที่ศึกษา
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้น 
ประถมศึกษาปีที่  5 พบว่า ประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ 
86.35/85.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 
และงานวิจัยของ เพียงแพน อุปทอง (2561) ที่ศึกษา 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ 
การสอน วิชาการตลาดบริการ พบว่า เอกสารประกอบ 
การสอนวิชาการตลาดบริการ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่ก าหนด 80/80 เทากับ 82.01/81.34 
 7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
การสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สืบเนื่องจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษามีส่วนช่วยในการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ชัดเจนตลอดจนช่วยสนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมรวมทั้งฝึกทักษะ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเองตลอดเวลาและเต็มศักยภาพ 
ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สอดคล้องกับ 
ประสพโชค บัววังโป่ง (2550) ที่ศึกษาการพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนงานช่าง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
วิภัสรา ศรนารายณ์ (2555) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั ้นประถมศึกษา  
ปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และสมใจ เพชรชิต (2558) ได้ท าการศึกษา
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา เรื่อง 
อาหารไทยเพ่ือสุขภาพจากผักสีเขียวในท้องถิ่น (ง 
30267) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมี
ผล สั ม ฤทธิ์ ท า ง ก า ร เ ร ีย น ห ล ัง ใ ช ้เ อ ก ส า ร
ประกอบการเรียน สูงกว่าก่อนใช้เอกสารอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05 
 7.3 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ การประกอบ
อาหาร (รหัส 3404-2002) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะเอกสารประกอบการ

เรียนการสอน  ที่จัดท าขึ้นมีความน่าสนใจ มีเนื้อหา
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ กอปรกับใน
แต่ละหน่วย การเรียนรู้ ได้อธิบายเนื้อหาพร้อม
ภาพประกอบไว้อย่างละเอียดและชัดเจน ช่วยให้
นักศึกษาสามารถท าความเข้าใจได้ง่ายตลอดจน
เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง ดังเช่นที่ สุภาพร สิงห์ทอง (2551) ที่ศึกษา
การสร้างเอกสารประกอบ การเรียนรู้  วิชางาน
เกษตร  เรื่องไม้ดอก ไม้ประดับ (ง 40141) ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าคันโท
วิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ความคิดเห็น
ของนั ก เ รี ยนที่ มี ต่ อการ เรี ยนรู้ ด้ วย เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้  เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับ มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.37 แสดงให้เห็นว่านักเรียน 
เห็นด้วยในระดับมากกับการเรียนรู้ด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ทวี เทศมาศ 
(2557) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้เอกสารประกอบ 
การสอน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
พบว่า นิสิตที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน 
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  
8. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหาร (รหัส 3404-2002) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 
 8.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
ที ่จัดท าขึ้นแม้จะผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 
แต่ควรต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป  
  2) การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 
ที่มีความแตกต่างกันด้านพื้นความรู้และที่ยึดผู้เรียน 
เป็นส าคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่ต้องเน้นทักษะ
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ปฏิบัติการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ควรคิดหารูปแบบที่น่าสนใจและมีความ สัมพันธ์
กับบริบท เพ่ือให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ 
  3) ควรศึกษาผลการพัฒนาภายหลังจาก
การเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
เกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้และทักษะ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด  
 8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
การเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
การสอนกับวิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อผู้สอนในด้านการคิดค้นหาวิธีการผลิต 
สื่อที่เหมาะสมต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
อันจะท าให้เกิดการบูรณาการวิธีการสอนรูปแบบ
ใหม่ ๆ ให้มีความสอดคล้องกับเนื ้อหาวิชาและ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งนี้เพราะแต่ละเนื้อหา 
ไม่สามารถสอนโดยใช้วิธีการสอนเพียงอย่างเดียว 
หากแต่ผู้สอนจะต้องรู้จักประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์และผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2) ควรน าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ไปใช้ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรม 
กลุ่มสัมพันธ์ การสอนแบบบรรยาย ฯลฯ เพ่ือเป็น
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ 
เรียนรู้ที่ชัดเจนมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 บทความการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ  1)  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ
เทคนิคการสอนแบบ  STAD  และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่  1   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   75/75  2)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน 3)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ  ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่  1  สาขาวิชาการบัญชี 1/4  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  จ านวน  17  คน  ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี  3  ชนิด  ได้แก่ 1)  แผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน  6  ชุด   
2) แบบทดสอบ จ านวน  30  ข้อ  มีค่า P เท่ากับ  0.23  ถึง  0.68   และมีค่า    r เท่ากับ 0.27  ถึง  0.69  
และความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.84  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  จ านวน  20  ข้อ  มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์รายข้อตั้งแต่  0.75  ถึง  0.95  และความเชื่อม่ันทั้งฉบับเ  0.98  สถิติที่ใช้ใน    การวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1.  ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  STAD  และ  TGT      
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85.39/83.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้  75/75  
  2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  STAD  และ  
TGT  หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  3.   นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  STAD  
และ  TGT  โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมาก 
 
ค าส าคัญ  :  เทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD / เทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /  
    ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 840



 
Abstract 

 The purposes of this research were to 1) Development of learning activities by integrating STAD 
and TGT teaching techniques of Business and Services Mathematics of Certificate Student Year 1 effective 
by the criteria 75/75 2) To compare the academic achievement between before and after learning 3) To 
study student satisfaction.  The participants were students of Certificate Vocational Student in Accounting 
Year 1 Class 4 of Ubon Ratchatani Vocational College, Vocational Education, enrolled in the second 
semester of 2019, the sample used in this study were selected by Cluster Sampling for 17 persons.  There 
were three types of instruments used in the study. There were 1) 6 sets of training skills 2) Learning 
achievement test, 30 alternative items of 4 choices types, the ranking of difficulty value (P) was 0.22 – 
0.67, the discrimination of each item (R)  was 0.29 – 0.62 and the reliability of all the items was 0.83, and 
the satisfaction of using  Development of learning activities by integrating STAD and TGT teaching 
techniques of Business and Services Mathematics of Certificate Student Year 1 were 20 alternative items, 
the discrimination of each item was 0.75 – 0.95 and the reliability of all the items was 0.98.  

The statistic used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation. 
and Hotelling’s-T2. The results of the study were as follows:  

1. Development of learning activities by integrating STAD and TGT teaching techniques of 
Business and Services Mathematics of Certificate Student Year 1 showed gains efficiency according to the 
criteria 85.39 / 83.52, which is 75/75 higher than the set criteria. 

2. The students who have been developed by the Development of learning activities by 
integrating STAD and TGT teaching techniques of Business and Services Mathematics of Certificate Student 
Year 1 after studying, there was higher learning achievement than before. Statistical significance at the 
level of .05 

3. The satisfaction of using the Development of learning activities by integrating STAD and TGT 
teaching techniques of Business and Services Mathematics of Certificate Student Year 1 overall is at a high 
level. 

 
Keywords  :  Student Teams Achievement Divisions (STAD) Learning Technique /Teams Games  
   Tournaments (TGT) Learning Technique / Learning Achievement / Satisfaction with the  
   Organization of Learning Activity  
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1.  ความเป็นมาและความส าคัญ 
 เมื่ อ โลกก้ าวย่ าง เข้ าสู่ ศ ตวรรษที่   21  
กระแสเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการ
พัฒนา  “พลเมืองโลก”  รุ่นใหม่ถูกจุดประกายขึ้น  
และได้รับการขานรับจากนักคิด  นักการศึกษาทุก
ภูมิภาคของโลกอย่างกว้างขวาง  ภายใต้กรอบคิดที่
เรียกว่า  21st  Century  Skills  ซึ่งเป็นแนวคิดใน
การพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะที่พร้อม
ส าหรับการด ารงชี วิ ต   และรับมื อกับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะโลกที่ไร้
พรมแดนและแคบลง  ด้ วยความก้าวหน้ าของ
เทคโนโลยี  และการสื่อสารตลอดจนนโยบายความ
ร่ ว มมื อ ระห ว่ างป ระ เท ศ   ก่ อ ให้ เกิ ด ค วาม
เปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของผู้คนในสังคมไทย  และ
สังคมโลกทั้ งด้านบวก  และด้านลบ (วิจารณ์  
พานิช  2556 : 11)  ดังนั้นการพัฒนาคนในชาติให้
รู้จักคิดและแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี  กลไกการท างาน
ของสมองที่มีคุณภาพจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ
และคุณภาพในการคิดท าให้สามารถค้นพบหรือ
แก้ปัญหาได้ส าเร็จได้ โดยง่าย  การคิดจึงเป็น
หนทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาของมนุษย์  จึงควร
อย่างยิ่งที่จะต้องหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจัง
เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการคิด
ให้แก่คนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน  
(ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ  2551 :  1)  
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่ งต่อการ
พัฒนาความคิดของผู้ เรียน  ทั้ งในด้านการคิด
สร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบ
แผน  คาดการณ์  วางแผน  ตัดสินใจ  แก้ปัญหา  
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  การพัฒนาคนในชาติให้รู้จักคิด
และแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ
และคุณภาพในการคิดท าให้สามารถค้นพบหรือ
แก้ปัญหาได้ส าเร็จได้ โดยง่าย  การคิดจึงเป็น
หนทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาของมนุษย์  จึงควร
อย่างยิ่งที่จะต้องหันมาให้ความสนใจพัฒนาและ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดให้แก่คนทั่วไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน  (ประพันธ์ศิริ  

สุ เสารัจ   2551 : 1)   วิทยาลั ยอาชี วศึกษา
อุบลราชธานีพบปัญหาว่าก าลังคนที่ผลิตขาด
คุณลักษณะด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็น   ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ   (V-NET)  ด้ านอาชี วศึกษา   ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ปีการศึกษา   2561  

พบว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในงาน
อาชีพ โดยใช้หลักการและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ระดับชาติอยู่ในระดับ
ต่ า    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
วิ ธี ก า ร ส อ น แ บ บ ร่ ว ม มื อ   (Cooperative  
Learning)  โดยใช้เทคนิคการสอนการบูรณาการ
ใช้การเรียนรู้แบบการสอนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ 
(STAD )  และแบบการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วย
เกม (TGT)  ซึ่งมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมี
ความเหมาะสมกับนักเรียน  เนื้อ  หรือสภาพ
บริบทของแต่ละบุคคล  และถือว่าเป็นนวัตกรรมที่
ช่วยปรับปรุง  แก้ไข  กระบวนการเรียนการสอน  
วิชาคณิตศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถวัดผลและประเมินผลได้
ตามสภาพจริง  มีประสิทธิผลกับกิจกรรมการ
เรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านการแก้ปัญหา  การ
ก าหนดเป้ าหมายในการเรียนรู้   การคิดแบบ
หลากหลาย  การปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อน  การเน้น
คุณธรรม  จริยธรรม  การเสริมสร้างประชาธิปไตย
ในชั้นเรียน  ทักษะทางสังคม  การสร้างนิสัยความ
รับผิดชอบร่วมกัน  ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความ
คงทนในการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณา
การเทคนิคการสอนแบบ  STAD  และ  TGT  วิชา
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ธุ ร กิ จ แ ล ะ บ ริ ก า ร   ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์   75/75  
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  2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่ เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการ
เทคนิคการสอนแบบ  STAD  และ  TGT  วิชา
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ธุ ร กิ จ แ ล ะ บ ริ ก า ร   ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1    
  3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคการ
สอนแบบ  STAD  และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์
ธุรกิจและบริการ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชั้นปีที่  1    
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและตัวอย่าง 
  ป ร ะ ช า ก ร   ได้ แ ก่  นั ก เรี ย น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่   1  สาขาวิชา       
ก ารบั ญ ชี   ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ธุ ร กิ จ   วิ ท ย าลั ย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา  
2562  จ านวน  4  ห้องเรียน  นักเรียนทั้งหมด         
119  คน   
  ตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่   1/4  สาขาวิชา การบัญชี  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2562  
จ านวน  17  คน  ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster  Sampling) 
 2.  ตัวแปร 
  2.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่  กิจกรรมการเรียนรู้
โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  STAD  และ  
TGT วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1    
  2.2  ตัวแปรตาม 
   2.2 .1   ประสิทธิภ าพ ของกิ จกรรม      
การเรียนรู้ โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  
STAD  และ  TGT วิชาคณิ ตศาสตร์ธุรกิจและ
บริการ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1   

   2.2.2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ธุ ร กิ จ แ ล ะ บ ริ ก า ร   ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1   
   2.2.3  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนรู้การเรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  STAD 
และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1    
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 4.1  เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยที่ ใช้ ในการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  3  ชนิด  คือ 
  1)  แผนการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการ
เทคนิคการสอนแบบ  STAD และ  TGT  วิชา
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ธุ ร กิ จ แ ล ะ บ ริ ก า ร   ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  จ านวน  6  แผน   
  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางเรียน  
วิ ช าคณิ ตศ าสตร์ ธุ รกิ จ และบ ริก าร   ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  เป็นปรนัยชนิด
เลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  1 ฉบับ  30  ข้อ 
  3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อของนักเรียน
ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคการสอน
แบบ  STAD  และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  Scale)     5  ระดับ   จ านวน   20  
ข้อ 
 4.2  วิธีการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพ
เครื่องมือ 
     4.1  แผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน  6  
ชุด  มีรายละเอียดในการสร้างดังนี้ 
      1)   ศึ ก ษ า ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช   2562   
แบ่งเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการและ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน  6 ชุด 
      2)  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน  5  คน น ามาแก้ไข
ปรับปรุง 
      3)  น าแผนการจัดการเรียนรู้น าไป
ทดลองใช้  ขั้นที่ 1 การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  
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มีประสิทธิภาพ  56.66/55.83   ขั้นที่   2   การ
ทดลองแบบกลุ่มเล็กมีประสิทธิภาพ 72.62/71.94 
และขั้นที่ 3 การทดลองภาคสนามมีประสิทธิภาพ 
79.12/77.08   
    4)  น าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
   4.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ดังนี้ 
    1)  ศ ึก ษ า ว ิธ ีก า รส ร ้า งข ้อ ส อ บ  
ส ร้ า งข้ อ ส อ บ ป รนั ย แ บ บ เลื อ ก ต อ บ ช นิ ด              
4  ตั วเลือกให้สอดคล้องกับผลการวิ เคราะห์  
จ านวน  30  ข้อ  
    2 )  ส ร ้า ง แ ล ะ แ บ บ ป ร ะ เม ิน
แบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง  5  ท่าน   
    3)  น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง  5  ท่านมาวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง เลือกแบบทดสอบที่มีดัชนีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง  0.80  ถึง  1.00 
    4)  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   ไปทดสอบกับนักเรียนที่เคยเรียน
เนื้อหานี้มาก่อน 
     5)  น าแบบทดสอบมาหาคุณภาพ
ดังนี้  P มีค่า  0.23 - 0.68  r  มีค่า   0.27 - 0.69  
และ   ผลปรากฏว่าได้ความเชื่อมั่น (rcc)  เท่ากับ  
0.84 
    6)  น าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

   4.3  แบบสอบถามความพึงพอใจ  ดังนี้ 
    1)  ศ ึกษาว ิธ ีสร ้างแบบสอบถาม
ความพ ึงพอใจ  และสร ้าง เป็นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า   5  ระดับ   ตามวิธีของลิ เคิ ร์ท  
(Liker)  จ านวน  20  ข้อ 
    2)  น าแบบสอบถามความพึงพอใจ
เสนอต่อผู้เชี ่ยวชาญชุดเดิม  เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาข้อค าถาม
กับกิจกรรมที่จะวัด  และท าการปรับปรุงแก้ไข 
    3)  น าแบบสอบถามความพึงพอใจ  
ไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างน ามา
วิเคราะห์ โดยวิธี  Item – Total  Correlation  ได้

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ออยู่ระหว่าง  0.75  
ถึง  0.95 
    4)  น าแบบสอบถามความพึงพอใจ
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับตามวิธีการของ         
ครอนบาค  (Kronbach)  ได้เท่ากับ  0.98 
    5)  พิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจ
ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
 4.4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  สถิติ พ้ืนฐานเพ่ือใช้ ในการวิ เคราะห์
ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  2.  สถิติที่ ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ  
ได้ แก่  ก ารห าค ่าความ เที ่ย งตรง   (Validity)       
การหาค่าระดับความยาก   การหาค่าอ านาจ
จ าแนก การหาค่าความเชื่อมั่น   (Reliability)  
ของแบบทดสอบและแบบสอบถาม     
  3.  สถิติที่ ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน  
ได้แก่   การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้  และการทดสอบท ี
 4.5  การวิเคราะห์ข้อมูล   ผู้วิจัยด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที่   1  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคการสอน
แบบ  STAD  และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ
และบริการ  ระดับประกาศนี ย บั ตรวิชาชีพ          
ชั้นปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 
 

ตารางที่  1 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และร้อยละจากการท าแบบทดสอบย่อยจาก
กิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคการสอน
แบบ  STAD  และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ
และบริการ  ระดับประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชีพ         
ชั้นปีที่  1  จ านวน   6  ชุด  
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  จากตารางที่ 1  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของ
นักศึกษาจากการท าแบบทดสอบย่อยจากกิจกรรม
การเรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  
STAD  และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและ
บริการ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1
จ านวน  6 หน่วยการเรียนรู้   จากคะแนนเต็ม     
60  คะแนน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  51.23 คะแนน  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.16  คิดเป็นร้อยละ  
85.39 แสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ  
(E1)  เท่ากับ  85.39 
 

ตารางที ่2  คะแนนเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และคะแนนเฉลี่ ยคิด เป็ นร้อยละจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ธุ ร กิ จ แ ล ะ บ ริ ก า ร   ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 จากตารางที ่ 2  พบว่าคะแนนเฉลี่ยจาก
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนเท่ากับ  8.82  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  เท่ากับ 2.35  คิดเป็นร้อยละ 29.41 

ของคะแนนเต็ม  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  
เท่ากับ  25.05 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เท่ากับ  0.82  คิดเป็นร้อยละ  83.52 แสดงว่า 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ  83.52 
ตารางที ่ 3  แสดงประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  STAD  
และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  ตามเกณฑ์  
75/75 
 
 
 
        

       จากต ารางที่   3  พบ ว่ าป ระสิ ท ธิภ าพ
กระบวนการจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณา
การเทคนิคการสอนแบบ  STAD  และ  TGT  วิชา
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ธุ ร กิ จ แ ล ะ บ ริ ก า ร   ร ะ ดั บ
ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้ นปีที่   1    จ านวน         
6  ชุด  (E1)  เท่ากับ  85.39 และประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์จากกิจกรรมการเรียนรู้  (E2)  เท่ ากับ  
83.52  ดังนั้นประสิทธิภาพจากการจัดกิจกรรม
การ เรี ยน รู้ โดยบู รณ าการ เท คนิ คการสอ น        
แบบ  STAD  และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ
และบริการ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  
1 จึงมีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.39/83.52  ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
 ต อ น ที่  2  ผ ล ก า ร เป รี ย บ เที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยบู รณ าการเทคนิคการสอนแบบ  
STAD  และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและ
บริการ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  1 
 

ตารางที ่ 4   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนที่เรียนกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ
เทคนิคการสอนแบบ  STAD  และ  TGT  วิชา
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ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ธุ ร กิ จ แ ล ะ บ ริ ก า ร   ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 
 
 จากตารางที่  4  แสดงว่านักเรียนที่ได้เรียนโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคการ
สอนแบบ  STAD  และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์
ธุรกิจและบริการ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ        
ชั้นปีที่ 1  หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า   
ก่อนเรียน   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ตอนที่  3  ผลการวิเคราะห์ความพึง
พอใจของนักเรียนที่ มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้     
โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  STAD  และ  
TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1   
 

ตารางที่   5   แสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
กิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคการสอน        
แบบ  STAD  และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ
และบริการ  ระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ         
ชั้นปีที่ 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 จากตารางที่  5  พบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ
เทคนิคการสอนแบบ  STAD  และ  TGT  วิชา

ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ธุ ร กิ จ แ ล ะ บ ริ ก า ร   ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 ที่ ผู้ วิจั ยได้
พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  จ านวน     
2  ข้อ  อยู่ในระดับมาก  จ านวน  18  ข้อ  
  
5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  
STAD  และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและ
บริการ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  
สรุปผลการวิจัย  ได้ดังนี้ 
  1.  ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดย
บูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  STAD  และ  TGT  
วิ ช าคณิ ตศาสตร์ ธุ รกิ จ และบ ริ ก าร   ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์  85.39/83.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
75/75  
  2.  นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณา
การเทคนิคการสอนแบบ  STAD  และ  TGT  วิชา
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ธุ ร กิ จ แ ล ะ บ ริ ก า ร   ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่   1  หลังเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  3.   นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  STAD  
และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  โดยรวมมี
ความพึงพอใจระดับมาก 
 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  STAD  
และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  มีประเด็นที่
ส าคัญที่จะน ามาอภิปรายผลดังนี้  
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  1.  ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดย
บูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  STAD  และ  TGT  
วิ ช าคณิ ตศาสตร์ ธุ รกิ จ และบ ริ ก าร   ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์  85.39/83.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
75/75  ที่ เป็ น เช่ นนี้ เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า ง
นวัตกรรมขึ้นได้รับการตรวจสอบ  ปรับปรุงแก้ไข
จากผู้เชี่ยวชาญการศึกษาค้นคว้า และผ่านการ
ประเมินตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของ
เครื่องมือ  และด าเนินการเป็นขั้นตอนอย่างมี
ระบบและมีวิธีการเริ่มตั้งแต่การศึกษาเอกสาร
หลักสูตร  และเอกสารที่ เกี่ยวข้องในการน า
หลักสูตรไปใช้วิ เคราะห์สาระการเรียนรู้   จาก
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
และ นักเรียนที่ได้รับการสอนที่เน้นการเรียนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้มีผลงานจากการร่วมกิจกรรม  
ได้แก่  แบบฝึกทักษะ  รายกลุ่มและแบบฝึกทักษะ
รายบุคคลได้ถูกต้อง  โดยเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดที่ เป็นเช่นนี้   อาจเป็นผลมาจากการที่
นักเรียนเห็นประโยชน์ขององค์ประกอบต่าง ๆ  ใน
รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ไม่ว่าจะ
เป็นการระบุจุดประสงค์การเรียนรู้  การก าหนด
เกณฑ์ความมุ่งหวังในระดับสูง  80%  การน าเสนอ
บทเรียนทั้งชั้น  การถาม - ตอบ  โดยครูบรรยาย  
สาธิต  ประกอบการฝึกทักษะเป็นกลุ่มย่อย  และ
รายบุคคล   การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
ร่วมมือกันท างาน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน  ช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียน  และซักถาม  
ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจกระตือรือร้น  เอาใจใส่ใน
การเรียน  การท างานในกลุ่มช่วยให้นักเรียนปรับ
พฤติกรรมเข้าหากัน  แบ่งหน้าที่กันท างานในกลุ่ม  
สมาชิกในกลุ่มเล็งเห็นความส าคัญบทบาทหน้าที่ที่
กลุ่มมอบหมายให้รับผิดชอบ  ทุกคนพยายาม
พัฒนาตนเอง  ร่วมมือกันแก้ปัญหาภายในกลุ่มจน
กลุ่มประสบส าเร็จ  นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น  ได้อภิปราย  อธิบายและช่วยตรวจค าตอบ  
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนตระหนักใน
ความส าคัญของตนเอง  กลุ่มให้การยอมรับในการ

แสดงความคิดเห็นของสมาชิก  นักเรียนจึงมีความ
เชื่อมั่นใจตนเองเพ่ิมขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอรพิณ   ค ายา   (2556 : บทคัดย่ อ )  ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ท า งก า ร เรี ย น   เรื่ อ งท ฤ ษ ฎี บ ท พี ธ า โก รั ส  
ความสามารถด้านการวิเคราะห์   เจตคติของ
นักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์  โดยใช้การจัด    
ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ   TGT  แ ล ะ แ บ บ   PBL           
ชั้ น มั ธยมศึ กษ าปี ที่   2   ผลการวิ จั ยพบ ว่ า
ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบทีมแข่งขัน  (TGT)  และแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  (PBL)  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องทฤษฎีบทพีทา
โกรัสของนัก เรียนชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่   2  มี
ประสิทธิภาพ  เท่ ากับ  85.15/83.58  และ
81.79/80.12  และสอดคล้องกับงานวิจัยของฐ
นิ ภ า  ประทุ มชาติ   (2560 : บทคัดย่ อ )  ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ร่วมกับเทคนิค  KWDL  
เรื่องเศษส่วนและการประยุกต์  ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ผลการวิจัยพบว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ร่วมกับเทคนิค  
KWDL  และแผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ  มี
ประสิทธิภาพ  82.01/79.90  และ  75.50/75.27  
ตามล าดับ 
  2.  นักเรียนที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  STAD  
และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 หลังเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05   ที่ เป็น เช่นนี้  
อาจจะเป็นผลมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  (Cooperative  Learning)  เป็ น
วิธีการจัดการสอนรูปแบบหนึ่งที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญที่จะพัฒนานักเรียนทางด้านวิชาการ  และ
ทักษะทางสังคม  โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
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กิจกรรมร่วมกันจนประสบความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของการเรียนร่วมกันทุกคน  และยัง
เป็นการเตรียมนักเรียนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความสุข  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือยังมี
ประโยชน์หลายประการ  เช่น  ช่วยพัฒนาความ
เชื่อมั่นของนักเรียน  ช่วยพัฒนาความคิดของ
นักเรียน  ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนัก เรียน กล่ าวว่าการเรียนแบบร่วมมือ  
(Cooperative  Learning)  เป็นการจัดการเรียน
การสอนโดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม   เล็ก  ๆ  กลุ่ม
ละ  4-6  คน  ที่มีความสามารถคละกัน  คือ  มี
นักเรียนเก่ง  1  คน  ปานกลาง  2  คน  และ
นักเรียนอ่อน  1  คน  นักเรียนทุกคนเรียนรู้และ
ท ากิจกรรมร่วมกัน  มีการปรึกษาหารือกันภายใน
กลุ่ ม   ผลส า เร็จของนั ก เรียนแต่ ละคน  คื อ
ผลส าเร็จของกลุ่ม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ฐนิภา  ประทุมชาติ   (2560 : บทคัดย่อ )  ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ร่วมกับเทคนิค  KWDL  
เรื่องเศษส่วนและการประยุกต์  ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ผลการวิจัยพบว่านักเรียน
ที่ เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  
STAD  ร่วมกับเทคนิค  KWDL  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่องเศษส่วนและการประยุกต์  และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
ตามปกติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ญ าติ นั นท์    เสน
คราม  (2559 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
เรื่องเศษส่วน  และเจตคติต่ อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ  
เทคนิ ค  TAI  กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
แบ บ ป ก ติ   ผล ก ารวิ จั ย พ บ ว่ านั ก เรี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้ วยกลุ่ ม ร่ วมมื อ เทคนิ ค   TAI  มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และเจตคติที่มีต่อการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรัญญา  
แวงดีสอน  (2557 : 80-87)  ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5  ในการเรียนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์  เรื่องการค านวณเกี่ยวกับปริมาณ
สารในปฏิกิริยาเคมี  ระหว่างการสอนโดยใช้กลุ่ม
ร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ  TGT  และ 
STAD  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  5  ที่เรียนด้วยกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคการ
เรียนรู้ แบบ  TGT  และ STAD  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 
  3.   นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  STAD  
และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  โดยรวมมี
ความพึงพอใจระดับมาก   ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่า
กิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคการสอน
แบบ  STAD  และ  TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ
และบริการ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่  
1  เป็นวิธีการเรียนที่มีการจัดกลุ่มการท างานเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้และเพ่ิมพูนแรงจูงใจทางการ
เรียน  การเรียนแบบร่วมมือไม่ ใช่ วิธีการจัด
นักเรียนเข้ากลุ่มร่วมกันแบบธรรมดา  แต่เป็นการ
รวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน  และสมาชิกทุก
คนได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจที่จะช่วยเหลือ
กันและเพ่ิมพูน  การเรียนรู้ของสมาชิกในทีม  
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐนิภา  ประทุมชาติ  
(2560 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  ร่วมกับ
เทคนิค  KWDL  เรื่องเศษส่วนและการประยุกต์  
ส า ห รั บ นั ก เรี ย น ชั้ น ป ร ะถ ม ศึ ก ษ าปี ที่   5  
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD  ร่วมกับเทคนิค  
KWDL  เรื่องเศษส่วนและการประยุกต์  มีระดับ
ความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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ที่สุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอรัญญา  แวงดีสอน  (2557 : 80-87)  
ได้ท าการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5  
ในการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  เรื่องการ
ค านวณ เกี่ยวกับปริมาณ สารในปฏิกิริยาเคมี  
ระหว่างการสอนโดยใช้กลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิคการ
เรียนรู้แบบ  TGT  และ STAD  ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่   5  ที่ เรียนด้ วย
กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคการเรียนรู้แบบ  TGT  
และ STAD  มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดย
บูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  STAD  และ  TGT  
วิ ช าคณิ ตศาสตร์ ธุ รกิ จ และบ ริ ก าร   ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
  1.  ควรพิจารณาถึงสภาพปัจจุบันปัญหา    
ที่เกิดขึ้นว่าสอดคล้องกับแนวคิดหรือความส าคัญ
และความเป็นมาของปัญหาของหรือไม่ 
  2.  ก่อนการน าไปใช้ต้องศึกษาแนวคิด  
วิธีการ ตลอดจนกระบวนการตามที่ระบุไว้ในชุด
การเรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3. บทบาทของครูผู้สอนต้องเป็นผู้คอยให้
การสนั บสนุ นช่ วย เห ลือ ให้ นั ก เรียนประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบัติกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียน 
  4. ควรกระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อ่ืนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  กล้าแสดงออกและ
ครูควรให้การเสริมแรงแก่นักเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรเปรียบเทียบเทคนิควิธีการสอน    
ต่าง ๆ  เช่น เปรียบเทียบวิธีการสอนแบบร่วมมือ
กับวิธีการสอนแบบ  STEM 

  2 .  ควรมี ก ารศึ กษ าความค งท นของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบ  STAD  และ  
TGT  วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  ส าเร็จลุล่วงด้วย
ความอนุเคราะห์อย่างดีจากนายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุบลราชธานี   
นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ์  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี   
นางสาวธนิดา  วรรณแก้ว  รองผู้อ านวยการ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ให้ความกรุณา
เมตตา  สละเวลาให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น และการ
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  ของเครื่องมือที่ใช้
ในการด าเนินการวิจัยจนเป็นผลส าเร็จ 
  ขอขอบพระคุณนายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว  
ผู้ อ านวยการวิทยาลั ยอาชี วศึ กษาอุบลราชธานี         
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คณะครู  
ตลอดจนนั กเรียน   นั กเรียนวิทยาลั ยอาชี วศึกษา
อุบลราชธานีทุกคน   ที่ให้การสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการ  คณะผู้บริหาร  
ค ณ ะค รู   นั ก เรี ย น  วิ ท ย าลั ย อ าชี ว ศึ ก ษ า
อุบลราชธานี  ส านั กงานคณ ะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ที่ ให้ความอนุเคราะห์และอ านวย
ความสะดวกในการพัฒนาเครื่องมือวิจัยและการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้   
 คุณค่าและประโยชน์ อันพึงมีในการวิจัย
ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบบูชาแด่  บิดา  มารดา และผู้
มีพระคุณต่อผู้วิจัยทุกท่าน  และบูรพาจารย์ที่ได้ให้
การศึกษาอบรมสั่ งสอนให้สติปัญญา  ความ
เชี่ยวชาญ  กล้าหาญและคุณธรรมทั้งหลาย  อัน
เป็นเครื่องชี้น าทางส่องสว่างไปสู่ความส าเร็จ 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 
 บทความการวิจัยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1)  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนที่
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน  3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ  4) ศึกษาความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน  
การวิจัย  ได้แก่  นักศึกษา ปวส.ชั้นปีที่  2  สาขาวิชาการจัดการส านักงาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  จ านวน  26  คน  ซึ่งได้มาโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี  3  ชนิด  ได้แก่   1)  เอกสารประกอบการสอนและ
คู่มือครู   2) แบบทดสอบ  มีค่า P เท่ากับ 0.22  ถึง  0.67  r  เท่ากับ 0.29  ถึง   0.74  และความเชื่อมั่น    
ทั้งฉบับ  0.85  และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ รายข้อตั้งแต่  0.76  ถึง  
0.97  และความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.98  สถิติที่ใช้ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ       
การทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1.  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพ  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  81.88/80.28   
  2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลพบว่ามีความรู้เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน  ร้อยละ  66.98 
  3.  นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  4.  นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน  โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ  :  ผลการใช้เอกสารประกอบการสอน , เอกสารประกอบการสอน  
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Abstract 
 The purpose of this research were : 1) to construct and identify the efficiency of the   
teaching materials in Mathematics and Statistics for Careers, Code 3000-1404 of Vocational 
Certificate student  Level 2 at 75/75 standard  2) to examine  the effectiveness index of the 
teaching material 3) to Compare the learning achievement between before and after students 
studying by using the document and 4) to study the satisfaction of students with teaching 
material. 
 The sampling group in this research were 26 students of 2nd year vocational certificate 
students from Office Management program at Ubon Ratchathani Vocational College,  the 
Office of Vocational Education Commission, during 2nd Semester, academic year 2019 using 
cluster sampling method. The research instruments were : 1) 11 set of teaching documents 
and teacher manual.  2) an achievement test consisting of  40 items  of  4 multiple choice 
types having  difficulty level (P) from 0.22 to 0.67 and the discrimination  level (r)  from 0.29 
to 0.74 and the whole reliability level at 0.85 and 3) the 20 items satisfaction questionnaire 
with  5 rating scale having the correlation coefficient of each item from 0.76 to 0.97 and the 
reliability was 0.98.  The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation and the t-test. 
 The results of the research showed that 
  1. The efficiency of the teaching material for Mathematics and Statistics for Careers 
class   was 81.88 / 80.28 which was higher than the set criteria 75/75. 
  2. Effectiveness index for the teaching materials of Mathematics and Statistics for 
Career Careers class was increased 66.98 %. 
  3.The academic achievement of the students after using teaching materials on was 
higher at the statistical significance of .05 
  4. The level of student’ satisfaction with the teaching materials  for the 
Mathematics and Statistics for Careers class was at the highest level. 
 
Keywords : results of using teaching materials, teaching materials 
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1.  ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ค ณิ ต ศ าส ต ร์ มี บ ท บ าท ส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ         
การพัฒนาความคิดของผู้เรียน  ทั้งในด้านการคิด
สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบ
แผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน  
ตัดสินใจ  แก้ปัญหา  และสามารถน าไปใช้ใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เห ม าะส ม  
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์  ช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 :  1)  
การจัดการเรียนรู้จึงควรมุ่งเน้นให้เยาวชนทุกคนได้
เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเต็มความสามารถ  การน า
ความรู้  ทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้
ในการแก้ปัญหาการด าเนินชีวิต  การศึกษาต่อ 
การมี เห ตุ ผล   มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อคณิ ตศาสตร์  
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ  และสร้างสรรค์  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  2552  :  
10)   ธรรมชาติของคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์  เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน
ขึ้นมาก็ดูเวลา  ประมาณ  หรือคาดคะเนเวลาใน
การปฏิบัติภารกิจประจ าวันและในการด าเนินชีวิต
ตลอดวันก็จะเกี่ยวข้องกับจ านวน  ตัวเลข  ขนาด  
รูปร่างของสิ่งต่าง ๆ ข้อมูลที่น าเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ (สมเดช  บุญประจักษ์.  2551 :  7)  ที่
เกี่ยวข้องกับความคิดรวบยอด  ในวิชาคณิตศาสตร์
มีการสร้างความคิดต่าง ๆ ขึ้น  ซึ่งความคิดเหล่านี้
ได้มาจากการสรุปความคิดเห็นที่เหมือน ๆ กัน  ซึ่ง
อาจจะได้จากประสบการณ์หรือปรากฏการณ์    
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  อีกทั้งยังเป็นวิชาที่มีการแสดง
แนวคิดอย่างเป็นระบบ  เป็นขั้นตอน  การสรุปใน
แต่ละข้ันตอนจะต้องมีการอ้างอิงสมเหตุสมผล  ทุก
ขั้นตอนในแต่ละเนื้อหาจะเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน  
มนุษย์จึงสามารถใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ ใหม่  ๆ  คิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ได้  โครงสร้างของคณิตศาสตร์
ที่สมบูรณ์นั้นมีก าเนิดมาจากธรรมชาติ  โดยมนุษย์
ได้เฝ้าสังเกตความเป็นไปของธรรมชาติซึ่งอาจจะ

เป็นทางชีววิทยา  ฟิสิกส์  จิตวิทยา  เศรษฐศาสตร์ 
ฯลฯ  โดยพิจารณาปัญหาต่าง ๆ  ของเนื้อหา
เห ล่ านั้ น แ ล้ ว ส รุ ป ใน รู ป น าม ธ รรม   ส ร้ า ง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเนื้อหานั้น ๆ  
(วรรณี  ธรรมโชติ.  2551 :  1-2) 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีพบปัญหา
ว่าก าลังคนที่ผลิตขาดคุณลักษณะด้านความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็น  ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET)  ด้านอาชีวศึกษา  

ระดับ  ปวส.  ปีการศึกษา  2560-2561  พบว่า
ก ร ะบ ว น ก ารคิ ด วิ เค ร า ะห์ แ ก้ ปั ญ ห าท า ง
คณิตศาสตร์   ระดับชาติอยู่ ในระดับต่ า   (ฝ่าย
วิชาการ  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี.  
2561 : 8)  และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
กล่าวว่าปัญหาคุณภาพด้านทักษะการคิดของ
เด็ ก ไท ยค วร ได้ รั บ ก ารแ ก้ ไขอ ย่ า ง เร่ งด่ ว น   

(กระทรวงศึกษาธิการ.  2549  :  3) 
 การจัดการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์  
ครูผู้สอนจ าเป็นต้องปรับวิธีการสอนให้สอดคล้อง
กับสติปัญญาและพัฒนาการนักเรียน  นอกจากนี้
ยังมีการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียน    
การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาด้านวิธีการ
สอนแบบใช้สื่อประเภทเอกสารประกอบการสอน  
ชุดฝึก  แบบฝึกทักษะ  ซึ่งเป็นสื่อที่จัดท าเป็นชุด
โดยน ามาใช้กับนักศึกษาเพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้
ครั้งหนึ่ ง ๆ  (กรมวิชาการ.  2542  :  15-16)  
ดังนั้นเอกสารประกอบการสอนจึงเป็นนวัตกรรมที่
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ในทุก ๆ ด้าน
ของผู้เรียน  สนับสนุนให้ผู้เรียนมีบทบาทในการ
ร่วมกิจกรรมการเรียน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด
อย่างมีอิสระมีเหตุผลมีความรับผิดชอบ  รู้จักการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  (ประหยัด  วรปรีชา.  2540 : 
บทน า) 
 ดั งนั้ น เอกสารประกอบการสอน เป็ น
นวัตกรรมที่ ช่วยปรับปรุง  แก้ ไข  เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านการ
แก้ปัญหา  การคิดแบบหลากหลาย  ทักษะทาง
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สังคม  การสร้างนิสัยความรับผิดชอบร่วมกัน  ซึ่ง
จะท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยมี
ความเชื่อว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้เอกสารประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
งานอาชีพ  รหัสวิชา  3000-1404  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู งชั้ นปีที่   2  เป็นนวัตกรรมที่ ช่ วย
ปรับปรุง  แก้ไข  กระบวนการเรียนการสอนวิชา
คณิ ตศ าสตร์ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระส งค์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  สามารถวัดผลและประเมินผลได้
ตามสภาพจริง  จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
งานอาชี พ   รหั สวิ ช า  3000 -1404   ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2  โดยใช้
ก ร ะ บ ว น ก า ร เชิ ง ท ด ล อ ง เป็ น แ น ว ท า ง                
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้บรรลุผลตามความมุ่ งหมาย
ส าม ารถน าม า ใช้ ได้ กั บ ก าร เรี ย น ก ารส อน
คณิตศาสตร์  ทุกระดับชั้น  และมีประสิทธิผล 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  3000-1404  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูงชั้นปีที่   2  ที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  
  2.  เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสาร
ประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
งานอาชี พ   รหั สวิ ช า  3000 -1404   ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2 
  3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา
ที่ เรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน  วิชา
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  
3000-1404  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่  2 
  4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อเอกสารประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์

และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  3000-1404  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1  ประชากรและตัวอย่าง 
  ป ระช าก ร   ได้ แ ก่   นั ก ศึ ก ษ า ระ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา 
การจัดการส านั กงาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี   ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2562  
จ านวน  2  ห้องเรียน  นักศึกษาทั้งหมด  52  คน  
  ตั ว อ ย่ า ง   ไ ด้ แ ก่   นั กศึ กษ าระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2  สาขาวิชา การ
จัดการส านักงาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา  2562  จ านวน  26  คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster  Sampling) 
 3.2  ตัวแปร 
  3.2.1  ตั ว แ ป ร อิ ส ระ   ได้ แ ก่   เอกสาร
ประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ   
รหัสวิชา  3000-1404  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2 
  3.2.2  ตัวแปรตาม 
   1 .  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง เอ ก ส า ร
ประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
งานอาชี พ   รหั สวิ ช า  3000 -1404   ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2 
   2 . ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ข อ ง เอ ก ส าร
ประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
งานอาชี พ   รหั สวิ ช า  3000 -1404   ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2 
   3 .  ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า งก าร เรี ย น วิ ช า
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  
3000-1404  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่  2 
   4.  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
เอกสารประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และ
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สถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  3000-1404  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 4.1  เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใน ก า ร วิ จั ย ที่ ใ ช้ ใน         
การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  3  ชนิด  
ได้แก่  1) เอกสารประกอบการสอนและคู่มือครู   
จ านวน  11  ชุด  2) แบบทดสอบ จ านวน  40  
ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจ  จ านวน  20  
ข้อ 
 4.2 วิธีการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพ
เครื่องมือ 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการ
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตามล าดับ  ดังนี้ 
  4.2.1  เอกสารประกอบการสอน  จ านวน  
11  ชุด  มีรายละเอียดในการสร้างดังนี้ 
      1.   ศึ ก ษ า ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557   
แบ่งเนื้อหาวิชา เขียนเอกสารประกอบการสอน
และคู่มือครู   จ านวน  11 ชุด  และน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  5  คน น ามาแก้ไขปรับปรุง 
  2.  น านวัตกรรมทดลองใช้  ขั้นที่ 1 
การทดลองแบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง   มีประสิทธิภาพ  
57.63/56.22   ขั้นที่  2   การทดลองแบบกลุ่มเล็กมี
ประสิทธิภาพ  73.55/72.89  และ ขั้นที่  3  การ
ทดลองภาคสนามมีประสิทธิภาพ  80.11/79.24  
ปรับปรุงและน าไปใช้จริง 
  4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ดังนี้ 
    1.  ศ ึก ษ าว ิธ ีก า ร ส ร ้า งข ้อ ส อ บ  
จ านวน  40  ข้อ  และสร้างข้อสอบ 
    2.  น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง  5  ท่านประเมิน  น ามาวิเคราะห์หาดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง  0.80  ถึง  1.00 
    3.  น าแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนที่
เคยเรียนเนื้อหานี้มาก่อน 

     4.  น าแบบทดสอบมาหาคุณภาพ
ดังนี้  P มีค่า 0.22 - 0.67   r มีค่า  0.29 - 0.74   และ
ความเชื่อมั่น (rcc)  0.85 
    5. น าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

  4.2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจ  ดังนี้
    
    1.  ศ ึกษาว ิธ ีสร ้างแบบสอบถาม
ความพ ึงพอใจ  และสร ้าง เป็นแบบมาตราส่ วน
ประมาณ ค่ า  5  ระดับ   ตามวิธีของลิ เคิ ร์ท  
(Liker)  จ านวน  20  ข้อ 
    2.  น าแบบสอบถามความพึงพอใจ
เสนอต่อผู้เชี ่ยวชาญชุดเดิม  เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาข้อค าถาม
กับกิจกรรมที่จะวัด  และท าการปรับปรุงแก้ไข 
    3.  น าแบบสอบถามความพึงพอใจ  
ไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างน ามา
วิเคราะห์ โดยวิธี  Item – Total  Correlation  ได้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ออยู่ระหว่าง  0.76  
ถึง  0.97 
    4.  น าแบบสอบถามความพึงพอใจ
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับตามวิธีการของ         
ครอนบาค  (Kronbach)  ได้เท่ากับ  0.98 
    5.  พิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจ
ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 4.3  วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลดังนี้ 
  4.3.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  
รหัสวิชา  3000-1404  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ซึ่งผ่าน
กระบวนการหาคุณภาพมาแล้วไปทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่าง  ตรวจให้คะแนนแล้วเก็บข้อมูลไว้ 
  4.3.2 ด า เน ิน ก ารสอน โดย ใช ้เอกส าร
ประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
งานอาชี พ   รหั สวิ ช า  3000 -1404   ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2 
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  4.3.3 ท ด ส อ บ ห ล ัง เ ร ีย น   โ ด ย ใ ช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิมที่
ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
  4.3.4  สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์
และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  3000 -1404  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2 
  4.3.5  น าผลการทดสอบและแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน   
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  3000-
1404  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2 ไป
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  และสรุปรายงาน
ผลการวิจัยต่อไป 
 4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล   ผู้วิจัยด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
  4.4.1 วิ เคราะห์ หาประสิ ทธิ ภาพเอกสาร
ประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  
รหัสวิชา  3000-1404  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู
ชั้นปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 
  4.4.2 เป ร ียบ เท ียบผลส ัมฤทธิ ์ท างการ
เรียนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาที ่เรียน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์
และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  3000 -1404        
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2 
  4.4.3 วิ เคราะห์ ห าความพึ งพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน  วิชา
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  
3000-1404  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่  2 
 4.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.5.1  สถิติพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  4.5.2  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ  
ได้ แก่  ก ารห าค ่าความ เที ่ย งตรง   (Validity)       
การหาค่าระดับความยาก   การหาค่าอ านาจ
จ าแนก การหาค่าความเชื่อมั่น   (Reliability)  
ของแบบทดสอบและแบบสอบถาม     

  4.5.3  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
ได้แก่   การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้  และการทดสอบท ี
 4.5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่  1   ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
เพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  3000 -1404  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่   2  ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  75/75 
ตารางที่  1  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และร้อยละจากการท าแบบทดสอบย่อยจาก
เอกสารประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  3000-1404  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2  จ านวน  11  ชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         จากตารางที่  1  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของ
นักศึกษาจากการท าแบบทดสอบย่อยจากเอกสาร
ประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ    
เพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  3000-1404  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2  จ านวน  
11  หน่วยการเรียนรู้   จากคะแนนเต็ม  110  
คะแนน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  81.88 คะแนน  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.15  คิดเป็นร้อยละ  81.88 
แสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E1)  
เท่ากับ  81.88 
 

ตารางที ่2 ค ะแ น น เฉ ลี่ ย   ส่ ว น เบี่ ย ง เบ น
มาตรฐาน  และคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจาก
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  
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3000-1404  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
  จากตารางที่  2  พบว่าคะแนนเฉลี่ย
จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนเท่ากับ  16.11  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  เท่ากับ  2.21  คิดเป็นร้อยละ 40.28 
ของคะแนนเต็ม  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
เท่ากับ  32.11 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ  1.30  คิดเป็นร้อยละ  80.28 แสดงว่า 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ  80.28 
 
ตารางที ่ 3  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
สอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  
รหัสวิชา  3000-1404  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2  ตามเกณฑ์  75/75 
 
 
 

           
 จากตารางที่   3  พบว่าประสิทธิภาพ
กระบวนการของเอกสารประกอบการสอน  วิชา
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  
3000-1404  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นปีที่  2  จ านวน  11   หน่วยการเรียนรู้  (E1)  
เท่ากับ  81.88  และประสิทธิภาพผลลัพธ์ของ
เอกสารประกอบการสอน  (E2)  เท่ากับ  80.28  
ดังนั้นประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  
3000-1404  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นปีที่  2  จึงมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.88/80.28  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
 ต อ น ที่   2   ผลการวิ เคราะห์ ดั ชนี
ประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน  วิชา
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ  รหัสวิชา  3000-
1404  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี  2  
 ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง เอ ก ส า ร
ประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
งานอาชี พ   รหั สวิ ช า  3000 -1404   ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่   2  มีค่า
เท่ ากับ   0.6698  แสดงว่านั กศึกษามีความรู้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ  66.98 
 ต อ น ที่  3  ผ ล ก า ร เป รี ย บ เที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษาที่ เรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ   
เพื่องานอาชีพ  รหัสวิชา  3000-1404  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี  2 
 

ตารางที ่ 4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลั งเรี ยนที่ เรี ยนโดยเอกสารประกอบการสอน                
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  
3000-1404  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่  2 
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  จากตารางที่  4  แสดงว่านักศึกษาที่ได้เรียน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์
และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  3000-1404  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2  หลัง
เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 ตอนที่  4  ผลการวิเคราะห์ความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการ
สอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ  
รหัสวิชา  3000-1404  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงช้ันปีท่ี  2 
 

ตารางที่  5   แสดงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
เอกสารประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ      
เพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  3000 -1404  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที่   5   พบว่านั กศึกษามี
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เรี ย น โด ย ใช้ เอ ก ส า ร
ประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
งานอาชี พ   รหั สวิ ช า  3000 -1404   ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2  ที่ผู้วิจัยได้

พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  
จ านวน  17  ข้อ  อยู่ในระดับมาก  จ านวน  3  ข้อ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  3000-1404  ระดับ
ป ร ะก าศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง ชั้ น ปี ที่   2                
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  81.88/80.28  ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้  75/75  
 5.2  ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน  
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  
3000-1404  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่  2  พบว่านักศึกษามีความรู้เพ่ิมขึ้นจาก
ก่อนเรียนร้อยละ  66.98 
 5.3  นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  วิชา
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  
3000-1404  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่  2  หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05 
 5.4 นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
งานอาชี พ   รหั สวิ ช า  3000 -1404   ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2 โดยรวมมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัยเรื่องรายงานผลการใช้
เอกสารประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  3000-1404  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2  มีประเด็น
ที่ส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
 6.1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  3000-1404  ระดับ
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ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชีพชั้ น สู งชั้ น ปี ที่   2  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  81.88/80.28  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/755 หมายความว่านักศึกษาได้
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบย่อยจาก   
เอกสารประกอบการสอนทั้ง 11 ชุด  คิดเป็นร้อย
ละ 81.88 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 
80.28  แสดงว่าเอกสารประกอบการสอน  วิชา
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  
3000-1404  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่  2  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้  ทั้งนี้เนื่องจากเอกสารประกอบการ
สอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  
รหัสวิชา  3000-1404  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่   2  ได้ผ่านขั้นตอนในการ
จัดท าอย่างเป็นระบบ  เลือกวิธีการที่เหมาะสมใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ ศึ ก ษ า เอ ก ส ารที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  
ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 
   6.1 .1   เอกสารประกอบการสอน  วิชา
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  3000-1404  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2  ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นได้ผ่านการสร้างอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนและ
วิธีการที่เหมาะสม   ก่อนลงมือสร้างผู้วิจัยได้ศึกษาสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  
2557  วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา  
ค าอธิบายรายวิชา  ตลอดจนการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้  
ตลอดจนเทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ   ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ศึกษาขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอนและ
ด าเนินการสร้างเอกสารประกอบการสอน อย่างเป็นระบบ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างเอกสารประกอบการ
สอนของบุญชม   ศรีสะอาด   (2546  :  81-83)   ในการสร้าง
เอกสารประกอบการสอน  ผู้สร้างจะต้องวิเคราะห์เนื้อหาที่
จะสอน  น าเนื้อหาสาระการเรียนรู้มาแบ่งเป็นหน่วยการ
เรียนย่อย  และเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายากให้
เหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะของนักศึกษา  เพ่ือให้ง่ายต่อ
การเรียนรู้   หลังจากนั้นจึงน าเอกสารประกอบการสอน  

ผ่านประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญน าไปปรับปรุง  และ
น าแผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบการสอนไป
ทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง  3  ครั้ง  คือ การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  (One  
to  One  Testing)   การทดลองแบบกลุ่มเล็ก  (Small  
Group Testing)  การทดลองแบบกลุ่มเล็ก  (Small  
Group  Testing) และการทดลองภาคสนาม  (Field  
Testing)  ท าให้ผู้วิจัยเห็นข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากนั้นผู้วิจัยได้น ามาปรับปรุงแก้ไขก่อน
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง  จึงท าให้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
งานอาชี พ   รหั สวิ ช า  3000 -1404   ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่  2  จึงเป็น
เอกสารประกอบการสอนที่มีความสมบูรณ์ 
   6.1.2 เอกสารประกอบการสอน  วิ ชา
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  3000-1404  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2  ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นนับเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สามารถน ามาใช้
ประกอบและปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะในการแก้ปัญหาตลอดจนคิดสร้างสรรค์ได้อย่าง    
มีเหตุผล  อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ได้
ตามก าลังความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคล
ประกอบกับใช้สอนควบคู่กับแผนการจัด  การเรียนรู้การ
ด าเนินการสอนนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียน
การสอน นักศึกษาได้เปลี่ยนกิจกรรมบ่อย ๆ  นักศึกษาได้
ทราบความก้าวหน้าของตนเองในการท าแบบฝึกหัดอย่าง
สม่ าเสมอ นักศึกษาจึ งรู้ สึ กผ่อนคลายไม่ตึ งเครียด
สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียน นักศึกษามีความสนใจ
เรียน ตั้งใจเรียนและ   มีความกระตือรือร้นในการท า
กิจกรรมจึงส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เพ่ิมมากขึ้น  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของฉัจชิสา เพชรหนองชุม 
(2551 : 49-50) ได้สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบ  
การเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 (3200-0002) ระดับชั้น
ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชีพชั้ นสู ง ผลการวิ จั ยพบว่ า
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชา การบัญชี
เบื้องต้น 1 (3200-0002) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น  
มีประสิทธิภาพ 82.03/84.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80   
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  6.2 ค่ าดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ข อ ง เอกส าร
ประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
งาน อาชี พ   รหั สวิ ชา   3000 -1404   ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2  พบว่า
นักศึกษามีความรู้เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ  
66.98  พบว่านักศึกษามีความรู้เพ่ิมขึ้นจากก่อน
เรียน  ร้อยละ 66.98  แสดงว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้ เอกสารประกอบการสอน  วิชา
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  
3000-1404 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่  2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุ คคล  ให้ นั กศึกษาได้ลงมือปฏิบั ติ
กิจกรรมด้วยตนเอง  โดยกิจกรรมที่ใช้มีทั้งกิจกรรม
กลุ่ม  รายบุคคล  ซึ่งกิจกรรมกลุ่มจะท าให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  มีความเป็นประชาธิปไตย  
ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้น า  ผู้ตามที่ดี  นักศึกษา
ได้ มี โอ ก าส แ ล ก เป ลี่ ย น ค ว าม คิ ด เห็ น แ ล ะ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  การให้
ความเอาใจใส่ร่วมมือกัน  เป็นการส่งเสริมทักษะ
ทางสังคม  จากกิจกรรมดังกล่าวจะท าให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง  กล้าแสดงออก  บรรยากาศใน
การเรียนรู้จึงเต็มไปด้วยความสุข  นักศึกษาไม่รู้สึก
เครียดในการปฏิบัติกิจกรรม  ท าให้บรรยากาศใน
การเรียน  เอ้ือต่อการเรียนรู้  ประกอบกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีเอกสารประกอบการสอนที่มี
ความเหมาะสมกับนักศึกษา  มีค าอธิบายเนื้อหา
ขั้นตอนการด าเนินการอย่างชัดเจน  เรียนรู้เนื้อหา
จากภาพประกอบและก าหนดสถานการณ์ใกล้ตัว
ในชีวิตประจ าวันเป็นโจทย์ค าถาม  จึงส่งผลให้
นักศึกษาที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมี
พฤติกรรมการเรียนที่ดี  สามารถท าใบงานได้ด้วย
ความเข้าใจซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของญาตินันท์   
เสนคราม  (2559 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษา
วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องเศษส่วน  และเจตคติต่ อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์  ของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  

ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ  
เทคนิค  TAI  กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ  ผลการวิจัยพบว่ามีดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  เรื่องเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TAI  กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ   มี ค่ า เท่ ากับ   0 .6512   กับ   0 .4807  
ตามล าดับ  
 6.3 นักศึกษาที่ ได้ รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน  วิชา
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  
3000-1404  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่  2  หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05  ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากเอกสารประกอบการ
สอน วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัส
วิชา  3000-1404  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปีที่  2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้า  ตามค าแนะน าที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบการ
สอนภายในแต่ละเนื้อหาย่อยของเอกสารประกอบการสอน              
เป็นการก าหนดให้นักศึกษา  ได้ตอบสนองต่อ
เอกสารประกอบการสอนโดยการใช้ค าถามและ
ทราบผลย้อนกลับทันทีเป็นการให้นักศึกษาเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนท าให้นักศึกษาเกิด
ความเข้าใจเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอน  
และประการส าคัญเอกสารประกอบการสอนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความถูกต้องเหมาะสมกับวัยของ
นักศึกษา  เหมาะสมกับเนื้อหา  เวลาและกิจกรรม
ในการเรียนมีแบบทดสอบความก้าวหน้าของการ
เรียนโดยนักศึกษาสามารถท าการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของตนเองได้ทันทีส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย น และ เห็ น คุณ ค่ าของตนเอง   นอกจากนี้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
เป็นเครื่องมือวัดความสามารถของนักศึกษาก่อนเรียนและ
หลังเรียน  เป็นการตรวจสอบว่านักศึกษามีความรู้ความ
คงทนในความรู้มากเพียงใด เมื่อเรียนแล้วมีผลดีขึ้นหรือไม่
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ผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้างตามหลักการและแนวคิด ในการ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเครื่องมือ
ในการสอบวัดทักษะความสามารถ  นอกจากนี้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเป็นปรนัยของข้อสอบหรือ
ความชัดเจนของค าถาม ใช้ถามได้ตรงประเด็นตรงเนื้อหา
หรือจุดประสงค์การเรียนรู้  และน าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไปหาคุณภาพโดยน าไปใช้กับ
นักศึกษาที่เคยเรียนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และสถิตินี้มา
ก่อน  และได้ผ่านการประเมินและมีความเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้วัดและประเมินนักศึกษาจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปีที่  2     หลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน  
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  3000-1404  
สูงกว่าก่อนเรียน   อย่าง มีนัยส าคัญทางสติติที่ระดับ  .05   
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปนัดดา  ปิยะวรากร  
(2559 : บทคั ดย่ อ)  ได้ ท าการศึ กษาวิ จั ยเรื่ องการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
6  โดยใช้การเรียนรู้การใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  การคิดวิเคราะห์  และความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ความสามารถการคิดวิเคราะห์  เรื่องลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
ที่สอนโดยใช้การเรียนรู้การใช้ปัญหาเป็นฐานหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
สอดคล้องกับงานวิจัย  
 6.4  นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอน  วิชาคณิตศาสตร์และ สถิติเพ่ืองาน
อาชีพ  รหัสวิชา  3000-1404  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2   โดยรวมมีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด  ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากเอกสารประกอบการ
สอน  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  
3000-1404  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  2  
ได้ผ่านหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยผ่านการหาประสิทธิภาพก่อนน าเครื่องมือนั้นไปใช้
จริง  ประกอบกับกิจกรรมการเรียนการสอนได้เน้นให้
นักศึกษาได้ท ากิจกรรม  ลงมือปฏิบัติ  มีส่วนร่วม  ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน  มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ภายในชั้นเรียนและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มกระตุ้นให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการคิด การ
วางแผนอย่างเป็นระบบ  และสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง  
และน าเอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
นักศึกษาได้มีโอกาสได้ประเมินเพ่ือน  เพ่ือนประเมิน  ครู
ประเมิน  และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด  ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของฉัจชิสา   เพชรหนองชุม  (2551 : 
49-50)   ได้สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
วิ ชาการบั ญชี เบื้ องต้ น  1 (3200-0002) ระดั บชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
เอกสารประกอบการเรียนโดยรวมในระดับมาก  
 

7.  ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าเอกสารประกอบการสอน      
ไปใช้ 
  7.1  ครูผู้สอนควรมีการเตรียมความพร้อม
ทั้งด้านห้องเรียน อุปกรณ์ สื่อ วัสดุให้มีความพร้อม
ก่อนท าการสอน เวลาในการควบคุมกิจกรรม  ไม่
ทอดทิ้งนักศึกษาในขณะที่ด าเนินกิจกรรม 
  7.2  ครูผู้สอนควรสังเกตนักศึกษา กระตุ้น  
เสริมแรงให้ก าลังใจนักศึกษาและสร้างบรรยากาศ
ให้เป็นกันเอง  ในขณะที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือจะได้พัฒนาเอกสารประกอบการสอน  ให้
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ
นักศึกษา ท าให้  การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   7.3  ควรมีการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ  เพ่ือหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวชิา
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพในเนื้อหาอ่ืนที่
ท าให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียน 
   7.4  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการน า
เอกสารประกอบการสอนรูปกลุ่มสัมพันธ์ด้วยเกม
กับเพลงเพ่ือส่งเสริมทักษะการสื่อสาร โดยศึกษา
ตัวแปรตาม อ่ืนๆ  เช่น  ความสนใจ เรียนวิชา
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คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  เจตคติที่มีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  เป็นต้น 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน  
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ  รหัสวิชา  
3000-1404  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่  2 ส าเร็จลุล่วงด้วยความอนุเคราะห์อย่างดี
จากนายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   นางสาวเพ็ญใจ  
ชัยวงศ์  นางสุวนิจ  สุริยพันตรี   นางสาวธนิดา  
วรรณแก้ว  รองผู้อ านวยการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี   ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ที่ให้ความกรุณาเมตตา  สละเวลาให้
ค าแนะน า  ข้ อคิ ด เห็ น  และการตรวจแก้ ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ  ของเครื่องมือที่ ใช้ ในการ
ด าเนินการวิจัยจนเป็นผลส าเร็จ 
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการ  คณะผู้บริหาร  
ค ณ ะ ค รู   นั ก เรี ย น  วิ ท ย าลั ย อ าชี ว ศึ ก ษ า
อุบลราชธานี  ส านั กงานคณ ะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ที่ ให้ความอนุเคราะห์และอ านวย
ความสะดวกในการพัฒนาเครื่องมือวิจัยและการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้   
 
9. เอกสารอ้างอิง 
[1]  กระทรวงศึกษาธิการ.(2551).  เส้นทางสู่ 
  ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษาไทย   
  : แนวทางการด าเนนิงานการปฏริูปการศึกษา. 
 [2]  ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน.   
 (2554). การวางแผนเชิงกลยุทธ์การศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน  เอกสารประกอบการอบรม 
 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน. ม.ป.ท.  ; ม.ป.พ. 
[3]  สมเดช  บุญประจักษ์. (2551).  หลักการสอน 
 คณิตศาสตร์.  กรุงเทพฯ  :  คณะวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
[4]  วรรณี  ธรรมโชติ. (2551).  หลักการ 
 คณิตศาสตร์.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ภาพพิมพ์. 

[5]  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา. (2551).  
 ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 125 ตอนที่ 43 ก.  
 หน้า 1-2.   
[6]  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553).  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง  
 (พ.ศ.2552 - 2559).  กรุงเทพ ฯ.   
[7]  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   
 (องค์การมหาชน).  (2559). รายงานผล 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
 ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ระดับ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.  กรุงเทพ ฯ.   
[8]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี. (2561).  
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)   
 ประจ าปีการศึกษา  2561.  
 ส านักงานคณะกรรมการ 
 การอาชีวศึกษา. 
[9]  กรมวิชาการ. (2542). แนวทางการจัด 
 กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะ ดี เก่ง  
 มีสุข. กรุงเทพ ฯ  : กองวิจัยทางการศึกษา.   
[10]  ประหยัด  วรปรีชา. (2540). ปัญหา 
 การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย   
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขต 
 พายัพ.  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
 เชียงใหม่  :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
[11]  บุญชม  ศรีสะอาด.  (2546). การพัฒนา 
 การสอน.  กรุงเทพ ฯ  :  ชมรมเด็ก. 
[12]  ฉัจชิสา  เพชรหนองชุม.  (2551).รายงาน 
 ผลการใช้สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 
 วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 (3200-0002)  
 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.  
 ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ   
 สุราษฎร์ธาน ี :  วิทยาลัยอาชวีศกึษาสุราษฎรธ์าน.ี  
[13]  ญาตินันท์   เสนคราม. (2559).  
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 เรื่องเศษส่วน  และเจตคติต่อการเรียน 
 วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยม 
 ศึกษาปีท่ี  1  ระหว่างการจัดกิจกรรม 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 862



 การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค  TAI   
 กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ.   
 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  มหาสารคาม  :   
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
[14]  ปนัดดา  ปิยะวรากร.  (2559).  
 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องลิมิตและความต่อเนื่อง 
 ของฟังก์ชัน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6.  . 
 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  มหาสารคาม  :  
 มหาวิทยาลัย  

 

หนังสือรวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้า 863
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บทคัดย่อ 

 บทความการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ใช้ Google Classroom จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 2) ศึกษาระบบการใช้ Google Classroom จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 3) 
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการใช้ Google Classroom จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 26 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) ห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom 2) แบบสอบถาม 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 2) เรียนรู้การใช้ Google Classroom จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 3) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้ Google Classroom จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้งาน Google Classroom จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 

ค าส าคัญ : การใช้ Google Classroom จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
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Abstract 

 The purposes of this research are; 1) To Management Active Learning by using Google 
Classroom 2) To Study the system for using Google Classroom to manage teaching and learning 
with Active Learning. 3) To study the satisfaction of learners about using Google Classroom to 
manage the teaching and learning with Active Learning. The sample consisted of 26 learners. 
The research instruments were 1). A Google Classroom Online Classroom 2) Questionnaire 

 The results showed that 1) Having a Google Classroom online for Active learning 
activities. 2) Learning how to use Google Classroom for managing an Active Learning activity. 
3) The results of the satisfaction of learners by using Google Classroom to manage Active 
Learning showed that Google Classroom users' satisfaction with Active Learning is very good. 
The average value is 4.69. 

Keywords: Google Classroom provides Active Learning. 
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1. บทน า 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.2542 เน้นกระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพของตนเอง นอกจากนั้นตามยุทธศาสตร์
ชาติด้านการศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
เชิงอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Education) ที่เป็นการ
สร้างความรู้และความสามารถโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นเครื่องมือ 
ทั้งนี้ เพ่ือการก้าวไปสู่สังคมแห่งปัญญา และการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคคล
ได้พัฒนาตนเอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสู่การเรียนรู้
รูปแบบใหม่ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2542) 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าง พ.ศ.2557-
2559 ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่ า  ประชาชนได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีคุณภาพ ด้วยการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ศึกษา ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนระบบ
การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ มีเป้าประสงค์เพ่ือ
ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ มีเป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
และจัดให้มีการผลิตสื่อการเรียนรู้ในทุกระดับและ
ทุกประเภทการศึกษาที่สามารถใช้กับเครื่องมือ
อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย  (เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวงศึกษาธิการ
,2551) 

โดยการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี กับวง
การศึกษาหลายด้าน ได้แก่ การบริหารการจัดการ 
การบริการวิ ชาการ  และการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และแก้ ไขเ พ่ิมเติม  ฉบับที่  2 (คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545) กล่าวว่า การเรียนการ
สอนจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือความเสมอ
ภาคและพัฒนาคุณภาพการ เ รี ยนการสอน 
ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็น

เทคโนโลยีหนึ่งที่ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความเร็วในการประมวลผลของ
คอมพิวเตอร์และความเร็วในการสื่อสารที่สูงขึ้น 
โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้มี
การก าหนดยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัล เ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนในประเทศ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้มีความรู้
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะถือว่า
เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555, หน้า 
1) จึงท าให้ เทคโนโลยี เหล่านี้ถูกน ามาใช้ เป็น
เครื่องมือเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนในด้านการเรียน
การสอนมากขึ้น ท าให้การจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญในการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติ
การศึกษาศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในมาตรา 22 
กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ เ ต็ ม ต า ม ศั ก ย ภ า พ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
 ปัจจุบันเทคโนโลยี ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ
ระดับหนึ่งในการด าเนินชีวิตของมนุษย์เราในทุก
ทุกด้าน  เช่น  ด้านการศึกษา ซึ่งคอมพิวเตอร์หรือ
เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการน าเสนอสิ่งต่าง ๆ  ได้
อย่างน่าสนใจเป็นระบบและรวดเร็ว ทันสมัย  เป็น
ลักษณะมัลติมีเดีย ใช้งานง่ายแค่เพียงสัมผัส ท าให้
เกิดความเพลิดเพลิน มีสีสัน  มีรูปแบบในการ
น าเสนอที่ดึงดูดความสนใจ  ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้  
เกิดประสบการณ์และมีกระบวนการในการเรียนรู้
ที่เป็นระบบ และเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น  อีกทั้ง
ยังสามารถใช้ในการทบทวน ท าซ้ า ๆ ได้อีก เกิด
ก า ร เ รี ย น รู้  มี ค ว า ม ช า น า ญ แ ล ะ เ กิ ด เ ป็ น
ประสบการณ์ทางการเรียนรู้ในสาขาวิชานั้นๆ  จึง
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มีความจ าเป็นในการเรียนรู้ของผู้ เรียนในยุค
ปัจจุบัน  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัด
ของการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสารภายใน
ห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ท าให้โอกาสในการ
สื่อสารระหว่างผู้สอน และผู้เรียนในสภาพการณ์ที่
ต่างกัน ลดน้อยลงและเป็นอุปสรรคต่อการจัดการ
เรียนรู้ ดังนั้น การใช้ เทคโนโลยีเพ่ือลดข้อจ ากัด
ดังกล่ าวจึ งมีความส าคัญอย่างยิ่ ง  โดยความ
คาดหวังที่จะน าเทคโนโลยี Google Classroom 
มาประยุกต์ใช้ เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการ
จัดการ เรี ยนการสอน สามารถสร้ า ง  ความ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน อีกทั้ง การใช้
นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีจะท าให้เกิดความทันสมัย 
ความน่าสนใจแก่นักศึกษา การลดระยะเวลาใน
การท างาน ท าให้เกิดระบบใหม่ในการจัดส่งและ
จัดเก็บ ผลงานต่าง ๆ ของผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างคงทนและคงอยู่ของชิ้นงานได้ใน
ระยะเวลายาวนาน  Google classroom เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ใน Google Apps for Education 
ที่บริษัท Google ได้ พัฒนาขึ้นส าหรับองค์กร
การศึกษาที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือ เพ่ือให้ผู้สอน
สามารถสร้างสรรค์ห้องเรียนแบบออนไลน์ ที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทั้งด้าน
การใส่เนื้อหาบทเรียน วีดีทัศน์ การท าแบบทดสอบ 
การมอบหมายงานและก าหนดวันส่งรายงานได้ 
สามารถตรวจงานและให้คะแนนได้อย่างสะดวก 
ประหยัดเวลา รวมถึงการประกาศ การถาม-ตอบ 
ซึ่งสามารถท างานได้อย่างสะดวกโดยการเก็บไฟล์
งานต่ างๆ อย่ าง เป็นระบบใน Google drive 
ภายใต้โฟลเดอร์ Classroom 

จากแนวคิดและหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
น าเทคโนโลยีห้องเรียนออนไลน์มาเป็นเครื่องมือ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เ พ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้เรียน ช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยัง
ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะการคิด โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ด้วย  Google Classroom 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการน าเทคโนโลยี  
Google Classroom มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ
ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวิชา3204-2006 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2  

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

   2.1 เพ่ือสร้างระบบการใช้ Google Classroom 
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
   2.2 เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ร ะ บ บ ก า ร ใ ช้  Google 
Classroom จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  
   2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การใช้ Google Classroom จัดการเรียนการ สอน
แบบ Active Learning 

3. สมมติฐานของการวิจัย 

    ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ 
Google Classroom จัดการเรียนการ สอนแบบ 
Active Learning อยู่ระดับดีมาก 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

    4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        4.1.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
        4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพศรี
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สะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
26 คน 
   4.2 ตัวแปรที่ในการวิจัย 
       4 . 2 . 1  ตั ว แป รต้ น  Google Classroom 
จัดการเรียนการ สอนแบบ Active Learning 
วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวิชา
3204-2006 
      4.2.2 ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อการใช้ Google Classroom จัดการเรียนการ 
สอนแบบ Active Learning  
   4.3 ด้านเนื้อหา รายวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ รหัสวิชา 3204-2006 
   4.4 ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 

     5.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
         5.1 .1 ศึกษาหลักแนวคิด ทฤษฎี จาก
เอกสารต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระและผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังเพ่ือก าหนดโครงการสอนใน
แต่ละหน่วย 

2. ศึกษาเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้อง
กับ Google Classroom  

3. ศึกษาเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้อง
กับ จัดการเรียนการ สอนแบบ Active Learning 

4 . ศึกษา เอกสารและงานวิ จั ยที่
เกี่ยวข้อง 
        5.1.2 พัฒนาห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom 
               1. เริ่มต้นใช้งาน 
               2. สร้างห้องเรียนออนไลน์ Google  
Classroom จัดการชั้นเรียน 

3 . เพ่ิมสื่อการสอน เนื้อหา แหล่ง
เรียนรู้เพิ่มเติม มอบหมายงาน แบบทดสอบ 

     4. นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนด้วยรหัส
ชั้นเรียน  

5 . นักเรียนศึกษา ท างานที่ ได้รับ
มอบหมายส่ง ท าแบบทดสอบ 

6. ให้คะแนนงาน ติชมผลงาน 
7. นักศึกษาติดตามงาน ดูคะแนน

และดูผลงานย้อนหลัง  
     5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         5.2.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
          5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพศรี
สะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
26 คน 
     5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 
          5.3.1 ห้ อ ง เ รี ย น อ อ น ไ ล น์ Google 
Classroom จัดการเรียนการ สอนแบบ Active 
Learning 
     5.4 วธิีเก็บรวบรวมข้อมูล 
          5.4.1 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ เรี ยนที่มีต่อการใช้  Google Classroom 
จัดการเรียนการ สอนแบบ Active Learning  
          5.4.2 แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ เรี ยนที่มีต่อการใช้  Google Classroom 
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้กับ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพศรี
สะเกษ ที่เรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ รหัสวิชา 3204-2006 ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 26 คน 
 5 .4 . 3  หาค่ า    และค่ า  S.D. ด้ ว ย
โปรแกรม SPSS 
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 5.4.4 ได้   เท่ากับ 4.69 และค่า S.D. 
เท่ากับ 0.17 

6. ผลการวิจัย 

    6.1 ผลการ ใช้  Google Classroom จัดการ
เรียนการ สอนแบบ Active Learning ได้ห้องเรียน
ออนไลน์ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ รหัส
วิชา 3204-2006  
 

 
     
     6.2 ผลการศึกษาการใช้ Google Classroom 
จัดการเรียนการ สอนแบบ Active Learning 
สามารถใช้ งานง่ าย สะดวกรวดเร็ ว  Google 
Classroom เป็นเทคโนโลยีเพ่ือการส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนผ่าน การค้นคว้า การเขียน การ
อ่าน การสร้างเนื้อหา การเก็บรวบรวม การ
น าเสนอในรูปแบบดิจิตอล สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 
สร้างชั้นเรียน สั่ งงาน ส่ งความคิดเห็น และ
ตรวจสอบกิจกรรมทุกอย่างได้ทันที ได้ทุกที่ ทุก
เวลา ผ่ านเทคโนโลยีการสื่ อสารและระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น web browser หรือ 
Classroom Apps Androids , IOS 
    6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อการใช้ Google Classroom จัดการเรียนการ 
สอนแบบ Active Learning โดยนักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพ   
ศรีสะเกษ ที่ เรียนรายวิชาการวิ เคราะห์และ
ออกแบบระบบ รหัสวิชา 3204-2006 ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 26 คน พบว่า โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 
ดังตารางที่ 1 
ตารางที่  1 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการใช้ Google Classroom จัดการ
เรียนการ สอนแบบ Active Learning 

ล าดับ รายการประเมิน   S.D. แปลผล 
1 ระดับความรู้  คว าม

เข้าใจในระบบ 
4.46 0.51 มาก 

2 ความสะดวก รวดเร็วใน
การเข้าใช้งาน 

4.69 0.47 มากที่สุด 

3 ความง่ายของเมนูการใช้
งาน 

4.77 0.43 มากที่สุด 

4 ติดตามงาน และดูงาน
ย้อนหลังได ้

4.85 0.37 มากที่สุด 

5 ประโยชน์ที่ ได้รับจาก
การใช้งาน 

4.50 0.51 มากที่สุด 

6 มีความทันสมัยในการ
เรียนการสอน 

4.69 0.47 มากที่สุด 

7 ความเหมาะสมของการ
ใช้ในการเรียนการสอน 

4.73 0.45 มากที่สุด 

8 ระดับของความต้องการ
การใช้งานครั้งต่อไป 

4.81 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.17 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ที่ มี ต่ อ ก า ร ใ ช้  Google 
Classroom จัดการเรียนการ สอนแบบ Active 
Learning พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 

7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

     จากผลการวิจัยเรื่อง การใช้  Google 
Classroom จัดการเรียนการ สอนแบบ Active 
Learning พบประเด็นที่ควรน า มาอภิปรายผล 
ดังนี้ 
    7.1 ผลการสร้าง Google Classroom จัดการ
เรียนการ สอนแบบ Active Learning ได้ห้องเรียน
ออนไลน์ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ รหัส
วิชา 3204-2006 มีส่วนประกอบ สตรีม งานในชั้น
เรียน ผู้คน คะแนน ผู้เรียนสามารถเข้าชั้นเรียนได้
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โดยใช้รหัสห้องเรียน ติดตาม ดูงานย้อนหลังได้ ครู
สามารถมอบหมายงาน 
    7.2 ผลการศึกษาการใช้ Google Classroom 
จัดการเรียนการ สอนแบบ Active Learning ซึ่ง 
Google Classroom เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถสื่อสารกับผู้เรียน
ผ่านทางห้องเรียนที่สร้างขึ้นบนแอพพลิเคชัน 
โพสต์เอกสารต่างๆ ได้ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต มี
การแจ้งเตือนการโพสต์สู่โทรศัพท์มือถือ มีหน้าเพจ
ส าหรับการถาม-ตอบ แจ้งข่าว ใส่ข้อมูลต่าง ๆ ที่
ครู ผู้ สอนต้องการสื่ อกับผู้ เ รี ยน  ตารางสอน         
นัดหมาย หรือเตือนการนัดหมายได้ และลิงค์กับ
แอพพลิเคชันอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ได้ 
    7.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ 
Google Classroom จัดการเรียนการ สอนแบบ 
Active Learning โดยภาพรวม อยู่ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.69 ซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ไพรินทร์เบญจชย (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้ เรียนรู้ต่อการ  ใช้ Google 
classroom ในการส่งงาน รายวิชา คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเบื้องต้น ของนักเรียนระดับ    ปวช. 
1 ภาคเรียนที่ 1/2558 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานกูเกิ้ลและกู
เกิ้ลคลาสรูมในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มัณฑนา นนท์ไชย (2559, บทคัดย่อ) 
ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องร่างภาพจริง ให้เป็นลายเส้น
และออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classroom พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความ
พึงใจต่อสื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เช่นกันการ
ใช้ห้องเรียนจะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจะต้องมี
สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียร 

7.3 ผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอนกับรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ ซึ่ง วามพึง
ใจต่อสื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เช่นกัน 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

     8.1 ข อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร ใ ช้ Google 
Classroom จัดการเรียนการ สอนแบบ Active 
Learning ควรมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ด ี
    8.2 ควรน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของนักเรียนนักศึกษาในรายวิชาอ่ืนๆ     
ตอไป 
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ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ Google Classroom จนท าให้งานวิจัย
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บทคัดย่อ 

        บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์ คือ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1302 ตามหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2556  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยเอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 
และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1302 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2556 ที่ผ่านการพัฒนาแล้ว 
        ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) แผนกวิชาช่างยนต์  ชั้นปีที่ 2 เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม รหัส 2000-1320 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556  กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส   2000-1302 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน  35 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1320 แบบทดสอบ  วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1302 
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย, ร้อยละ, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ
สมมติฐาน ใช้สถิต ิ t-test  
        ผลการวิจัยพบว่า 1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 
รหัส 2000-1302 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80.42/80.08  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1320  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05  3) นักเรียน นักศึกษาที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม รหัส 2000-1320 มีระดับ ค่าเฉลี่ย 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ความพึงพอใจมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: เอกสารประกอบการสอน, วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 
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Abstract 

Report of Development the Teaching Documents in “ Science for Industrial 
Development”  (2000-1302) According to Vocational Certificate Curriculum 2556 
        The purposes of this were to : 1)  to create and evaluate efficiency of teaching 
documents in  “Science for Industrial Development”  (2000-1302)  according to Vocational 
Certificate Curriculum 2556 to be efficiency standards 80/80   2) to compare achievement of  
pre-test and post-test with the Teaching Documents in “Science for Industrial Development” 
(2000-1302) According to Vocational Certificate Curriculum 2556   3) to study satisfaction of 
the student who study with Teaching Documents in “Science for Industrial 
Development”(2000-1302)According to Vocational Certificate Curriculum 2556. 
        This research used the popular from the students who study in second year at Sisaket 
Industrial and Community Education College of Department of Machines. The sample was 
the students who study in “Science for Industrial Development”  (2000-1302) According to 
Vocational Certificate Curriculum 2556  in semester 1 of year 2562, room 2/1 35 persons by 
simple random sampling. In the research used 54 hours. The tool for data collection was the 
Teaching Documents  in “  Science for Industrial Development”  (2000-1302)  According to 
Vocational Certificate Curriculum 2556, achievement of  pre-test and post-test with the 
Teaching Documents in “  Science for Industrial Development”  (2000-1302)  According to 
Vocational Certificate Curriculum 2556 ,satisfaction questionnaire. The statistic used average, 
percentage, standard deviation, T-Test. 
        From the research findings , it was found that   1) the Teaching Documents in “Science 
for Industrial Development” (2000-1302) According to Vocational Certificate Curriculum 2556 
to be efficiency standards 80.42 / 80.08   2)  the achievement in “  Science for Industrial 
Development”  (2000-1302)  According to Vocational Certificate Curriculum 2556 post-test 
better than pre-test is 0.05   3)  the satisfaction of the student who study with Teaching 
Documents in  “ Science for Industrial Development”  (2000-1302) According to Vocational 
Certificate Curriculum 2556 is the most satisfied  (X = 4.69,  SD.= 0.46  )  
 
Keywords : the Teaching Documents, Science for Industrial Development 
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1. บทน า 

        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 11 พุทธศักราช 2555-2559  ข้อ 5.2  ได้
กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนว่า  การจัดการศึกษา
นั้นเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้  ตลอดชีวิต  มุ่งสร้าง
กระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุก
คนมีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็กและส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับ   การ
ส่งเสริมให้องค์กร  กลุ่มบุคคล  ชุมชน  ประชาชน
และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
สื่อสารด้วยภาษาที่ เข้าใจง่าย  รวมถึงส่ งเสริม
การศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ เรียนและสร้างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ที่ มี
คุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต [1] พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2551   ม าต รา   6  ได้ ก ล่ า ว ว่ า  ก ารจั ด ก าร
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมจนสามารถน าไป
ประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวัน  วิทยาศาสตร์มี
บทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  
เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ ยวข้องกับทุ กคนทั้ งใน
ชีวิตประจ าวัน และการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจน
เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่
มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวย  ความสะดวกในชีวิตการ
ท างานเหล่านี้  เป็นผลงาน ของความรู้วิทยาศาสตร์
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ  
วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้ พัฒนา วิธีคิดทั้ ง
ความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์     คิด
วิเคราะห์  วิจารณ์  มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหา
ความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ  สามารถตัดสินใจ   โดยใช้ข้อมูลหลากหลาย 
และประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์
เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่ง
ความรู้  ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
ให้รู้วิทยาศาสตร์เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจ  โลก
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นที่สามารถ
น าความรู้ ไป ใช้อย่ างมี เหตุผล สร้างสรรค์   มี

คุณธรรม เอกสารประกอบการสอน จึงเป็นเอกสาร
ที่ผู้สอน  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  เป็นลักษณะเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่มมี
เนื้อหาสาระ ที่ครอบคลุมครบถ้วนตามจุดประสงค์
การเรียนรู้มีค าอธิบายถึงรายละเอียดของเนื้อหาที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีรูปภาพประกอบตาม
ค าบรรยาย  อย่างเหมาะสม  เนื้อหามีการแยกย่อย
และเรียงตามล าดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่องกัน  สาระ
ถูกต้องรูปแบบการพิมพ์ ที่ดีมีความชัดเจนและเป็น
สาระที่เขียนขึ้นด้วยความรู้     ของผู้สอนเองไม่ได้
ลอกของผู้อ่ืน ซึ ่งเอกสารที ่ควรใช้ประกอบการ
เรียนการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ต้องสอนตาม
หลักสูตรมีหั วข้อ  และเนื้ อหาครอบคลุมและ
ครบถ้วนตามรายละเอียดวิชาที่ ก าหนดไว้ ใน
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชาและครอบคลุม
ด้านต่างๆ เช่น ความมุ่งหมาย  เนื้อหา  กิจกรรม 
และวิธีสอน  อุปกรณ์ที่ใช้วัดผลประเมินผลเป็นต้น  
จากการจั ด   ก าร เรี ยนก ารสอน ใน รายวิ ช า
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 
2000-1302 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2556 ในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา  2560  คะแนนเฉลี่ ยของนักเรียน 
นักศึกษาที่ เรียน เท่ากับ 62.25  ซึ่งเกรดเฉลี่ย
ดังกล่าวต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 70.00  เมื่อ
ศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาพบ  เกรดเฉลี่ยของ
นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรมซึ่งเป็นรายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรเดิม
เนื้อหาใกล้เคียงกับรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
อาชีพช่างอุตสาหกรรม ต่ ากว่าเป้าหมายในทุกๆ 
ภาคเรียน  และจากการประเมินนักเรียน นักศึกษา
ด้วยแบบวัดความพึงพอใจหลังเรียน ยังพบอีกว่า 
นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่ชอบเรียนวิชาที่
เกี่ยวกับการค านวณ และไม่ได้ลงมือปฏิบัติ  เนื้อหา
ที่เรียน มีความยากเกินไป ผู้เรียนจึงเกิดความเบื่อ
หน่ายในการเรียน  

        ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว                         
ท าให้ค้นพบว่า เอกสารประกอบการสอน ซึ่งเป็น           
สื่อประสมที่ประกอบด้วยเนื้อหา  แนวคิด  วิธีการ           
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ในการท ากิจกรรม  สื่อและนวัตกรรมการเรียนการ
สอน   ที่หลากหลาย  สามารถให้ผู้เรียนได้เกิดการ
พัฒนา   ทักษะต่างๆ เช่น  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการคิด 
และทักษะกระบวนการกลุ่ม  รวมทั้งเกิดพฤติกรรม
ตามเป้าหมายของการเรียนตามศักยภาพของผู้เรียน   
        จากข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  รหัส 
2000-1302 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2556  พร้อมทั้งท าการศึกษา 
ผลที่เกิดจากการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม  รหัส 2000-1302ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 
และน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
วิชาชีพช่างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ สามารถ
น าไปใช้กับผู้เรียนทั่วไป ขณะเดียวกันครูผู้สอนใน
รายวิชาเดียวกันสามารถน าไปประยุกต์ใช้และ
พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างมือ
อาชีพต่อไป  

 2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

        2.1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
อาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1302 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
        2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบ การ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม  รหัส  2000-1302 
        2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่
เรียนด้ วย เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 
2000-1302  
 
 

3.  สมมติฐานการวิจัย 

        3.1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  รหัส 
2000-1302 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
80/80  
        3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ เรียนด้วย
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาอาชีพ  ช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1302 
ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกัน 
        3 .3  ผู้ เรี ยนมี ความ พึ งพอใจต่ อ การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอน
ราย วิ ช า วิ ท ยาศาสตร์ เพ่ื อ พั ฒ นาอาชี พ ช่ าง
อุตสาหกรรม รหัส 2000-1302 อยู่ในระดับมาก 

4.  ขอบเขตของการวิจัย 

        4.1 ประชากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพ  ศรีสะเกษ  แผนกวิชาช่างยนต์  ชั้นปีที่ 
2  ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม รหัส  2000-1302  ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562  จ านวน  68  คน 
        4 .2  กลุ่ มตั วอย่ าง  นั ก เรี ยน  นั กศึ กษ า
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชา
ช่ า งย น ต์  ชั้ น ปี ที่  1  ห้ อ ง  1/1  ที่ เรี ย น วิ ช า
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 
2000-1302 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 35 คน 
        4 .3  ตั ว แป รที่ ศึ กษ าใน การวิ จั ย ค รั้ งนี้  
ประกอบด้วยตัวแปร  2 ประเภท คือ 
              4.3.1 ตัวแปรอิสระ ( Independent 
Variables) ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนด้วย
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000 - 1302  

      4 .3 .2  ตั ว แ ป ร ต าม   (Dependent 
Variablesได้แก่           

                   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนด้วย
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เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1302 

                         2. ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง นั ก เรี ย น 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
แผนกวิชาช่างยนต์   ชั้นปีที่ 2  ห้อง 2/1 ที่มีต่อกา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบ  
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์   เพ่ือพัฒนาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม  รหัส  2000-1302 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 

  การสร้างเอกสารประกอบการสอนและการ
ด าเนินการวิจัยดังนี้ 

               5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย 
              5.1.1 เอกสารประกอบการสอน 
              5.1.2  แบ บ ท ดสอบ วั ด ผลสั ม ฤท ธิ์
ทางการเรียน 
              5.1.3  แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน 
              5.1.4 แบบประเมินคุณภาพเอกสาร
ประกอบการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ 
              5.1.5 ประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ 
        5.2 วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
              5.2.1 ศึกษาเนื้อหาและหลักสูตรการ
จัดท าเอกสารประกอบการสอน 
              5.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างและการหา
คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน 
              5.2.3 วิเคราะห์เนื้อหาและหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน 
              5.2.4  น า เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย
ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
              5.2.5 น าเครื่องมือไปทดลองและใช้จริง
กับกลุ่มตัวอย่าง 
        5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
              5.3.1  ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ข อ ง เอ ก ส าร
ประกอบการสอน โดยใช้ค่าประสิทธิภาพ  E1/E2 

              5.3.2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ t – test  แบบกลุ่ม
สัมพันธ์ 
              5.3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่เรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) 
              5.3.4 การเป รียบ เที ยบผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้วิธีการ
ทดสอบ ค่า  t (t - test) แบบกลุ่มสัมพันธ์ 
 
6.  ผลการวิจัย 
        6.1  ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง เอ ก ส า ร
ประกอบการสอน ดังตารางที่ 1 

ต ารางที่  1   ค่ าป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขอ งเอ กส าร
ประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
อาชีพ ช่างอุตสาหกรรม  รหัส 2000-1302    ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

กระบวนการ N 
คะ

แน
นเ

ต็ม
 

 

ร้อ
ยล

ะ 

ค่า
ปร

ะส
ิทธ

ภิา
พ 

คะแนนจาก
การท ากจิกรรม 

31 240 193.00 80.42 
80.42/80.08 

คะแนนจาก
แบบทดสอบ 

31 40 32.03 80.08 

        จากตารางที่ 1  พบว่า ประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาอาชีพ   ช่างอุตสาหกรรม  รหัส 2000-1302 
ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 80.42/80.08  จึงกล่าวได้
ว่าเอกสารประกอบการสอน มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด  
        6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสมฤทธิ์ทางการ
เรียน   ก่อนเรียนและหลังเรียน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่  2   การทดสอบความแตกต่ างของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน 

กลุ่มตัวอย่าง N  S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 35 13.20 2.89 
29.74 0.00* 

หลังเรียน 35 32.03 2.79 
        Df = 34 

        จากตารางที่ 2  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาอาชีพ  ช่างอุตสาหกรรม  รหัส 2000-1302  
มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  จึง
กล่าวได้ว่าเอกสารประกอบการเรียนที่ผู้วิจัยสร้าง
และพัฒนาขึ้น  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
        6.3 ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนนักศึกษา  ที่มีต่อการเรียน ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
อาชีพช่างอุตสาหกรรม  รหัส 2000 - 1302 

รายการ x  S.D. แปลผล 
1. การแบ่งหัวข้อและเรียงล าดับ
เนื้อหาเอกสารประกอบการสอน 

4.71 0.45 มากที่สุด 

2 . ก ารออ กแบ บ การน า เสน อ
น่าสนใจและดึงดูดใจผู้เรียนได ้

4.62 0.49 มากที่สุด 

3. เอกสารประกอบการสอนช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ 

4.65 0.48 มากที่สุด 

4. ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมที่แทรกใน
แต่ละหน่วย 

4.62 0.49 มากที่สุด 

5. ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน 4.79 0.41 มากที่สุด 
6. ผู้ เรี ย น เลื อ ก เรีย น ใน เรื่ อ งที่
ต้องการ 

4.71 0.45 มากที่สุด 

7. ผู้เรียนย้อนกลับมาศึกษาเนื้อหา
ที่ไม่เข้าใจได ้

4.65 0.48 มากที่สุด 

8. ผู้เรียนเรียนตามความสามารถ 4.65 0.48 มากที่สุด 
9. เอกสารประกอบการสอนช่วยให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่
เป็นประโยชน์ 

4.68 0.47 มากที่สุด 

10 . ผู้ เรี ยน ต้ อ งก ารเรี ย นด้ วย
เอ ก สา รป ระก อ บ ก ารสอ น ใน
เนื้อหาวิชาอื่นๆ 

4.77 0.42 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.69 0.46 มากที่สุด 

        จากตารางที่   3  พบว่าผู้ เรียนมีความพึง
พอใจต่อ การเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน
ราย วิ ช า วิ ท ยาศาสตร์ เพ่ื อ พั ฒ นาอาชี พ ช่ าง
อุตสาหกรรม รหัส 2000-1302  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  
4.69 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46  มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด 

7.  บทสรุป 

        7.1 สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
              7.1.1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม                
รหัส   2000-1302  มีประสิทธิภาพ  80.42/80.08 
              7.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียน
ด้วยเอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  รหัส 2000-1302 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .05 
              7.1.3 ผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ .เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม    
รหัส 2000-1302  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 
8 ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
        8.1  ข้ อ เส น อ แ น ะ ใน ก า รน า เอ ก ส า ร
ประกอบการสอนไปใช้ 
                 8.1.1 เอกสารประกอบการสอน
สามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 
                   8.1.2 ผู้สอนควรให้ผู้เรียนระดับ
ปานกลางหรืออ่อนมีเวลาที่จะศึกษาเนื้อหามากขึ้น  
ทั้งนี้อาจให้น าเอกสารประกอบการสอนไปศึกษา
ด้วยตนเองในส่วนที่เป็นกิจกรรมการค้นคว้า 
              8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้ง
ต่อไป 
                   8.2.1 ควรมีการวิจัย และพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ  เพ่ือเป็น
การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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                    8.2.2 ควรมีการวิจัย และพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนคู่กับวิธีการสอนรูปแบบ
อ่ืน 

9. กิตติกรรมประกาศ 

        ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการวิทยาลัยการ
อาชีพศรีสะเกษ  รองผู้อ านวยการ คณะครูและ
เจ้ าหน้ าที่ ทุ กท่ านที่ อ าน วยความสะดวก ให้
ค าปรึกษาและขอบใจนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทุกคนที่
ให้ความร่วมมือในการวิจัย เป็นอย่างดี 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี :  
กรณีศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

 

Management  Model  Of  Dual  Vocational  Training  System   
Buriram  College  Of  Agriculture  And  Technology 
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บทคัดย่อ 
 

 บทความผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรณีศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา ข้อจ ากัด การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  และเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมาย ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จ านวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 2 คน หัวหน้างานทวิ
ภาคี จ านวน 1 คน ครูผู้ดูแลนักศึกษาทวิภาคี แผนกวิชาละ 1 คน จ านวน 8 คน ครูผู้ดูแลนักศึกษาทวิภาคี สถาน
ประกอบการละ 1 คน จ านวน  4 คน เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความต้องการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีบุรีรัมย์ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.25 ในระดับ มาก ด้านการประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  พบว่า มีความถูกต้อง ความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ถึงร้อยละ 90 ของตัวแปรที่ได้ใช้ในการวิจัย 

ค าส าคัญ : รูปแบบ  ทวิภาคี  
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Abtract 

 The result of this study is Management  Model  Of  Dual  Vocational  Training  System: 
for example, the Buriram college of agriculture and technology. The purpose of this study is 
to study the limitations of bilateral vocational education management in Buriram college of 
agriculture and technology and develop a GA model. The target group of the bilateral 
vocational education management system in Buriram college of agriculture and technology is 
those who are interested in choosing. In the bilateral vocational education management 
system, there are 15 managers, two managers, one supervisor and one teacher. The 
instruments used in this study were eight students, one student, one teacher, one student, 
one student, four students. Data analysis adopts semi-structured interview and content 
analysis.  

The results of data analysis, demand for vocational education, bilateral system in the  
Buriram College of Agriculture and Technology. There is an average of 4.25 in a very high-level 
evaluation of bilateral education management systems. Buriram College of Agriculture and 
Technology by qualified professionals Find out what is right for you. It is possible and can be 
used as a percentage of 100 percent to 90 percent of the variables used in research. 
 
Keywords : bilateral model  
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1. ความเป็นมาและความส าคัญชองปัญหา 

 ปัจจุบันการแขงขันทางดานเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมในโลกมีการแขงขันค่อนข้างสูงการน า

เทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาความ           

ก้าวหนา ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีการพัฒนาอยาง 

ต่อเนื่องและมีความเจริญก้าวหนาอยางรวดเร็ว          

ในการที่จะพัฒนาประเทศใหมีความเจริญก้าวหน้า

ให้ทันโลกที่มีการแขงขันและเทคโนโลยี ไดนั้นจึง

เป็นเรื่องยาก ทั้งยังตองอาศัยปจจัยหลายประการ

ซึ่งปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นเปน   

ปจจัยที่ส าคัญที่สุด ซึ่งสภาพและปัญหาการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ผ่านมาประสบปัญหา

ด้านต่างๆ โดยนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา  

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง 

ศึกษาธิการและนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การ

ผลิต และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 

2555 - 2569 ของส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา มียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ  

  1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  

 2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ให้เพียงพอต่อ

ความต้องการของประเทศ  

  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ

จัดอาชีวศึกษา  
  4 .  เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ าพบริหารจั ดการ ให้ มี
มาตรฐานและคุณภาพ 
 การบริหารและการจัดการ เป็นกระบวนการ 
หรือกิจกรรมที่ผู้บริหารใช้ศิลปะในการจูงใจให้
สมาชิกในอง ค์การร่วมแรงร่ วมใจกัน ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุดสามารถสรุปได้ว่า บุคลากรผู้เกี่ยวข้องขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีประกอบด้วย  1) ด้านการจัดท า

หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 2) ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 3) ด้านการนิเทศ การศึกษา 
4) ด้ านการวัดและประเมินผล การทดสอบ
มาตรฐานและเปรียบเทียบผลและการน าผลการ
ประเมิน มาใช้ปรับปรุงการด า เนินการ 5) การ
ประชาสัมพันธ์มีปัญหาในด้านการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์  
 ผู้ วิจัยจึ งได้จัดท าวิจัย  เรื่ อง  การพัฒนา
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
กรณีศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

     2.1 เ พ่ือศึกษาสภาพปัญหา ข้อจ ากัด การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
     2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

    3.1 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ, หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, 
ครูประจ าชั้นนักศึกษาระบบ ทวิภาคี, ครูฝึกจาก
สถานประกอบการและครูที่ปฏิบั ติ การสอน
อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
  3.2 ขอบ เขตด้ าน เนื้ อหา  ได้ แก่  ด้ านการ
บริหารงานทวิภาคี ด้านการจัดท าหลักสูตร ด้าน
การจัดการเรียนการสอน, ด้านการนิเทศการศึกษา, 
ด้ า นกา ร วั ดแล ะประ เมิ น ผล  และด้ านก า ร
ประชาสัมพันธ์ 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย สามารถแบ่งออกเป็น 3 
ระยะ คือ  

   ร ะย ะที่  1  ก า ร ศึ ก ษ าส ภ าพกา ร จั ด ก า ร
อาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
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การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวน 
20 คน และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 8 คน 
ทราบถึงองค์ประกอบของการบริหารการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
   ระยะที่  2  การ พัฒนารูปแบบการจั ดก าร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยการจัดสนทนากลุ่มเพ่ือการ
พัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  จากผู้ที่
เกี่ยวข้อง 15 คน เพ่ือการร่างรูปแบบที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ส่วนด้านการประเมินความสอดคล้อง
จากผู้เชี่ยวชาญ นั้นเพ่ือการยืนยันความสอดคล้อง
ของรูปแบบ 
 ระยะที่  3 การประเมินรูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีบุรีรัมย์ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 8 
คน 
 

5. สรุปผลการวิจัย 

 ผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการ
วิจัย เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ซึ่ง
สังเคราะห์จากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี  โดยมี
รายละเอียด จ านวน 7  แนวคิด เกี่ยวกับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้ แนวคิดที่ 1 การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศไทย 
แนวคิดที่ 2 การบริหารและการจัดการ แนวคิดที่ 3 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม แนวคิดที่ 4 การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล  แนวคิดที่  5 งานวิจัยใน
ประเทศ แนวคิดที่ 6 งานวิจัยต่างประเทศแนวคิดที่ 
7 ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ผลการสังเคราะห์พบว่า การสร้างและพัฒนา
เครื่องมือแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีบุรีรัมย์  ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยที่

ประกอบด้วย การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของประเทศไทย การบริหารและ การจัดการ การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารตามหลักธรรมา 
ภิบาล งานวิจัยในประเทศ งานวิจัยต่างประเทศ 
ทรงคุณวุฒิได้แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยทั้งหมด
จ านวน 142 ข้อ เพ่ือใช้ในการศึกษาองค์ ประกอบ
ของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พบว่า มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96  
 กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 
75) อายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 50) ระดับการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 60) ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
ครูผู้สอนนักศึกษาระบบทวิภาคี (ร้อยละ 40) 
ประสบการณ์การท างาน 21-30 ปี (ร้อยละ 45) 
และประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง ช่วง 6-10 
ปี  ( ร้ อยละ  60)   มี กา ร ว างแผนการจั ดการ
อาชีวศึกษา ระยะยาว ร่วมกับ สถานประกอบการ 
(4.65)  สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการจัด
ประชุม สัมมนา ทุกสิ้นภาคเรียน เพ่ือการวางแผน
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมี
ประสิทธิผลเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการ ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินงาน
ต่างๆ (4.65) การน าผลการด าเนินงานมาก าหนด
เป็นเกณฑ์ในการ  พิจารณา ความดี ความชอบ 
(4.55) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยอมรับและปฏิบัติตาม
ค าสั่งกฎระเบียบของการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี  (4.75) จั ด ให้ มี การแบ่ งหน้ าที่  ชี้ แจ ง
ขอบข่ายภาระงาน และมอบหมายบุคลากรเข้า
ท างานชัดเจน (4.60)  จัดให้มีการควบคุมการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (4.55) จัดให้มี
การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน ตรงกับความเป็นจริง พร้อม ประชาสัมพันธ์
แก่บุคคลทั่วไป  (4.55) มีการพัฒนา ทักษะการสอน 
การใช้จิตวิทยาศึกษา ให้กับครูผู้สอน และครูฝึกใน
สถานประกอบการ (4.55)และ มีการก าหนดเกณฑ์
การประเมินผลได้เหมาะสมกับ ความสามารถของ
นักเรียน  นักศึกษา  (4.65) พบว่า  ระดับความ
ต้องการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ใน
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มีค่าเฉลี่ยที่ 
4.25 ในระดับ มาก  ด้านการประเมินรูปแบบการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาใน
รูปแบบการวิจัยเชิงอนาคตด้วยเทคนิคชาติพรรณ
วรรณนา (ethnographic future research: EFR) 
ประกอบด้ วย  ด้ านความถู กต้ อ ง  ด้ านความ
เหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านการน าไปใช้
ประโยชน์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
อ่ื น  ๆ  โ ด ย ผู้ วิ จั ย  ก า ห นด เ ก ณฑ์ ก า ร เ ลื อ ก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 
หั วหน้ า งานทวิภ าคี  หั วหน้ าแผนกวิ ช าที่ จั ด
การศึกษาระบบทวิภาคี และ ผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ในระดับ
นโยบาย และระดับปฏิบัติในสถานศึกษา จ านวน 8 
คน  โ ด ยผู้ วิ จั ย ท า ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  ข้ อมู ล จ าก
แบบสอบถาม มีผลการวิ เคราะห์ข้อมูล  พบว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ องค์ประกอบ
ของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ในทุก
องค์ประกอบ พบว่า มีความถูกต้อง ความเหมาะสม 
มีความเป็นไปได้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ถึงร้อยละ 90 ของตัวแปรที่ได้
ใช้ในการวิจัย 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

 6 .1 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีบุรีรัมย์พบว่า มีจ านวน 5 องค์ประกอบ
คือ องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 2 
ด้านการบริหาร และการจัดด้านการจัดการเรียน           
องค์ ป ร ะกอบที่  3 ด้ า นก า ร พัฒนาบุ คล าก ร 
องค์ประกอบที่  4 ด้ านการจั ดหลั กสู ตรตาม
มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ และองค์ประกอบที่ 5 ด้านการ
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  ทั้งนี้
เพราะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็น

สถานศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษา และฝึกอบรม
วิชาชีพเพ่ือผลิตและพัฒนากาลังคน ทั้งในระดับกึ่ง
ฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 
ในทุกสาขาวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  มี
ค ว ามสอดคล้ อ งกั บสภาพ เศรษฐกิ จ  สั ง คม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี  และสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากล่าวไว้ (2553, หน้า 8) และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2548) พบว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ที่มีประสิทธิภาพ มีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ 
ได้แก่ ความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างสถาน
ประกอบการและรัฐบาล หอการค้าของแต่ละอาชีพ 
 6.2 ด้ านการมีส่ วนร่ วม ในการบริ หารจั ด
การศึกษาระบบทวิภาคี ตัวแปรอยู่ใน ระดับมาก 
สอดคล้อง อัจฉรา โพธิยานนท์ (2555) ที่กล่าวว่า 
การจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ สถานศึกษา
ต้องเน้นความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาน ซึ่ง ธีรวุฒิ 
บุณยโสภณ (2542, หน้า 32) กล่าวถึงการจัดการ
เรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้
นั้น จะต้องจัดสภาพแวดล้อมของโรงงานและ
ห้องปฏิบัติการในสถานศึกษา เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการ ได้ตามเป้าหมายที่
วางไว้ และสอดคล้องกับ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2547, หน้า 31-35) ได้เสนอแนวทางใน
การปฏิรูปการอาชีวศึกษาให้มีการจัดระบบบริหาร
อาชีวศึกษา ในรูปคณะกรรมการร่วม  ทั้งระดับ
กระทรวง สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษาทั้งรัฐ 
เอกชน ผู้ประกอบการ และกลุ่มอาชีพ เพ่ือให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับทิศทางการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา อนันท์ งามสะอาด (2549) พบว่า การ
เปิดโอกาสให้บุคลากรของวิทยาลัย บุคลากรของ
สถานประกอบการ  นัก เรี ยน  นักศึกษา  และ 
ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการบริหาร
จัดการ ทั้งที่เป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการ และ 
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การเสริมสร้างความรู้ และ ประสบการณ์ เรื่อง การ
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ 
 6.3 ด้านการบริหาร และการจัดด้านการจัดการ
เรี ยน  เ พ่ือ เป็ นการสร้ า งความ เป็ น อิสระแก่
สถานศึกษาในการพัฒนาระบบบริหาร  การจัด
หลักสูตรและการเรียนรู้ เพ่ือให้สถานศึกษามีความ
คล่องตัวในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจ 
และบริบทที่เปลี่ยนไป และเร่งรัดการปฏิรูประบบ
การเรียนรู้ ให้สอดคล้อง กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วสันต์ 
วงษานุศิษย์ (2548)  พบว่าระดับความเหมาะสมที่
ต้องพัฒนาอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน  
 6.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส าหรับน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา  และการ
ฝึกอบรมวิช าชีพที่ สอดคล้ องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ  เ พ่ือผลิตและพัฒนากาลังคนในด้าน
วิชาชีพ  ระดับฝีมือ  ระดับ เทคนิค  และระดับ
เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  ดังที่ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2547, หน้า 31-35) และดวงนภา มกรา
นุรักษ ์(2554) ครูสามารถพัฒนาความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากอาชีพครูเป็นอาชีพ
ส าคัญในการสร้างคน เช่นเดียวกันกับ วิภาดา ศรี
จอมขวัญ (2556) พบว่า มีกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะครูอาชีวศึกษาที่เป็นระบบ โดยการมีส่วน
ร่วม ของครูอาชีวศึกษา ในสถานศึกษามีการก าหนด
แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
 6.5 ด้านการจัดหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ
และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
พบว่า พิศณุ ทองเลิศ (2555) และประภาส เกตุไทย 
(2556) พบว่า กลยุทธ์ที่ส าคัญในการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี คือ เพ่ิมขีดความ สามารถการผลิต 
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ  มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และสู่มาตรฐาน

ระดับสากล และพัฒนาการเตรียมความพร้อมของ
นั ก เ รี ย น  นั กศึ กษ าอาชี ว ศึ กษ า  ก่ อน เ ข้ า สู่
ตลาดแรงงาน  
 6.6 ด้านการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก    
ธรรมาภิบาล เป็นการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  เป็นการประสานความร่วมมือ 
ระหว่างสถานศึกษา  และสถานประกอบการ 
โดยเฉพาะการร่วมกันก าหนดหลักสูตร การจัด
โปรแกรมการศึกษา และการฝึกงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
และความ เข้ มแข็ ง ในการบริ หา รจั ดการ ใน
สถานศึกษา และสถานประกอบการให้มี บทบาทใน
การบริหาร จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มี
ความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบ
ได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา ดังที่
กระทรวงศึกษาธิการ (2555) และสัมมา รธนิธย์ 
(2553, หน้ า  165-166) ที่ ก ล่ า ว ว่ า  กา รปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2556 ได้
เน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ด้วย
ระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพราะจะช่วย
ให้ มี  คณะบุคคลเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการจั ด
การศึกษา  หรือหน่วยงานทางการศึกษา  และ 
บริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

7. ข้อเสนอแนะ  

 7.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้  
 สถานศึกษาหรือผู้บริหารและหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 
องค์ประกอบ  
 7.2 ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 7.2.1 ควรศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 
ภาย ใต้ สั ง กั ดส านั ก ง านคณะกรรมการกา ร
อาชีวศึกษาต่อไป  
 7.2.2 ควรศึกษารูปแบบการเพ่ิมสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในการ
จัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา  
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บทคัดย่อ 

บทควำมกำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำสภำพปัญหำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนว
สะเต็มศึกษำ  2) กำรพัฒนำศักยภำพของครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และ 3) ประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพของ
ครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัย จ ำนวน 8 คน  เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูลได้แก่ คู่มือกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เอกสำรกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ แบบบันทึกกำรสนทนำกลุ่ม 
แบบทดสอบก่อนและหลังกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร แบบติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู และแบบประเมิน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ  ค่ำเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  
น ำเสนอผลในเชิงบรรยำยและพรรณนำวิเครำะห์ โดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ผลกำรศึกษำสภำพปัญหำด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้พบว่ำ ผู้บริหำรและครูขำด
ควำมรู้ ทักษะ และแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบสะเต็มศึกษำ ไม่มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ 2) ผลกำรพัฒนำศักยภำพของครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ใช้วิธีกำรคือ กำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร และกำรปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ พบว่ำ จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
ท ำให้ครูมีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็ม
ศึกษำเพ่ิมขึ้นในระดับดี 3) กำรประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพของครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้สะท้อนผลได้จำก
กำรที่ครูน ำควำมรู้จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรใช้ในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ท ำให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น  

ค าส าคัญ : กำรพัฒนำครู ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ สะเต็มศึกษำ 
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Abstract 

 The purposes of this study as the followings 1) To study the problems of 
teaching and learning based on the STEM education approach. 2) To develop teacher’s 
teaching ability by using Professional Learning Community (PLC) for promoting learning 
management based on the STEM education approach.  3) To study the results of developing 
teacher’s teaching ability by using Professional Learning Community (PLC) for promoting 
learning management based on the STEM education approach.  This research was conducted 
in the form of Action Research according to ideas of Kemmis and McTaggart that is planning, 
action, observation and reflection. The sample group consisted of Anuban Sawi school 
teachers, accounting for 8 persons . The guideline of developing teachers’ teaching and 
learning management is a workshop and using Professional Learning Community (PLC). The 
research tools were as follows; 1) Manual of a workshop 2) Forms for Professional Learning 
Community (PLC) 3) Forms for evaluating knowledge and understanding of the teachers on 
the development 3) Form for group discussion recording 4) Pre Test and Post Test of a 
workshop 5) Forms of the following up teachers’ teaching 6) Forms of lesson plans assessment. 
The statistics used in the research consisted of percentage, mean and standard deviation. 
Result presentation by descriptive statistics.  

The findings of the study were as follows: 1) Directors and teachers lack of knowledge, 
understanding and skills of teaching on the STEM education approach and without doing 
lesson plans on the STEM education approach. 2) The teacher development by using the 
process of Professional Learning Community (PLC) in promoting learning management abilities 
based on the STEM education approach, there were 2 methods as follows; 1) a workshop 2) 
Professional Learning Community (PLC)  approach. From the results of using the teacher 
development with a workshop and PLC ,it was found that 1) Directors and teachers' 
understanding and skills in learning management abilities based on the STEM education 
approach was And the teachers can apply the knowledge with design lesson plans on the 
STEM education approach. 3) From evaluation results of using the teacher development the 
teacher can apply knowledge from the workshop in the lesson plans. It was found that the 
students’ achievement was higher. 

Keywords: teacher development, community process, professional learning, stem education
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กำรสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำร
เรียนรู้หรือสังคมฐำนควำมรู้นั้นมีควำมจ ำเป็นอย่ำง
ยิ่งที่สังคมจะต้องสร้ำงลักษณะนิสัยรักกำรเรียนรู้ 
คนในสังคมต้องตระหนักว่ำ กำรเรียนรู้สำมำรถ
เกิดขึ้นได้ทุกเวลำ ทุกสถำนที่ และสำมำรถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต กำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำเป็นเพียง
ช่วงเวลำช่วงหนึ่งของชีวิตเท่ำนั้น ควำมรู้ที่ได้จำก
สถำนศึกษำไม่ใช่องค์ควำมรู้ที่ให้ค ำตอบหรือให้
ควำมกระจ่ำงกับชีวิตได้ทั้งหมด ดังนั้นเพ่ือสร้ำง
ศักยภำพในกำรด ำเนินชีวิตเรำยังจะต้องเรียนรู้สิ่ง
ต่ำง ๆ อีกมำกมำยจำกแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ รอบตัว
เรำ แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นจึงเป็นแหล่งเรียนรู้อีก
แหล่งหนึ่งที่ไม่เพียงแต่จะสำมำรถปลูกฝังให้เรำได้
ซึมซับถึงมรดกทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม 
ยังยึดโยงผู้คนในสังคมให้เปลี่ยนแปลงปรับตัวอย่ำง
มีรำก มีอัตลักษณ์แห่งชำติพันธุ์ของตนด้วย แหล่ง
เรียนรู้ มิ ใช่ เป็น เพียงสถำนที่ เก็บรวบรวมจั ด
หมวดหมู่และแสดงของเก่ำอย่ำงที่เรำมองเห็น
อย่ำงผิวเผินและเข้ำใจหำกแต่ยังมีบทบำทที่เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สำมำรถกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดควำม
กระหำยใฝ่ รู้  ควำมคิดสร้ ำงสรรค์  ตลอดจน
ควำมคิดใหม่ๆ ในกำรพัฒนำวิทยำกำรและควำมรู้
ที่หลำกหลำยสำขำ ภูมิปัญญำท้องถิ่นจึงเป็นขุม
พลังที่ส ำคัญในกำรเปลี่ยนแปลงสังคมที่เป็นอยู่สู่
สังคมแห่งกำรเรียนรู้   

สะเต็มศึกษำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ
ผู้เรียนแนวทำงหนึ่งที่น ำมำประยุกต์ใช้กับกำรเรียน 
กำรสอน ส ำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
กำรบูรณำกำรศำสตร์ระหว่ำง วิทยำศำสตร์  
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศำสตร์ โดยกำรบูร
ณำกำรที่หลำกหลำยผ่ำนหลักแนวคิดที่เน้นให้
ผู้เรียนได้คิดและตัดสินใจ และพัฒนำตนเองตำม
กระบวนกำรเรียนรู้และสำมำรถพัฒนำต่อยอดจำก

กระบวนกำรจนเป็นผลงำนที่สร้ำงสรรค์รูปแบบ
ต่ำง ๆอย่ำงหลำกหลำยโดยกำรบูรณำกำร ซึ่ง
กำรบูรณำกำรเป็นกำรรวมเข้ำด้ วยกัน กำร
เชื่อมโยงเข้ำด้วยกัน กำรสอดแทรกศำสตร์หลำย
ศำสตร์เข้ำด้วยกันผ่ำนประเด็นหัวเรื่อง (Theme) 
เป็นหลักในกำรเชื่อมโยงศำสตร์เหล่ำนี้ โดยใช้ภำพ 
สื่อ นวัตกรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือผ่ำนแนวคิด
ใดแนวคิดหนึ่งในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้แบบองค์รวม
ให้กับผู้รับกำรถ่ำยทอด ซึ่งกำรบูรณำกำรเป็นที่
นิยมกันอย่ำงแพร่หลำยทั้งในหน่วยงำนกำรศึกษำ 
หน่วยงำนกำรเงิน หน่วยงำนอุตสำหกรรม ช่วยลด
กระบวนกำร ลดระยะเวลำในกำรเรียนรู้หรือ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ได้เป็นอย่ำงดี กำรบูรณำกำรจึง
เป็นกลวิธีหนึ่งในกำรเรียนรู้ของกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดมโนทัศน์
ของควำมหลำกหลำยและได้มองเห็นควำมสัมพันธ์
ของศำสตร์ควำมรู้ที่เกี่ยวพันกันไม่แยกส่วน และ
ส ำ ม ำ ร ถ น ำ ก ำ ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
ชีวิตประจ ำวันของผู้เรียนได้ ซึ่งกำรบูรณำกำรสะ
เต็มศึกษำสำมำรถสอดแทรกได้หลำยแนวทำง
ด้วยกัน อำทิ กำรบูรณำกำรในรำยวิชำหลัก กำรบูร
ณำกำรในสำระเพ่ิมเติม  กำรบูรณำกำรกิจกรรม
เสริมหลักสูตร กิจกรรมโครงกำร กิจกรรมลดเวลำ
เรียนเพ่ิมเวลำรู้สำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้ งสิ้น 
นับเป็นประโยชน์มำกมำยที่จะพัฒนำศักยภำพ
ผู้เรียนในสถำนศึกษำให้เกิดควำมสำมำรถในกำร
คิดและกำรพัฒนำหลักคิด วิถีคิดอย่ำงเป็นรูปธรรม
เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรพัฒนำเยำวชนที่จะเติบโต
เป็นผู้ ใหญ่  และพลังส ำคัญของประเทศชำติ  
(วรรณธนะ ปัดชำ,2557) 

รูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพครูให้ครูมี
สมรรถภำพในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนที่ มี
ประสิทธิภำพนั้นมีหลำกหลำยรูปแบบ ที่ผ่ำนมำ
กำรพัฒนำครู ในรูปแบบเดิมคือมักจะใช้กำร
ฝึกอบรมระยะสั้นโดยหน่วยงำนต้นสังกัดเป็นผู้จัด
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และก ำหนดสำระส ำคัญของกำรอบรมขึ้นมำ ซึ่ง
อำจไม่สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำม
ต้องกำรของครูและนักเรียนในสถำนศึกษำแต่ละ
แห่ง ต่อมำรูปแบบกำรพัฒนำครูเปลี่ยนมำเป็นกำร
ใช้บริบทชั้นเรียนและสถำนศึกษำเป็นฐำน ผ่ำนกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของครูและผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ท ำให้มีควำมเข้ำใจบริบทและ
สภำพปัญหำที่แท้จริงของนักเรียนและสถำนศึกษำ
ของตน ซึ่งลักษณะกำรด ำเนินงำนชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ ทำงวิ ชำชีพของสถำนศึกษำสำมำรถ
ด ำเนินกำรโดยบูรณำกำรสู่กำรท ำงำนตำมปกติ ซึ่ง
ครูไม่จ ำเป็นต้องละทิ้งนักเรียน ชั้นเรียน และ
โรงเรียน เพ่ือไปอบรมหรือพัฒนำตนเองนอก
สถำนที่ นับว่ำเป็นกำรพัฒนำครูที่คืนครูสู่ศิษย์ที่
แท้จริง อย่ำงไรก็ดี กำรด ำเนินงำนชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพของสถำนศึกษำไม่ได้มีวิธีกำร
หรือรูปแบบส ำเร็จรูปที่น ำไปใช้ได้อย่ำงสอดคล้อง
กับทุกบริบทของทุกสถำนศึกษำ งำนวิจัยชิ้นนี้จึง
ศึกษำกำรพัฒนำคุณภำพครูโดยใช้กระบวนกำร
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ซึ่งมีนักกำรศึกษำหลำยท่ำน
ได้แก่ ชูชำติ พ่วงสมจิตร์ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ สิริ
พันธุ์  สุวรรณมรรคำ และ สุธิภรณ์ ขนอม ได้
น ำเสนอรูปแบบในกำรพัฒนำคุณภำพครูในชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ  ได้แก่ 
กำรพัฒนำคุณภำพครูในชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพด้วยวิธีกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson 
study) ร ะ บ บ ก ำ ร ชี้ แ น ะ แ ล ะ เ ป็ น พ่ี เ ลี้ ย ง 
(Collaborative learning) กระบวนกำรสอนงำน
แบบพ่ีเลี้ยงด้วยกำรใช้กำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน
ผ่ำนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (CM-LS-
PLC-Process) กำรประยุกต์จำกวงจรคุณภำพ 
(PDCA) และตำมแนวทำ งของกำรวิ จั ย เ ชิ ง
ปฏิบัติกำร 4 ขั้นตอน (PAOR) ซึ่งในแต่ละรูปแบบ
มีข้ันตอนกำรด ำเนินกิจกรรมที่คล้ำยคลึงกัน คือ  มี
กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำร ได้แก่ 1) 

กำรประชุมเตรียมกำร (Plan) 2) กำรลงมือ
ปฏิบัติงำน (Do) 3) กำรสังเกตกำรณ์  (See) 4) 
กำรสะท้อนควำมคิด (Reflect) และ 5) กำร
ประชุมทำงวิชำกำร (Symposium) ซึ่งมีลักษณะ
เป็นวงจรของกำรด ำเนินกิจกรรม 5 กิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ปัจจุบันโรงเรียนอนุบำลสวี (บ้ำนนำโพธิ์) 
ได้เน้นกำรกำรศึกษำแบบบูรณำกำรวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี เป็นวิชำพ้ืนฐำนที่จัด
ให้นักเรียนได้ศึกษำ ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ของชำติ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำจนถึง
มัธยมศึกษำ แต่ผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียนของนักเรียน
ส่วนใหญ่ในวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ยังไม่
เป็นที่น่ำพอใจและจำกที่ทำงรัฐบำลให้ควำมส ำคัญ
กับกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐำนใน
กำรพัฒนำประเทศ โดยได้บูรณำกำรองค์ควำมรู้
ทำงด้ ำนวิทยำศำสตร์  (Science) เทคโนโลยี  
(Technology) วิศวกรรมศำสตร์ (Engineering) 
และคณิตศำสตร์ (Mathematics) โดยเรียกวิธีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบนี้ว่ำ STEM Education 
ซึ่งเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือน ำไปสู่กำรคิด
แก้ปัญหำและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่  
ตลอดจนมุ่งผลิตกำลังคนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี ให้สำมำรถแข่งขันใน
ระดับนำนำชำติได้ ดังนั้น โรงเรียนจึงได้ตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญดังกล่ำวในกำรพัฒนำศักยภำพของ
ครูและนักเรียน ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี 
ให้มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในรูปแบบ STEM Education จึงได้จัดท ำ
น วั ต ก ร ร ม ใ ห ม่  ( Professional Learning 
Community) ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพหรือ 
คือ กำรร่วมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมมือกันของครู 
ผู้บริหำร และนักกำรศึกษำ ในโรงเรียน เ พ่ือ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส ำคัญมำศึกษำ
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สภำพปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ STEM 
Education โรงเรียนโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ใน
ก ำ ร ส ร้ ำ ง ค รู แ ล ะ นั ก เ รี ย น ต้ น แ บ บ  STEM 
Education ในโรงเรียน และเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศ ให้มีคุณภำพสูงขึ้น และ
ทัดเทียมกับนำนำอำรยประเทศในระดับสำกลสืบ
ต่อไป  
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
    2.1 เพ่ือศึกษำสภำพปัญหำด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมแนวสะเต็มศึกษำของครูโรงเรียน
อนุบำลสวี (บ้ำนนำโพธิ์)  
     2.2  เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำม
แนวสะเต็มศึกษำของโรงเรียนอนุบำลสวี (บ้ำนนำ
โพธิ์) 
 2.3  เพ่ือประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพของครู
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรชุมชน
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำของโรงเรียน
อนุบำลสวี (บ้ำนนำโพธิ์) 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 กำรวิ จั ยครั้ งนี้ เป็นวิจั ย เชิ งปฏิบั ติ กำร 
(Action Research) ผู้วิจัยได้ก ำหนดขอบเขตกำร
วิจัยดังนี้  
 3.1 ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำยกลุ่มผู้ร่วมวิจัย 
จ ำนวน 8 คน ประกอบด้วย 
 3.1.1 ผู้วิจัย จ ำนวน 1 คน 
 3.1.2 ตัวแทนครู จ ำนวน 8 คน 
 3.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 3.2.1 เนื้อหำที่ใช้ในกำรพัฒนำ 

 1.  กำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือ
ส่งเสริมควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว 
สะเต็มศึกษำ 
 2.  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำร
ชุ ม ชนกำ ร เ รี ย นรู้ ท ำ ง วิ ช ำชี พ เ พ่ื อส่ ง เ ส ริ ม
ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ 
 3.2.2 แนวทำงท่ีใช้ในกำรพัฒนำ 
  1.  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำร
เขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรสะเต็ม
ศึกษำ 
  2. ใช้กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพในจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ 
  3. ประเมินและติดตำมผล 
 3.3  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรวิจัย 
  กำรวิจัยในครั้งนี้ระยะเวลำด ำเนินกำรวิจัย
คือ 2  วงรอบ  ได้แก่ 

3.3.1 วงรอบที่ 1 ระหว่ำงเดือน มิถุนำยน 
พ.ศ.  2562  ถึงเดือน  กันยำยน พ.ศ.  2562  

3.3.2 วงรอบที่ 2 ระหว่ำงเดือนกันยำยน   
พ.ศ.  2562  ถึงเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.  2562  

4. วิธีด าเนินการวิจัย 

 กำรวิจัยครั้งนี้  ใช้กระบวนกำรวิจัยเชิง
ปฏิบัติกำร (Action Research )  เกี่ยวกับกำร
พัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำม
แนวสะเต็มศึกษำของโรงเรียนอนุบำลสวี (บ้ำนนำ
โพธิ์) ผู้วิจัยน ำเสนอวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัยตำมวงจร
กำรวิ จั ย เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำ รของ  Kemmis & Mc 
Taggart (1988 อ้ำงถึงใน ชูชำติ   พ่วงสมจิตร์ , 
2560 : 39) ซึ่ งมี  4  ขั้ นตอนได้แก่  1) ขั้ นกำร
ว ำ ง แผน  ( Planning)  2) ขั้ น ก ำ ร ปฏิ บั ติ ก ำ ร 
(Action)  3) ขั้นกำรสังเกตกำรณ์ (Observation) 
และ 4) ขั้นกำรสะท้อนกลับ (Reflection) 
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วงรอบท่ี  1 
4.1 ขั้นกำรวำงแผน (Planning) 

 4.1.1 ศึกษำวิเครำะห์ พิจำรณำและสำเหตุ
ของปัญหำ เพ่ือก ำหนดกรอบในกำรสนทนำเพ่ือให้
ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรศึกษำวิเครำะห์ 
พิจำรณำและสำเหตุของปัญหำจึงด ำเนินกำรโดย
กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรและตัวแทนครูอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำรเพื่อให้ได้ข้อมูลจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.2 ผู้วิจัยและกลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัย ได้
ร่วมท ำกำรสนทนำกลุ่ ม  (Focus Group) เ พ่ือ
ศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำกำรพัฒนำศักยภำพครู
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำของ
โรงเรียนอนุบำลสวี (บ้ำนนำโพธิ์) ประกอบด้วย
ประเด็นส ำคัญ คือ สภำพปัจจุบันปัญหำกำรพัฒนำ
ศักยภำพครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็ม
ศึกษำของโรงเรียนอนุบำลสวี (บ้ำนนำโพธิ์) เป็น
อย่ำงไร โดยใช้เครื่องมือแบบบันทึกกำรสนทนำ
กลุ่ม 

4.1.3 ผู้วิจัยและกลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัย
ร่วมกันน ำสภำพปัจจุบันและปัญหำที่ ร่วมกัน
วิเครำะห์ มำก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำครู โดย
ก ำหนดกิจกรรมหลักคือ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
(Workshop) เรื่อง กำรพัฒนำศักยภำพของครูด้ำน
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรชุมชนกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ โดยเชิญวิทยำกรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญมำให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำร
เขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ 

4.1.4 ผู้วิจัยและกลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัย 
ร่วมกันวำงแผนกำรด ำเนินงำนและกำรติดตำม ใน
วงรอบที่ 1  
 4.2  ขั้นกำรปฏิบัติกำร (Action) 
 4.2.1 ประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจก่อนกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรของกลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัย 
ด้วยแบบทดสอบ เรื่อง กำรจัดกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็ม
ศึกษำ  ในวันที่ 3  สิงหำคม 2562 
 4.2.2  กลุ่ ม เป้ ำหมำยกำรวิ จั ย เข้ ำร่ วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อ กำรเขียนแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ โดยมีกำรเชิญ
วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสะ
เต็มศึกษำ และกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
แนวสะเต็มศึกษำ ให้ควำมรู้ในวันเสำร์ ที่ 17 เดือน 
สิ งหำคม  พ .ศ .  2562 รวมระยะ เวลำ  1 วั น 
กลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัย ฝึกกำรเขียนแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ  โดยกำร
แนะน ำจำกวิทยำกร น ำเสนอกำรเขียนแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องสมบูรณ์  
 4.2.3 ประเมินควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจของ
กลุ่ ม เป้ ำหมำยกำรวิ จั ยหลั งกำรประชุม เชิ ง
ปฏิบัติกำร    เรื่อง กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็ม
ศึกษำด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบ
ก่อนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
 4.2.4 กลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยน ำองค์ควำมรู้
ที่ได้ไปสู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียน ด้วยกำรจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ  แล้ว
น ำไปปฏิบัติจริงกับนักเรียนในชั้นเรียน 

4.2.5 ผู้วิจัยท ำกำร PLC กับกลุ่มเป้ำหมำย
กำรวิจัยเป็นระยะๆ เพื่อพูดคุยกับกลุ่มหำแนว
ทำงกำรพัฒนำต่อไป 
 4.3 กำรสังเกต (Observation)  
 4.3.1  สังเกตกำรณ์กำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยตำมที่วำงแผนและก ำหนด
ไว้ 
 4.3.2  สังเกตผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในกำร
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ 
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 4.3.3  บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลกำร
ปฏิบัติกำร 
 4.4 กำรสะท้อนผล (Reflection)  

ผู้วิจัยและผู้กลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยร่วมท ำ
กำรสนทนำกลุ่ม ตำมกระบวนกำรชุมชนกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) เพ่ือน ำผลกำรทดสอบ 
กำรสัมภำษณ์ และกำรสังเกตพฤติกรรม จำกกำร
พัฒนำศักยภำพของครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือ
ส่งเสริมควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็ม
ศึกษำโดยใช้กิจกรรม 2 กิจกรรมคือ  กำรอบรมเชิง
ปฎิบัติกำรและกำรนิเทศติดตำมผล แล้วน ำผลกำร
วิ เครำะห์ร่วมกัน เ พ่ือหำแนวทำงพัฒนำและ
ปรับปรุงส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้หำกมีสิ่งที่ปฏิบัติ
แล้วเกิดผลดีจะจัดท ำเป็นมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน
ในวงรอบถัดไป ในวันศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหำคม 
พ.ศ. 2562 เวลำ 13.00-17.00 น. 
 วงรอบท่ี  2 
 4.5 กำรวำงแผน (Planning) 
 4.5.1 ศึกษำและทบทวนกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยในวงรอบที่ 1 เพ่ือก ำหนด
กรอบในกำรสนทนำกลุ่ม 
 4.5.2 ผู้วิจัยและกลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัย ได้
ร่วมท ำกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) ใน 2 
ประเด็นส ำคัญ ดังนี้ 
 4.5.3 ผู้วิจัยและกลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยน ำ
ข้อมูลต่ำง ๆ ได้ร่วมกันวิเครำะห์ มำก ำหนด
แนวทำงในกำรพัฒนำครูเพ่ิมเติม ซึ่งได้ก ำหนด
กิจกรรมหลักคือ ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(PLC) พัฒนำควำมรู้ครู เรื่องกำรเขียนแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ 
 4.5.4 ผู้วิจัยและกลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัย
ร่วมกันวำงแผนกำรด ำเนินงำนและกำรติดตำม 
 
 

 4.6 กำรด ำเนินกำร (Action) 
 4.6.1 กลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยเข้ำร่วม
กิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ตำม
ประเด็นควำมต้องกำรพัฒนำเรื่อง กำรพัฒนำกำร
เขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ 
ซึ่งมี นำงณัฐยำ  ผุสดี ครูช ำนำญกำร โรงเรียน
อนุบำลสวี (บ้ำนนำโพธิ์) อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรวิธีกำรเขียน
แผนจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ ในวันศุกร์ 
ที่ 25 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 13.30-
16.30 น. 
 4.6.2 กลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยน ำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำที่ได้ปรับปรุง
แล้วไปปฏิบัติกับนักเรียนในชั้นเรียน จำกนั้นเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำยกำร
วิจัยร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
เพ่ือสนทนำแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ 
 4.7 กำรสังเกตกำรณ์ (Observation) 
 4.7.1  สังเกตกำรณ์กำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยตำมที่วำงแผนและก ำหนด
ไว้ 
 4.7.2 สังเกตผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
หลังจำกท่ีครูใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะ
เต็มศึกษำ 
 4.7.3  บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลกำร
ปฏิบัติกำร 
 4.8 กำรสะท้อนกลับ (Reflection) 

ผู้วิจัยและกลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยร่วมท ำ
กำรสนทนำกลุ่ม เพ่ือประมวลผลภำพรวมและ
สรุปผลกำรปฏิบัติงำนทั้งหมดที่ได้ด ำเนินกำรตลอด
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ในวันจันทร์ ที่ 2 เดือน 
ธันวำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 15.30-16.30 น. 
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5. ผลการวิจัย 

 5.1 กำรศึกษำสภำพปัญหำด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำม
แนวสะเต็มศึกษำ 
 ผลกำรศึกษำสภำพและปัญหำด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้
ตำมแนวสะเต็มศึกษำนั้น สรุปได้ว่ำ ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร ผู้บริหำรไม่มีควำมชัดเจนในกำร
ด ำเนินงำนกำรสอนตำมแนวสะเต็มศึกษำ ไม่เห็น
ควำมส ำคัญ หรือเห็นควำมส ำคัญน้อยในกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ ไม่มีกำรนิเทศ
ก ำกับติดตำมกำรด ำ เนินงำน ฝ่ำยบริหำรไม่
สนับสนุน ไม่รับทรำบข้อมูล ไม่กระจำยงำนให้ครู
รับทรำบ บำงครั้งทรำบแต่เพียงหัวหน้ำวิชำกำร
เพียงคนเดียว กำรเข้ำรับกำรอบรมของครูก็จะส่ง
ครูเพียงกลุ่มเดิม คนเดิมเข้ำรับกำรอบรม ซึ่ ง
บำงครั้งไม่ครอบคลุมและไม่ตรงกับสำยงำนหน้ำที่
ของครูที่ปฏิบัติกำรสอน รวมถึงขำดกำรวำงแผน
ร่วมกันในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ส ำหรับด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนั้น ครูขำดควำมตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรจัดกิจกรรมตำมแนวสะเต็ม
ศึกษำ ขำดควำมรู้ ทักษะ และแนวทำงในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวสะเต็ม ซึ่งครูผู้สอน
ยังไม่ได้รับกำรอบรมพัฒนำ กำรวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนจึงยังไม่สอดคล้องกับแนวทำง
สะเต็มศึกษำ และไม่มีกำรจัดท ำแผนกำรสอน 
กำรบูรณำกำรสะเต็มศึกษำที่ชัดเจน ส่วนด้ำน
ครูผู้สอนนั้น ครูผู้สอนขำดควำมรู้เรื่องกำรเรียน
กำรสอนแบบสะเต็มศึกษำ ซึ่งยังไม่มีองค์ควำมรู้ใน
เชิงลึก ไม่มีประสบกำรณ์ และขำดทักษะกำรสอน
สะเต็มศึกษำ ครูผู้สอนไม่ได้จบวิชำเอกโดยตรงที่
เกี่ยวข้อง เช่น วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ จึงไม่มี
ควำมมั่นใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็ม
ศึกษำ และครูยังขำดกำรพัฒนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรขำดชั่วโมง PLC 

ในช่วงชั้น ท ำให้ไม่ทรำบจุดเด่น จุดด้อย ของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำ ด้ำนสื่อวัสดุ
อุปกรณ์นั้น สื่อที่มีไม่สอดคล้องกับกำรเรียนกำร
สอนแบบสะเต็มศึกษำ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ มีไม่
เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน  และ ด้ำนควำม
ต้องกำรนั้น ต้องให้ควำมรู้กับครูผู้สอนเรื่องสะเต็ม
ศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ในชั้นเรียน 
วิธีกำรน ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รูปแบบ
กำรเขียนแผนกำรสอนตำมแนวทำงสะเต็มที่เป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ครู
ทุกคน และทุกชั้นเรียน   
 5.2 กำรพัฒนำศักยภำพของครูด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำม
แนวสะเต็มศึกษำ 
 กำรพัฒนำครูให้สำมำรถเขียนแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ ได้นั้น มี
แ น ว ท ำ ง คื อ  ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก ำ ร 
(Workshop) เรื่อง กำรพัฒนำศักยภำพของครูด้ำน
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรชุมชนกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ ณ วันเสำร์ ที่ 17 
เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลำ 1 วัน 
โดยจำกผลกำรประเมินก่อนกำรประชุมเชิ ง
ปฏิบัติกำร (Pre-Test) และหลังกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร (Post-Test) พบว่ำ ครูมีควำมรู้เข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็ม
ศึกษำมำกขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ย  กำรประเมิน
ก่อนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เท่ำกับ 14.00 
คะแนน หรือร้อยละ 70.00 และหลังกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร เท่ำกับ 14.88 คะแนน หรือร้อยละ 
74.40 ของคะแนนเต็มคือ 20 คะแนน  ซึ่งคะแนน
เฉลี่ยมีค่ำเพ่ิมข้ึน 4.40 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 
22.00 ทั้งนี้ ครูสำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรไปประยุกต์ใช้ในกำรเขียนแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ ได้แก่ หน่วย
กำรเรียนรู้บูรณำกำรตำมแนวสะเต็มศึกษำ เรื่อง 
“ห้องเรียนสะอำดและสวยด้ วยอันใด”ของ
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กลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยคนที 1 หน่วยกำรเรียนรู้
บูรณำกำรตำมแนวสะเต็มศึกษำ เรื่อง “กำรปลูก
และดูแลไม้ดอกไม้ประดับ : ปลูกดำวเรือง ของ
กลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยคนที 2  หน่วยกำรเรียนรู้
บูรณำกำรตำมแนวสะเต็มศึกษำ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์
ปลำ วิถีใหม่ไทอีสำน”ของกลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัย
คนที 3 หน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรตำมแนวสะเต็ม
ศึ กษำ  เ รื่ อ ง  “ ขว ดน้ อ ย   รั กษ์ โ ลก ”  ขอ ง
กลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยคนที 4  หน่วยกำรเรียนรู้
บูรณำกำรตำมแนวสะเต็มศึกษำ เรื่อง “ชำวสวน
นักเพำะถั่วงอก” ของกลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยคนที 
5  หน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรตำมแนวสะเต็ม
ศึกษำ เรื่อง “กำรสื่อสำร”ของกลุ่มเป้ำหมำยกำร
วิจัยคนที 6 หน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรตำมแนวสะ
เต็มศึกษำ เรื่อง “กำรใช้ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงประหยัด” ของกลุ่มเป้ำหมำยกำร
วิจัยคนที 7  และหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรตำม
แนวสะเต็มศึกษำ เรื่อง “รถของเล่นไฟฟ้ำ” ของ
กลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยคนที 8 ซึ่งแผนกำรจัดกำร
เรียนได้หน่วยกำรเรียนรู้เหล่ำนี้สู่กำรปฏิบัติจริงกับ
นักเรียนในแต่ละชั้นเรียน  
 5.3 กำรพัฒนำศักยภำพของครูด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำม
แนวสะเต็มศึกษำ 
 กำรพัฒนำศักยภำพครูในกำรจัดกิจกรรม
กำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็ม
ศึกษำมีแนวทำงคือ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 
กำรพัฒนำศักยภำพของครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้
โดยใช้กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะ
เต็มศึกษำ ณ วันเสำร์ ที่ 3 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 
2562 รวมระยะเวลำ 1 วัน ซึ่งหลังจำกกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร ปรำกฏผลกำรพัฒนำครูดังนี้ คือ ครู
สำมำรถเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะ
เต็มศึกษำได้และสำมำรถน ำไปปฏิบัติจริงได้ โดย
สะท้อนผลได้จำกกำรที่ครูน ำควำมรู้จำกกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ใช้ในกำรจัดท ำแผนกำร

เรียนรู้บู รณำกำรตำมแนวสะเต็มศึกษำของ
กลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยทั้ง 8 คน และได้มีกำร
ด ำเนินกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ ใน
วงรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึง 
30 สิงหำคม พ.ศ. 2562 และวงรอบที่ 2 ตั้งแต่
วันที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2562 ถึง 29 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2562 นอกจำกนี้สิ่งที่สำมำรถสะท้อนผลกำร
พัฒนำครูได้อีกประกำรคือ กำรประเมินผลจำกกำร
สังเกตผลกำรเรียนของนักเรียน ซึ่งเมื่อพิจำรณำ
รำยชั้นเรียนแล้วพบว่ำ หลังจำกที่ครูน ำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ไปปฏิบัติในชั้นเรียน นักเรียนมีผล
กำรกำรเรียนดีขึ้น 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 จำกผลกำรศึกษำสภำพปัญหำของครู  
โรงเรียนอนุบำลสวี (บ้ำนนำโพธิ์) พบว่ำ ครูขำด
ควำมชัด เจนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำม
แนวทำงสะเต็มศึกษำในบำงประเด็น จึงท ำให้ครูไม่
สำมำรถน ำเนื้อหำ สำระ และมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรในแต่ละสำระกำรเรียนรู้มำบูรณำกำร
ในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะ
เต็มศึกษำด้วยตนเอง ท ำให้กำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำในชั้นเรียนและกำร
เขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็ม
ศึกษำยังขำดประสิทธิภำพโดยเฉพำะครูผู้สอนที่ไม่
เคยอบรมเกี่ยวกับสะเต็มศึกษำสอดคล้องกับ
ปัญหำที่พบในต่ำงประเทศคือ ครูส่วนใหญ่ยังขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรหลักสูตร 
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร และเป้ำหมำย
ของสะเต็มศึกษำที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนยัง
ไม่มีควำมชัดเจน ส่งผลให้ครูขำดควำมเข้ำใจ หรือ
มีควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนในกำรน ำแนวคิดนี้ไปสู่
ก ำ ร ป ฏิ บั ติ จ ริ ง  ( Chen. 2 0 1 2 :  online; 
Herschbach. 2011: online; Lantz. 2009: 1-
11) และสอดคล้องกับผลกำรส ำรวจสภำพปัญหำ
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เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ
ของ จ ำรัส  อินทลำภำพร (2558: 4) ที่เก็บข้อมูล
โดยกำรสัมภำษณ์ครูและผู้บริหำรของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษำแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ที่
พบว่ำครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำเนื่องจำก
เป็นแนวคิดใหม่ที่เริ่มน ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
จึงท ำให้ไม่สำมำรถออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
บู รณำกำ รตำมแนว ทำ งส ะ เ ต็ ม ศึ กษำ ให้ มี
ประสิทธิภำพ  และประเด็นที่ครูยังมีกำรปฏิบัติ
น้อยควรที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้มีกำร
ปฏิบัติที่ดี เนื่องจำกเป็นกุญแจส ำคัญของกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ ได้แก่ 1) 
กำรบูรณำกำรเนื้อหำหรือทักษะในสำขำวิชำสะเต็ม 
2) รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็ม
ศึกษำโดยใช้ โครงงำนเป็นฐำนและ 3)  กำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำที่
เน้นกำรประเมินจำกสภำพจริง ซึ่งผลกำรศึกษำ
ครั้งนี้มีควำมสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ จ ำรัส 
อินทลำภำพร มำรุต พัฒผล วิชัย วงษ์ใหญ่และศรี
สมร พุ่มสะอำด (2558 : 64) ได้เสนอแนวทำงกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ คือ จัดกำร
เรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกอดควำมสนใจ  จัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนเป็น
ฐำน เพ่ือส ำรวจ สังเกต และก ำหนดสิ่งที่ตนเอง
สนใจ  และจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนท ำงำน
กันเป็นกลุ่ม มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือตรวจสอบควำมเข้ำใจของ
ผู้เรียน จำกสภำพปัญหำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
ผู้วิจัยได้ใช้กลยุทธ์ในกำรพัฒนำเพ่ือแก้ไขปัญหำ 
คือ 1.กำรส ำรวจสภำพปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมแนวสะเต็มศึกษำตำมกรอบแนวคิดที่ก ำหนด
ไว้ 2.กำรจัดกิจกรรมพัฒนำครูด้ำนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนตำมแนวสะเต็มศึกษำ จำกผลกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมแนวสะเต็มศึกษำ ปรำกฏว่ำ ครูมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ มีทักษะด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
กำรเขียนแผนจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำมี
ผลอยู่ในระดับมำก 
 6.2 ผลกำรพัฒนำศักยภำพครูด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำม
แนวสะเต็มศึกษำโรงเรียนอนุบำลสวี (บ้ำนนำโพธิ์) 
ผลปรำกฏว่ำ กำรด ำเนินกำรพัฒนำในวงรอบที่ 1 
โดยกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ที่ผู้วิจัย
ได้ด ำเนินกำรร่วมกับกลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัย  ผล
ปรำกฏว่ำ กลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัยแต่ละคน ต่ำงก็
ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีในกำรที่จะร่วมกัน
ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพครูด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้
ตำมแนวสะเต็มศึกษำและกำรแสดงออกถึงควำม
ร่วมมือที่ดีต่อกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำร ซึ่งกำรจัด
กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งผลให้ครูเกิด
ควำมชัด เจนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำม
แนวทำงสะเต็มศึกษำ ท ำให้ครูสำมำรถน ำเนื้อหำ 
สำระ และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรในแต่
ละสำระกำรเรียนรู้มำบูรณำกำรในกำรออกแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำได้ด้วย
ตนเอง ท ำให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวสะ
เต็มศึกษำในชั้นเรียนและกำรเขียนแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำมีประสิทธิภำพ 
ครูผู้สอนที่ไม่เคยอบรมเกี่ยวกับสะเต็มศึกษำได้มี
โอกำสอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สอดคล้องกับ 
Wang; et al. (2011: 10) ที่ได้ท ำกำรสอบถำมครู
กลุ่มตัวอย่ำงหลังจำกผ่ำนกำรอบรมเก่ียวกับสะเต็ม
ศึกษำหลักสูตร 1 ปี พบว่ำ ครูยังคงตระหนักว่ำ
ตนเองต้องกำรพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับกำร  บูรณำ
กำ รสะ เ ต็ ม ศึ กษ ำ เ พ่ิ ม เ ติ ม โ ดย Yoon; et al. 
(2006)ได้กล่ำวถึง แนวทำงกำรพัฒนำวิชำชีพครู
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วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ที่มีประสิทธิภำพ 
ควรเป็นลักษณะกำรเรียนรู้เชิงรุก ให้ครูมีส่วนร่วม
ในกำรอภิปรำยกำรวำงแผนและกำรปฏิบัติโดยต้อง
ออกแบบเนื้อหำที่ช่วยเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะ
ของครู และกิจกรรมต่ำงๆสร้ำงขึ้นจำกสิ่งที่ครู
จ ำเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรทำงำน
ในระดับที่สูงขึ้น และกำรพัฒนำวิชำชีพครูควร
ด ำเนินกำรต่อเนื่องเป็นระยะเวลำสองปีโดยมี
กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ หรือ 
PLC ที่ครูมีกำรพบปะเรียนรู้ ปรึกษำหำรือเกี่ยวกับ
กลยุทธ์ วิธีกำร เทคนิค และเนื้อหำ เพ่ือพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ยิ่งไปกว่ำนั้นต้องให้
สนับสนุนทั้ ง ในด้ ำนวิ ช ำกำรและ เ จตคติ ใน
สภำพแวดล้อมที่ท้ำทำย มีกำรตั้งเป้ำหมำยร่วมกัน 
โดยเน้นกำรพัฒนำที่สอดคล้องและต่อยอดจำก
สภำพกำรดำเนินงำนจริงในปัจจุบัน กำรพัฒนำจึง
จะประสบควำมส ำเร็จ(Bruce; et al. 2014: 299) 
 ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพครูด้ำน
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรชุมชนกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ โดยกำรอบรมเชิง
ปฎิบัติกำร พบว่ำกลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ เกี่ยวกับกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
แนวสะเต็มศึกษำเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Shields 
(2006: 2-15) ศึกษำผลของโครงกำร Enginerring 
is Elementary ในโรงเรียนระดับประถมศึกษำ
ของนิวเจอรซี่ จ ำนวน 12 โรงเรียน โดยให ครู
จัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตรในหัวขอลมและ
น้ ำใหกับนักเรียนในระดับเกรด 3-5 จ ำนวน 450 
คน พบวำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตรที่
เนนกระบวนกำรออกแบบทำงวิศวกรรม ท ำให
นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรแกปญหำ และมี
ควำมกระตือรือรนในกำรเรียนเพ่ิมมำกขึ้น รวมทั้ง
มีควำมรูสึกเชิงบวกกับกำรเรียนทำงดำนวิศวกรรม 
ดวยครูผู สอนเกิดควำมรู สึกทำทำยและมีควำม
สนใจที่จะสอนวิทยำศำสตรโดยเนนกระบวนกำร
ออกแบบทำงวิศวกรรม 

 6.3 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ศักยภำพของครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือ
ส่งเสริมควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็ม
ศึกษำ  พบว่ำ กำรน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
แนวสะเต็มศึกษำไปใช้ในแต่ละชั้นเรียนพบว่ำกำร
จัดกิจกรรมบูรณำกำรตำมแนวสะเต็มศึกษำมีกำร
ออกแบบกิจกรรมผ่ำนกระบวนกำรออกแบบเชิง
วิศวกรรม ทั้ง 6 ขั้นตอน คือ ระบุปัญหำ รวบรวม
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ ออกแบบ
วิธีกำรแก้ปัญหำ วำงแผนและด ำเนินกำรแก้ปัญหำ 
ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขปัญหำ
ชิ้นงำน และน ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ ผลกำร
แก้ปัญหำหรือชิ้นงำนที่ดีขึ้น จึงจัดท ำขึ้นต่อไป
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกิดควำมยั่งยืน และเป็นกำร
ปรับปรุงบำงส่วนที่ยังคงมีปัญหำด้ำนกำรเขียน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็ม ซึ่งผลจำก
กำรศึกษำมีควำมสอดคล้องกับกำรศึกษำของ 
จ ำรัส  อินทลำภำพร  (2558)  ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง  
กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะ
เต็มศึกษำ  ส ำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษำ  กำร
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำส ำหรับผู้เรียน
ระดับประถมศึกษำ โดยใช้วิธีกำรศึกษำแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษำจำกกำร
สังเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยและจัดประชุม
สนทนำกลุ่ ม  ( Focus Group Interview) เ พ่ื อ
สังเครำะห์แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้และกำร
ประเมินผลตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ  ผลกำรวิจัย
พบว่ำ  ในกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรประเมินผล
ตำมแนวสะเต็มศึกษำ  ครูควรปฏิบัติดังนี้ คือ 1) 
ศึ กษ ำสำ ระส ำ คั ญของส ำร ะวิ ท ยำศำสตร์  
คณิตศำสตร์ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีและ
กระบวนกำรทำงวิศวกรรมในลักษณะของกำรบูร
ณำกำร 2) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็ม
ศึกษำด้วยตนเองก่อนที่จะจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้แก่นักเรียน 3) จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นปัญหำเป็น
ฐำน  (Problem-based  Learning) 4 )  จั ดกำร
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เรียนรู้แบบโครงงำนเป็นฐำน (Project-based  
Learning)  5) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ เน้นให้
ผู้เรียนท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม  มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ เรียน เ พ่ือ
ตรวจสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียน 6) วัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง (Authentic 
Assessment)  ซึ่งแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำดังกล่ำวเป็นกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมสภำพจริง (Authentic learning) จำก
ผลหลังจำกกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ และกำรศึกษำของ 
Ejiwale, J. (2013)  ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง  ปัญหำ
และอุปสรรคที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนของกำรศึกษำ 
สะเต็มศึกษำ  ประสบควำมส ำเร็จ  พบว่ำ  กำร
ด ำเนินงำนของกำรศึกษำในโรงเรียนทั่วโลกคือกำร
เตรียมควำมพร้อมด้ำนควำมแข็งแกร่งของแรงงำน
ในอนำคต  โดยน ำภูมิหลังทำงวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์มำใช้  เพ่ือเพ่ิมทักษะกำรพัฒนำข้ำม
สำขำ สะเต็มศึกษำแต่ส ำหรับสะเต็มศึกษำ 
กำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
ของกำรแก้ไขอุปสรรคในกำรใช้สะเต็มศึกษำ ควร
เริ่มต้นด้วยกำรแก้ไขปัญหำที่ประถมตอนต้นและ
ระดับสูงระดับโรงเรียนมัธยมตั้งแต่เริ่มต้นและมี
ศักยภำพในระดับวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย 
เนื่องจำกหลำยประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกำอยู่ใน
ต้ อ งหำยนะของแรงงำนที่ เ พี ย งพอกับกำร
เตรียมกำรในด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ที่
จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในสภำวะที่ดึ
ขึ้น 

 กำรพัฒนำครูด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของ
ครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรชุมชน
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ  ครั้งนี้  ได้
ด ำเนินกำรพัฒนำ 2 วงรอบ ใช้กระบวนกำรอบรม 
2 กระบวนกำรคื อ  กระบวนกำรอบรม เชิ ง
ปฏิบัติกำร และกระบวนชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ อย่ ำ งต่อเนื่ องทั้ ง  2  วงรอบผลกำร

ด ำเนินกำรพัฒนำช่วยให้กลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัย  
จ ำนวน 8 คนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจมีควำมช ำนำญ
และมีทักษะในกำรปฏิบัติมำกขึ้น สำมำรถท ำกำร
เขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มได้อย่ำง
สมบูรณ์ ซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอน และส่งผลดี
โดยรวมด้ำนคุณภำพของผู้เรียนต่อไป 
7. ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรน ำไปใช้ 
 7.1 ผู้บริหำรควรสร้ำงแรงบันดำลใจครูเห็น
ควำมส ำคัญ STEM ส่งเสริมให้ครูศึกษำด้วยตนเอง 
กำรกระตุ้นครูในกำรคิดสร้ำงสรรค์และออกแบบ
กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ กำรส่งเสริม
ควำม เป็ นผู้ น ำ กำร เปลี่ ยนแปลง  (Agent of 
Change) กำรสร้ำงสังคมครูแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) 
และกำรประเมินครูกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
สะเต็มอย่ำงต่อเนื่อง 
 7.2 กำรพัฒนำครูด้วยกระบวนกำรเรียนรู้
ชุมชนวิชำชีพในครั้งนี้สิ่งที่จ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำร
เริ่มแรกก่อนกำรด ำเนินกำรพัฒนำคือกำรท ำบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำ(MOU) ที่เน้น
ให้ ผู้ บ ริ ห ำ ร ได้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ในกำรขั บ เ คลื่ อน
กระบวนกำรในสถำนศึกษำ 
 7.3 ควรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรใช้
รูปแบบกระบวนกำรเรียนรู้ชุมชนวิชำชีพให้เกิด
ควำมเข้มแข็งในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำโดยเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส ำคัญใน
กำรเรียนรู้ 
 7.4  ควรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้
และควำมเข้ำใจในรูปแบบกำรน ำไปใช้ในชั้นเรียน
ในรูปแบบของกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson study) 
จะช่วยพัฒนำวิชำชีพครูได้อย่ำงเป็นขั้นต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำครั้งต่อไป 
 7.5 ควรมีกำรศึกษำเชิงลึกและกำรศึกษำเชิง
คุณภำพในประเด็นที่ครูยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กับสะเต็มศึกษำ และหำแนวทำงแก้ไขและพัฒนำ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจของครูให้ถูกต้อง  
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 7.6 ควรมีกำรออกแบบและพัฒนำแนวทำงเพ่ือ
กำรส่งเสริมสมรรถนะของครูในกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำที่สอดคล้องกับปัญหำ
และควำมต้องกำรของคร ู
 7.7 ควรมีกำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำร
พัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็ม
ศึกษำ 
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ค าสั่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
ที่ 21/๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งกองบรรณาธิการ การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 
“ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21” 

 ................................................................................................ 

   ด้วย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการ การประชุมวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
ในศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าเวทีวิชาการระดับชาติ ตามมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการเผยแพร่ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
คณาจารย์สังกัดสถาบัน และผู้เข้าร่วมโครงการอื่น ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาภายนอกสถาบันฯ ในรูปแบบ Conference 
Proceeding ที่ได้รับการพิชญพิจารณ์ (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการจัดท าวารสารวิจัย
และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ในศักยภาพทางด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม
อาชีวศึกษา และเป็นการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับคณาจารย์  

 เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จึงขอแต่งตั้งกองบรรณาธิการ การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ  
ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

1. บรรณาธิการอาวุโส      

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช   เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. รองบรรณาธิการอาวุโส  

2.1 ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

   2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์    สถิรยากร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 มีหน้าที่ ดูแลการบริหารและด าเนินการจัดท าหนังสือประมวลบทความ (Proceedings) ในการประชุมวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 และพิจารณาความเหมาะสมในการพิมพ์ 

3. บรรณาธิการ 
 นายลิขิต  พลเหลา  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
 

4. รองบรรณาธิการ 
 4.1 นายจิระวัฒน์ ชวลิต  รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
 4.2 นายประดิษฐ์ พาชื่น  รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
 
                    /5. ผู้ช่วยบรรณธิการ…. 



5. ผู้ช่วยบรรณธิการ 
 5.1 นายวินัย จันทรเกษม ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
 5.2 นายสุร าภะ สุร าไพ  ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
 5.3 นางสุภาภรณ์ บุปผาพรหม ที่ปรึกษาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
6. กองบรรณาธิการ 

6.1 รองศาสตราจารย์ทวีคูณ   สวรรค์ตรานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
6.2 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ  ปัญญาภา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
6.3 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
6.4 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ใจกล้า            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
6.5 รองศาสตราจารย์ ดร.เผ่าไทย  วงศ์เหลา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
6.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล  ซาเสน   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
6.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินกร เมฆลา    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
6.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
6.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุกต์   สมชอบ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
6.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บวรกุลภา มหาวิทยาลัยสยาม 
6.11 อาจารย์ ดร.องอาจ  เทียบเกาะ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
6.12 ดร.ชุมสันติ    แสนทวีสุข   วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
6.13 ดร.เศรษฐศิษฏ์    ณุวงค์ศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.14 ดร.พุทธ    ธรรมสุนา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
6.15 ดร.ธิปต์    ภาสว่าง   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
6.16 ดร.ชาตรี   มูลชาติ    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
6.17 ดร.ธนชน   อินทจันทร์   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
6.18 ดร.ประดิษฐ์    พาชื่น    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
6.19 ดร.ทิพวรรณ   สายพิณ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 มีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองผลงานที่เสนอขอรับการตีพิมพ์ ให้ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้องของ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงวุฒิแล้ว ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 และให้ค าปรึกษาด้านวิชาการฝ่ายจัดการในการด าเนินงาน 

7. เลขานุการกองบรรณาธิการ 

ดร.รุ่งสว่าง    บุญหนา   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
8. ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ 

8.1 ดร.สุธารัตน์   ศรีทอง   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
8.2 นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
8.3 นางอรทัย  ซาเสน   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

8.4 นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

/9. ผู้ประสานงาน…. 



9. ผู้ประสานงาน 
 9.1 นายวินัย  จันทรเกษม  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
 9.2 นายสุร าภะ  สุร าไพ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 9.3 นางสาวนันทนา  ซื่อจริง   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 9.4 นางสาวสุภัสสร มนตรีโพธิ์  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 9.5 นางสาวยุวดี  สิงสุข   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
 
10. คณะท างาน   
 10.1 นายสุร าภะ สุร าไพ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 10.2 นายส าราญ    สีปวน   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 10.3 นายธิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 10.4 นายเลิศ  ก้านเหลือง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 10.5 นางมะลิ    จรรยากรณ ์  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 10.6 นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 10.7 นางอรดี  ภีระค า   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 10.8 นางสาวพิชญานิน   รองเมือง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 10.9 นายทวี         มณีสาย   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 10.10 นายสวัสดิ์   ธงไชย     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 10.11 นายค าพา   ขันต ี   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 10.12 นายจรูญ โสภี   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

 มีหน้าที่ ดูแลการด าเนินการจัดท าหนังสือประมวลบทความ (Proceedings) ในการประชุมวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประสานงานระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ และผู้เขียน ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการจัดรูปแบบ พิสูจน์อักษร 
 

  ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดผลดี 
เป็นประโยชน์ต่อทางสถาบัน 
   
   สั่ง  ณ  วันที่  14  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 

 

 

 

 

(นายลิขิต  พลเหลา) 
                            ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 



 
 

 
 

ค าสั่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
ที่ 22/๒๕๖3 

เรือ่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินงาน 
โครงการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 

“ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21” 
 ................................................................ ................................ 

   ด้วย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้อนุมัติให้ด าเนิน การประชุมวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาประเทศใน
ศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าเวทีวิชาการระดับชาติ ตามมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการเผยแพร่ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
คณาจารย์สังกัดสถาบัน และผู้เข้าร่วมโครงการอื่น ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาภายนอกสถาบันฯ ในรูปแบบ Conference 
Proceeding ที่ ได้รับการพิชญพิจารณ์  (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อีกทั้ งยั ง เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ในศักยภาพทางด้านวิชาการ งานวิจัย 
และนวัตกรรมอาชีวศึกษา และเป็นการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับคณาจารย์  

 เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์  สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย บทความ
วิจัย และคณะกรรมการประเมินคุณภาพบทความวิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประกอบด้วยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 
 1. กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

1.1 ยานยนต์ 
1.1.1 ผศ. ดร.วสันต์ ศรีเมือง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
1.1.2 ดร.พุทธ   ธรรมสุนา   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
1.1.3 ดร.ประมวล  รอนยุทธ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
1.1.4 ดร.วิบูลย์  พันธุ์สะอาด  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
1.1.5 ดร.ชุมสันติ   แสนทวีสุข  วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
1.1.6 ดร.อนันต์  หอมพิกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.2 ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
1.2.1 รศ. ดร.วินัย  ใจกล้า            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
1.2.2 รศ. ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1.2.3 รศ. ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1.2.4 รศ.ทวีคูณ   สวรรค์ตรานนท์  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
1.2.5 ผศ. ดร.กฤษพงศ์  พันธ์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
1.2.6 ผศ. ดร.ประสิทธิ์   นางทิน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

/1.2.7 ดร.สุธี   เสริมสุข…. 
 



1.2.7 ดร.สุธี  เสริมสุข  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
1.2.8 ดร.ธิปดิ์  ภาสว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
1.2.9 ดร.อลงกรณ์  เลิศปัญญา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
1.2.10 ดร.สมพิศ  โยมา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
1.2.11 ดร.อาทิตย์  จิรวัฒนผล  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 
1.2.12 ดร.ชัยวัฒน์   เห็นถกู     วิทยาลัยเทคนิคสิชล 

1.3 โยธา/ก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม/ส ารวจ/วิจิตรศิลป์ 
1.3.1 ผศ.ดร.ชชูัย  สุจิวรกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
1.3.2 ผศ. ดร.สมชาย  อินทะตา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
1.3.3 ดร. สุนทรผไท  จันทระ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
1.3.4 ดร.สุรศักดิ์  ราษี   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
1.3.5 ดร.ประดิษฐ์   พาชื่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
1.3.6 ดร.เศรษฐศิษฏ์  ณุวงค์ศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ    

1.4 เทคโนโลยีการผลิต/อุตสาหการ/แมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
1.4.1 ดร.กสิณ  รังสิกรรพุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1.4.2 ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  
1.4.3 ดร.รุ่งสว่าง   บุญหนา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
1.4.4 ดร.วิทยา  อินทร์สอน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
1.4.5 ดร.รวิกร แสงช านิ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5  
1.4.6 ดร.วานิช  สมชาติ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

2. กลุ่มบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 
 2.1 การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร 
 2.1.1 รศ. ดร.กติติมา  จึงสุวดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 2.1.2 ดร.ธนกร   ไชยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร เขต 3 
 2.1.3 ดร.นิติ     นาชิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
 2.1.4 ดร.ยุวดี   วงศ์กาปิน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
2.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์กราฟิก 

2.2.1 ผศ. ดร.สัณชัย   ยงกุลวณิช  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2.2.2 ผศ.ดร.ศุภาวีร์  มากด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2.2.3 ดร.มงคล   แสงอรุณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
2.2.4 ดร.ชาตร ี มูลชาติ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
2.2.5 ดร.ธนชน  อินทจันทร์  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

2.3 การตลาด/การจัดการโลจิสติกส์/การจัดการส านักงาน/การเลขานุการ 
2.3.1 ผศ. ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2.3.2 ผศ. ดร.พิมุกต์   สมชอบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2.3.3 ผศ. ดร.เบญจวรรณ  บวรกุลภา มหาวิทยาลัยสยาม 
2.3.4 ดร.รุ่งทิวา  สลากัน  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
2.3.5 ดร.มณฑาวดี  พูลเกิด  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

/2.4 การท่องเที่ยว/การโรงแรม…. 



2.4 การท่องเที่ยว/การโรงแรม 
2.4.1 ผศ.ดร.ปริวรรต   สมนึก  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2.4.2 ดร.ปทุมมาศ   รักษ์วงศ์  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
2.4.3 ดร.ประทิน   เลี่ยนจ ารูญ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 

3. กลุ่มนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษาและสังคม 
3.1 นวัตกรรมสร้างสรรค์/โครงงานวิทยาศาสตร์/STEM Education/สิ่งประดิษฐ์ 

3.1.1 ผศ. ดร.วชัรินกร  เมฆลา    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
3.1.2 ดร.องอาจ   เทียบเกาะ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3.1.3 ดร.ประมวล    วิลาจันทร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
3.1.4 ดร.อนิรุท    จันทมูล   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
3.1.5 ดร. พงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
3.1.6 ดร.ทิพวรรณ   สายพิณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

3.2 วิจัยทางการศึกษา/วิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.2.1 รศ. ดร.ไพโรจน์    สถิรยากร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
3.2.2 รศ. ดร.รัตนะ  ปัญญาภา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
3.2.3 รศ. ดร.เผ่าไทย   วงศ์เหลา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
3.2.4 ผศ. ดร.สุรพล  ซาเสน   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
3.2.5 ดร.อโนมา    ศิริพานิช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
3.2.6 ดร.คตศิลป์    อกอุ่น   มหาวิทยาลัยราชธานี 
3.2.7 ดร.สุธารัตน์    ศรทีอง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
3.2.8 นายเทอดศักดิ์  นิสังกาศ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพบทความวิจัยและนวัตกรรม 
2.1 ภาคบรรยาย 
 2.1.1 กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
   1) รศ.ทวีคูณ   สวรรค์ตรานนท์  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
   2) ดร.สุนทรผไท จันทระ           สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
   3) ดร.รุ่งสว่าง   บุญหนา   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
   4) ดร.อลงกรณ์  เลิศปัญญา   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
   5) ดร.ชุมสันติ   แสนทวีสุข  วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 
   6) ดร.ชัยวัฒน์   เห็นถูก     วิทยาลัยเทคนิคสิชล 

 7)  ดร.อนันต์   หอมพิกุล           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.1.2 กลุ่มบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 
  1) รศ. ดร.กิตติมา จึงสุวดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 2) ผศ. ดร.เบญจวรรณ บวรกลุภา  มหาวิทยาลัยสยาม 

3) ดร.ปทุมมาศ  รักษ์วงศ์  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
4) ดร.ประทิน  เลี่ยนจ ารูญ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 

 5) ดร.ธนชน  อินทจันทร์  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 6) ดร.รุ่งทิวา  สลากัน  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

/2.1.3 กลุ่มนวัตกรรมสร้างสรรค์… 



2.1.3 กลุ่มนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษาและสังคม 
 1) รศ. ดร.รัตนะ  ปัญญาภา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 2) ดร.ทิพวรรณ   สายพิณ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 3) ดร.ประมวล   วิลาจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 

 
2.2 ภาคโปสเตอร์ 
 2.2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
   1) ดร.พุทธ  ธรรมสุนา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
   2) ดร.ประมวล  รอนยุทธ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
   3) ดร.วิบูลย์  พันธ์สะอาด  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
   4) ดร.ธิปต์   ภาสว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
   5) ดร.ประดิษฐ์   พาชื่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
   6) ดร.วานิช  สมชาติ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

2.2.2 กลุ่มบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 
 1) ผศ. ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 2) ผศ. ดร.พิมุกต์  สมชอบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 3) ดร.ธนกร  ไชยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร เขต 3 
 4) ดร.นิติ    นาชิต   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
 5) ดร.สมพิศ  โยมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 6) ดร.ยุวดี  วงศ์กาปิน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
2.2.3 กลุ่มนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษาและสังคม 
  1) รศ. ดร.ไพโรจน์   สถิรยากร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 2) ดร.อนิรุท   จันทมูล  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
 3) ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 4) ดร.สุธารัตน์   ศรีทอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

5) นายเทอดศักดิ์ นิสังกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
 

 มีหน้าที่  พิจารณากลั่นกรองผลงานที่เสนอขอรับการตีพิมพ์ ให้ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้องของ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 
ระดับชาติ ครั้งที่ 1  
 

  ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเรียบร้อยและ 
เกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางสถาบัน 
   
   สั่ง  ณ  วันที่  14  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 (นายลิขิต  พลเหลา) 
                            ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 
 



 
 
 

ค าสั่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
ที่ 44/๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 

“ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21” 
 ................................................................................................  

   ด้วย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้อนุมัติให้ด าเนิน การประชุมวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาประเทศใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าเวทีวิชาการระดับชาติ ตามมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการเผยแพร่ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
คณาจารย์สังกัดสถาบัน และผู้เข้าร่วมโครงการอื่น ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาภายนอกสถาบันฯ ในรูปแบบ Conference 
Proceeding ที่ ได้รับการพิชญพิจารณ์  (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อีกทั้ งยั ง เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ในศักยภาพทางด้านวิชาการ งานวิจัย 
และนวัตกรรมอาชีวศึกษา และเป็นการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับคณาจารย์ นั้น 

 เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  27 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ดังต่อไปนี้  

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา      ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายนิยม ศรีวิเศษ  นายกสภาสถาบันฯ                                     
  ๑.2 ว่าที่ ร.ต.เดชา โพธิ์งาม  กรรมการสถาบันฯ                                     
  1.3 นายลิขิต พลเหลา  กรรมการสถาบันฯ 
  1.4 นายสมพร สีหาวงษ ์  กรรมการสถาบันฯ 
  1.5 นายอดิศักดิ์ กุลวงศ์  กรรมการสถาบันฯ 
  1.6 นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์  กรรมการสถาบันฯ 
  1.7 นายอาคม ศรีพรม  กรรมการสถาบันฯ 
  1.8 นายธิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ กรรมการสถาบันฯ 
  1.9 ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา  กรรมการสถาบันฯ 
 

        มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการด าเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
        /2.  คณะกรรมการอ านวยการ... 

 



2.  คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
2.1 นายลิขิต พลเหลา ผู้อ านวยการสถาบันฯ                  ประธานกรรมการ 
2.2 นายประดิษฐ์       พาชืน่ รองผู้อ านวยการสถาบันฯ                  รองประธานกรรมการ 
2.3 นายนิยม            แสงวงศ์          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
2.4 นายพงษ์ศักดิพล   ทาแก้ว ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
2.5 นายอักษรศิลป์     แก้วมหาวงศ์     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  กรรมการ 
2.6 นายสมปอง ทองศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร             กรรมการ 
2.7 นายณัฐวิชญ์        ศิริรัชฎานันท์    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ            กรรมการ   
2.8 นายรงุวิจักขณ  หวังมวนกลาง   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                      กรรมการ 
2.9 นายส ารวย  โพธิ์ไทรย         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ                 กรรมการ 
2.10 นายมนตรี   สุริยพันตรี   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
2.11 นายสุวชิา     มั่นยืน  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
2.12 นายทวีศักดิ์    บุตรจันทร์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
2.13 นายไวพจน์   ศรีธัญ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
2.14 นางสาวเพ็ญใจ   ชัยวงศ ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
2.15 นางสุวนิจ   สุริยพันตรี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
2.16 นางสาวธนิดา  วรรณแก้ว   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ

 2.17 นายส าราญ สีปวน   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
2.18 นายสมาน สมจริง   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
2.19 นายวรรณด ี กลมพันธ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
2.20 นายศราวุธ  เมืองโคตร  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
2.21 นายถาวร  ยาวะโนภาส  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
2.22 นายพลทวิช   จันทรโคตร  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
2.23 นายอานนท์  แสงเพชร   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
2.25 นางพิณทิพย์  กมลทิพย์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
2.26 นายสุรยุทธ  ธนสมบัติ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
2.27 นายสายันต์  กุลรัตน์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
2.28 นางสุดใจ  ภู่เทศ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                  กรรมการ 
2.29 นายธนชน  อินทจันทร์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                  กรรมการ 
2.30 นางสาวทักษิณา ชมจันทร์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                  กรรมการ 
2.31 นายวัฒนา  ศรีสุข  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ             กรรมการ

 2.32 นางอรทัย  พิตะพันธ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ             กรรมการ 
2.33 นายโสภา  คล่องดี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ             กรรมการ 
2.34 นายจิระวัฒน์     ชวลติ รองผู้อ านวยการสถาบันฯ              กรรมการเลขานุการ 

/2.35 นายวินัย จันทรเกษม… 



2.35 นายวินัย จันทรเกษม      ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันฯ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.36 นายสุร าภะ สุร าไพ ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.37 นายสนธิต  ดาโรจน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.38 นายธิติวัฒน์  กุลพิชัยจิราวุฒิ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
                                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.39 ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา   ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 มีหน้าที่   ควบคุม ก ากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาในการด าเนินโครงการทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 

3. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

๓.1 คณะกรรมการรวบรวมบทความวิจัยและนวัตกรรม  ประกอบด้วย 
  ๓.1.๑ นายจิระวัฒน์        ชวลิต          รองผู้อ านวยการสถาบันฯ       ประธานกรรมการ                                              
  3.1.2 นายวินัย จันทรเกษม ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันฯ             รองประธานกรรมการ 

3.1.3 นางสภุาภรณ์  บุปผาพรหม ที่ปรึกษาผู้อ านวยการสถาบันฯ   รองประธานกรรมการ 
3.1.4 นายส าราญ สีปวน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  

    รองประธานกรรมการ 
3.1.5 นายธิติวัฒน์  กุลพิชัยจิราวุฒิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ     

                                                                                           รองประธานกรรมการ 
3.1.6 นางจารุวรรณ  เชี่ยวชาญ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ      กรรมการ 
3.1.7 นายเลิศ  ก้านเหลือง ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ      กรรมการ 
3.1.8 นายค าพา ขันตี ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ      กรรมการ 
3.1.9 นายทวี  มณีสาย ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร      กรรมการ 
3.1.10 นางมะลิ จรรยากรณ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ     กรรมการ 
3.1.11 นางสาวสุธารัตน์  ศรีทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี     กรรมการ 
3.1.12 นางอรทัย  ซาเสน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
3.1.13 นายสวัสดิ์ ธงไชย ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    กรรมการ 
3.1.14 นางอรดี  ภีระค า ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
3.1.15 นางสาวพิชญานิน  รองเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
3.1.16 นางสาวเพ็ญศรี  กุลพัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    กรรมการ 
3.1.17 นายสุร าภะ    สุร าไพ ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

     กรรมการและเลขานุการ 
3.1.18 ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง      บุญหนา         ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/3.1.19 นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ… 



3.1.19 นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ       พนักงานราชการ สถาบันฯ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.1.20 นางสาวนันทนา     ซื่อจริง           เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.1.21 นางสาวสุภัสสร มนตรีโพธิ์ เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

         มีหน้าที ่  1. ประชุมวางแผนงาน ก าหนดขั้นตอนและการด าเนินงานตามแผนโครงการ 
       ๒. มอบหมายงานและติดต่อประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง 
              3. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 
              4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.2 คณะกรรมการจัดท าระบบสารสนเทศรับลงทะเบียน 

3.2.1 นายนิยม         แสงวงศ์         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     ประธานกรรมการ 
3.2.2 นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  

      รองประธานกรรมการ 
3.2.3 นายสวุิชา มั่นยืน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการ 
3.2.4 นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการ 
3.2.5 นายมนตร ี สุริยพันตรี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     กรรมการ 
3.2.6 นายวันชัย  ศุภธีรารักษ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       กรรมการ  
3.2.7 นายชนินทร์     พบลาภ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
3.2.8 นายชวินทร ์  พลหาญ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
3.2.9 นายทรงวุฒิ      วิมลพัชร  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
3.2.10 นายอิทธิพล    สุขเติม   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
3.2.11 นางสาวเสาวภา   ยุติ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
3.2.12 นางสาวคุณากร   ปั้นปรีชา   ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
3.2.13 นางสาวภัทราภรณ์   เผือกนอก  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
3.2.14 นางสาวเอมอร    สิมาทอง    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการ 
3.2.15 นายสวัสดิ ์  ธงไชย  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการและเลขานุการ 
3.2.16 นายปัญญวัฒน์    สุภาคาร  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
    

 มีหน้าที ่  1. ด าเนินการวางระบบ และดูการลงทะเบียนผู้น าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้ระบบสารสนเทศ 
   2. รวบรวมและจัดท าข้อมูล และรายชื่อผู้น าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

 
3.3 คณะกรรมการปฎิคม ประกอบด้วย 

3.3.1 นายพงษ์ศักดิพล   ทาแก้ว ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ประธานกรรมการ 
3.3.2 นางสภุาภรณ์  บุปผาพรหม ที่ปรึกษาผู้อ านวยการสถาบัน                รองประธานกรรมการ 
3.3.3 นางสาวเพ็ญใจ      ชัยวงค ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  

                รองประธานกรรมการ 
 /3.3.4 นางสวุนิจ  สุริยพันตรี… 



3.3.4 นางสวุนิจ  สุริยพันตรี    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
     รองประธานกรรมการ 
3.3.5 นางสาวกนกวรรณ   ศรีจันทร์        พนักงานราชการ สถาบันฯ      กรรมการ 
3.3.6 นายกัมพล             หนูกอง          พนักงานราชการ สถาบันฯ                    กรรมการ 
3.3.7 นางสาวธนิดา         อมรศักดิ์         พนักงานราชการ สถาบันฯ                    กรรมการ 
3.3.8 นางสาวอ้อย           กาลพัฒน์       พนักงานราชการ สถาบันฯ                     กรรมการ 
3.3.9 นายพัฒนพงษ์  ธรรมวัติ พนักงานราชการ สถาบันฯ                     กรรมการ 
3.3.10 นายพฤษภา           สร้อยเสน        เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ   กรรมการ 
3.3.11 นางสาวธนิดา     วรรณแก้ว       รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

                                                    กรรมการและเลขานุการ 
3.3.12 นางสาวนันทนา       ซื่อจริง           เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.3.13 นางสาวสุภัสสร   มนตรีโพธิ์  เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่  1. ต้อนรับ และรับลงทะเบียน คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 
   2. อ านวยความสะดวก และประสานงานแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน 
   3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
3.4 คณะกรรมการพิธีการ  ประกอบด้วย 
 3.4.1 นายส ารวย โพธิ์ไทรย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ      ประธานกรรมการ 
 3.4.2 นายวัฒนา ศรีสุข รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ  
               รองประธานกรรมการ 
 3.4.3 นางอรดี ภีระค า ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ                 กรรมการ 
 3.4.4 นางเครือวัลย ์ ศรีสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ                 กรรมการ 
 3.4.5 นางสาวกัลยา บุญธิมา ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ                 กรรมการ 
 3.4.6 นางพานทอง เริงนิรันดร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ                 กรรมการ 
 3.4.7 นายเขียว แผ่นค า ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ                 กรรมการ 
 3.4.8 นางสาวเบญญาภา ศรีอ่อน ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ                 กรรมการ 
 3.4.9 นางสาวสุธารัตน ์ ศรีทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี       กรรมการ  
 3.4.10 นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ        กรรมการ 
 3.4.11 นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         กรรมการ 
  3.4.11 นางอรดี     ภีระค า ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ    กรรมการ 
  3.4.12 นายกัมพล             หนูกอง         พนักงานราชการ สถาบันฯ                 กรรมการ 
  3.4.13 นางสาวธนิดา         อมรศักดิ์        พนักงานราชการ สถาบันฯ                 กรรมการ 
  3.4.14 นางสาวเกล็ดดาว  ธรรมจักร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ                  กรรมการ                

/3.4.15 นางสาวพิชญานิน  รองเมือง… 



  3.4.15 นางสาวพิชญานิน    รองเมือง        ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ         กรรมการและเลขานุการ
  3.4.16 นายณราวิตญ์         มีด ี              คร ูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.4.17 นางสาวยุวดี    สิงสุข            เจ้าหน้าที่สถาบันฯ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ 1. จัดท าก าหนดการตามล าดับขั้นตอนพิธีการต่างๆ ให้เหมาะสม 
    2. จัดท าค ากล่าวเปิด/ปิด การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ 
    3. ด าเนินการพิธีการในการประชุม เพื่อให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
    4. ด าเนินการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านการอาชีวศึกษา 
    5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
3.5 คณะกรรมการแพร่ภาพและประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
 3.5.1 นายประดิษฐ์         พาชื่น           รองผู้อ านวยการสถาบันฯ                 ประธานกรรมการ 
 3.5.2 นายสรุ าภะ    สุร าไพ    ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
             รองประธานกรรมการ 
 3.5.3 นายธิติวัฒน ์  กุลพิชัยจิราวุฒิ   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
           รองประธานกรรมการ 
 3.5.4 นางสาวเพ็ญใจ     ชัยวงค ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  
                     รองประธานกรรมการ 
 3.5.5 นายภานนท์    แพงบุดดี ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ   กรรมการ    
 3.5.6 นายศุภชัย      พุทธรักษ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
 3.5.7 นางสาวศรัญญา  ศรีคราม  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
 3.5.8 นายพิศิษฐ์      อู่ศิริกุลพานิชย์  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ  
 3.5.9 นางมนฤด ี  สุวรรณกูฏ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
 3.5.10 นายสุริยา  จันทร์ส่อง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
 3.5.11 นายสวัสดิ์    ธงไชย  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
 3.5.12 นายอิทธิพล  สุขเติม  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
 3.5.13 ว่าที่ ร.ต.คมกริช    สายพิณ  ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
 3.5.14 นายเผด็จศึก    แสนุวงศ ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
  3.5.15 นายกัมพล             หนูกอง          พนักงานราชการ สถาบันฯ               กรรมการ 
  3.5.16 นางสาวธนิดา         อมรศักดิ์        พนักงานราชการ สถาบันฯ               กรรมการ 
  3.5.17  นายพันพิภพ    จันทิมาต เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
  3.5.18 ว่าที่ ร.ต.สุพจน์       พันธ์พิพัฒน์     ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       กรรมการและเลขานุการ 
  3.5.19 นายพงษ์ศักดิ์         พร้อมสุข         เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  
                                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.5.20 นางสาวยุวดี     สิงสุข            เจ้าหน้าที่สถาบันฯ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ 1. ออกแบบโลโก้ มาสคอต สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ 
   2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ  
   3. บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอตลอดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
   4. ประสานงานกับผู้สื่อข่าวเพ่ือจัดท าสกู๊ปข่าว และฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

/3.6 คณะกรรมการการเงิน บัญชี และพัสดุ… 



3.6 คณะกรรมการการเงิน บัญชี และพัสดุ  ประกอบด้วย 
3.6.1 นายประดิษฐ์       พาชื่น      รองผู้อ านวยการสถาบันฯ                           ประธานกรรมการ 
3.6.2 นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์       พนักงานราชการ สถาบันฯ                           กรรมการ 
3.6.3 นางสาวนพรัตน์     ศรีชื่น      พนักงานราชการ สถาบันฯ                  กรรมการและเลขานุการ 
3.6.4 นางสาวอ้อย       กาลพัฒน์      พนักงานราชการ สถาบันฯ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

     มีหน้าที่  1. เบิกจ่ายเงิน และพัสดุที่ใช้ในด าเนินโครงการ ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ค าปรึกษา และ 
                     แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น   

             2. อ านวยความสะดวกด้วยการเบิกจ่ายเงิน ให้โครงการวิจัยสามารถด าเนินการได ้
 

3.7 คณะกรรมการจดัแสดงนิทรรศการ  ประกอบด้วย 
3.7.1 นายรงุวิจักขณ  หวังมวนกลาง   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                      กรรมการ 
3.7.2 นายสนธิต  ดาโรจน์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   รองประธานกรรมการ 
    ท าหน้าที่ ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
3.7.3 นายสุร าภะ  สุร าไพ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ กรรมการ 
   ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
3.7.4 นางสุดใจ  ภู่เทศ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                  กรรมการ 
3.7.6 นางสาวทักษิณา ชมจันทร์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                  กรรมการ 
3.7.7 นายทวีศักดิ์    บุตรจันทร์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
3.7.8 นายสุวิชา     มั่นยืน  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 

   3.7.9 นางสุวนิจ   สุริยพันตรี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
  3.7.10 นางสาวธนิดา  วรรณแก้ว รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กรรมการ 
  3.7.11 นายสมาน สมจริง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  กรรมการ 
  3.7.12 นายส าราญ สีปวน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  กรรมการ 

3.7.13 นายอานนท์  แสงเพชร   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
3.7.14 นายถาวร  ยาวะโนภาส  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
3.7.11 นางพิณทิพย์  กมลทิพย์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
3.7.12 นายสุรยุทธ  ธนสมบัติ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
3.7.13 นายอาคม ปาสีโล  หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการ 
3.7.14 นางนฤมล   ดวงแสง  หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
3.7.15 นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย   หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
 

/3.7.16 นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด… 



3.7.16 นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด  หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
   วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ

 3.7.17 ว่าที่ ร.อ. ดร.รุ่งสว่าง บุญหนา  หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
   วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
3.7.18 นายศักนรินทร์  ผิวเหลือง  หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
   วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ กรรมการ 
3.7.19 นายธนชน  อินทจันทร์   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กรรมการและเลขานุการ 
3.7.20 นายสุริยา สามแก้ว  หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 1. จัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับผลงานระดับปริญญาตรีที่สอดคล้องกับทิศทางการอาชีวศึกษากับการ     
.....พัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษท่ี 21 

   2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
3.8 คณะกรรมการสถานที ่และยานพาหนะ  ประกอบด้วย 
 3.8.1 นายประดิษฐ์         พาชื่น รองผู้อ านวยการสถาบันฯ               ประธานกรรมการ 
             3.8.2 นายฐิติพันธ์   พิมพ์ชาย   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   กรรมการ  
 3.8.3 นายพัฒนพงษ์       ธรรมวัติ พนักงานราชการ สถาบันฯ                              กรรมการ 
            3.8.4 นายอลงกรณ ์   ประทุมแพง นักการภารโรง         กรรมการ 
            3.8.5 นายจ ารัส  หงษ์ทอง พนักงานรักษาความปลอดภัย             กรรมการ 
            3.8.6 นายวินัย  นุแล พนักงานรักษาความปลอดภัย                            กรรมการ 
            3.8.7 นางบุญยู้  วงศ์ค าเหลา พนักงานท าความสะอาด          กรรมการ 
            3.8.8 นายธีรภัทร  สุขไชย พนักงานขับรถ         กรรมการ 
 3.8.9 นายวิมล     แว่นแคว้น       พนักงานขับรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       กรรมการ 
 3.8.10 นางกัณหา     เจริญนิตย ์       แม่บ้าน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการ 
 3.8.11 นางร าไพ     แว่นแคว้น       แม่บ้าน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        กรรมการ 
 3.8.12 นายกัมพล          หนูกอง พนักงานราชการ สถาบันฯ                กรรมการและเลขานุการ 
 3.8.13 นายพฤษภา        สร้อยเสน   เจ้าหน้าที่ สถาบัน                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่     1. จัดเตรียมห้องบรรยาย ตกแต่ง สถานที่ด าเนินงาน ติดตั้งป้ายโครงการฯ และดูแลระบบไฟฟ้า  
     ประปา ห้องสุขา เครื่องขยายเสียง อุปกรณ์แพร่ภาพ และในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
                     เพ่ือให้การด าเนินโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 2. อ านวยเส้นทางการจราจร เตรียมบริเวณท่ีจอดรถให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 3. ประสานงานยานพาหนะในการรับ – ส่ง เพ่ือให้การด าเนินโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
3.9 คณะกรรมการเอกสารการพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์  ประกอบด้วย 
  3.9.1 นายจิระวัฒน ์ ชวลิต รองผู้อ านวยการสถาบัน        ประธานกรรมการ 
  3.9.2 นายธิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
        รองประธานกรรมการ 

/3.9.3 นายสรุ าภะ สุร าไพ… 



  3.9.3 นายสุร าภะ สุร าไพ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ  
     ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
       รองประธานกรรมการ 
  3.9.4 นายเลิศ ก้านเหลือง ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ             กรรมการ 
  3.9.5 นางมะลิ   จรรยากรณ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ          กรรมการ 

  3.9.6  นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม          กรรมการ 
  3.9.7 นางอรดี ภีระค า ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ         กรรมการ 
  3.9.8 นางสาวพิชญานิน   รองเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ         กรรมการ 

  3.9.9 นายทวี มณีสาย ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร             กรรมการ 
 
  3.9.10 นางอรทัย ซาเสน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                   กรรมการ      
  3.9.11 นางสาวสุธารัตน์  ศรีทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี             กรรมการ 
  3.9.12 นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ               กรรมการ 
    3.9.13 ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ        กรรมการและเลขานุการ 
  3.9.14  นายพัฒนพงษ์  ธรรมวัติ พนักงานราชการ สถาบันฯ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.9.15 นางสาวอ้อย       กาลพัฒน์        พนักงานราชการ สถาบันฯ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่    1. จัดท าเอกสาร และแผ่นซีดีการประชุมวิชาการระดับชาติ 
   2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
   3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
3.10 คณะกรรมการภาคโปสเตอร์ ประกอบด้วย 

3.10.1 นายส ารวย  โพธิ์ไทรย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ   ประธานกรรมการ 
3.10.2 นายวัฒนา   ศรีสุข    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ   
       รองประธานกรรมการ 

          3.10.3 นายพัฒนพงษ์      ธรรมวัติ พนักงานราชการ สถาบันฯ                            กรรมการ 
          3.10.4 นายอลงกรณ์  ประทุมแพง นักการภารโรง         กรรมการ 
          3.10.5 นายจ ารัส  หงษ์ทอง พนักงานรักษาความปลอดภัย                กรรมการ 
          3.10.6 นายวินัย  นุแล พนักงานรักษาความปลอดภัย                          กรรมการ 
 3.10.7 นายกัมพล           หนูกอง พนักงานราชการ สถาบันฯ                    กรรมการ 
 3.10.8 นายพฤษภา         สร้อยเสน   เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ                       กรรมการ 

3.10.9 นายสุร าภะ    สุร าไพ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ  
     ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
                กรรมการและเลขานุการ 
3.10.10 นายทวี   มณีสาย      ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่   1. ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งโปสเตอร์น าเสนอบทความวิจัยและนวัตกรรม 
   2. เตรียมอุปกรณ์ติดตั้งโปสเตอร์น าเสนอบทความวิจัยและนวัตกรรมให้กับผู้น าเสนอผลงาน 
   3. อ านวยความสะดวกให้ผู้วิจัยในการด าเนินการติดตั้งโปสเตอร์ 
   4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

/3.11  คณะกรรมการภาคบรรยาย… 



3.11  คณะกรรมการภาคบรรยาย ประกอบด้วย 
3.11.1 นายณัฐวิชญ์        ศิริรัชฎานันท์    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ประธานกรรมการ 
3.11.2 นายธิติวัฒน ์   กุลพิชัยจิราวุฒิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ   
     รองประธานกรรมการ

 3.11.3 นางอรดี       ภีระค า  ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ   กรรมการ 
  3.11.4 นางสาวพิชญานิน   รองเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ         กรรมการ 
  3.11.5 นางจารุวรรณ  เชี่ยวชาญ  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ     กรรมการ 
  3.11.6 นางมะลิ  จรรยากรณ  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ     กรรมการ 
  3.11.7 นางสาวศรัญญา  ศรีคราม  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ     กรรมการ 
  3.11.8 นายศุภชัย  พุทธรักษ์  ครู  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ     กรรมการ 
  3.11.9  นายชัยวัตร  ชาติมนตรี  ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ     กรรมการ 
  3.11.10 ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง   บุญหนา ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ        กรรมการและเลขานุการ 
  3.11.11 นางสาวนันทนา    ซื่อจริง เจ้าหน้าที่สถาบันฯ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่   1. จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับ  
    ให้กับผู้น าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
   3. อ านวยความสะดวกให้ผู้วิจัยในการน าเสนอผลงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

3.12 คณะกรรมการจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย 
3.12.1 นายวินัย    จันทรเกษม     ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันฯ                     ประธานกรรมการ 
3.12.2 นางสาวกนกวรรณ    ศรีจันทร์        พนักงานราชการ สถาบันฯ     กรรมการ 
3.12.3 นายกัมพล             หนูกอง          พนักงานราชการ สถาบันฯ                   กรรมการ 
3.12.4 นางสาวอ้อย           กาลพัฒน์       พนักงานราชการ สถาบันฯ              กรรมการและเลขานุการ 
1.12.5 นางสาวธนิดา         อมรศักดิ์        พนักงานราชการ สถาบันฯ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ 1. จัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณส าหรับหน่วยงานเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 
   2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

3.13 คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตร ประกอบด้วย 
3.13.1 นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ       ประธานกรรมการ 
3.13.2 นายส าราญ   สีปวน   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   
        รองประธานกรรมการ 
3.13.3 นางปริษา   ปั้นด ี ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
3.13.4 นางกาญจนา   ถามุลเลศ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
3.13.5 นางสาววิภาว ี  ณ นิมิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
3.13.6 นางพีรรัชฎากรณ์   สุดประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
3.13.7 นางสาวกนิกนันท์   ไกรวิเศษ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
3.13.8 นายณัฐวุฒิ   เชื้อชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการ 
3.13.9 นายค าพา   ขันตี ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    กรรมการและเลขานุการ 

/3.13.10 นายกัมพล… 



3.13.10 นายกัมพล             หนูกอง          พนักงานราชการ สถาบันฯ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ           
3.13.11 นางสาวธนิดา         อมรศักดิ์        พนักงานราชการ สถาบันฯ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.13.12 นางสาวยุวดี  สิงสุข            เจ้าหน้าที่สถาบันฯ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่    จัดท าเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

3.14 คณะกรรมการประมวลผล ประกอบด้วย 
3.14.1 นายอักษรศิลป์    แก้วมหาวงศ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    ประธานกรรมการ 
3.14.2 นายส าราญ    สีปวน      รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ 
3.14.3 นางวราดา    ขันตี  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ     กรรมการ 
3.14.4 นางสาวปัทมพร  สุฤทธิ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ     กรรมการ 
3.14.5 นางสาวบุณณดา   ค าเสียง  ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ     กรรมการ 
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